
 
s a q a r T v e l o  

ozurgeTis municipalitetis sakrebulo 

 
(q. ozurgeTi kostavas q. #1 tel. 27-45-25) 

q. ozurgeTi                                              26 aprili 2013 weli 
 

gankarguleba #39 
 

  
ozurgeTis municipalitetis 2012 wlis biujetis Sesrulebis wliuri 

angariSis damtkicebis Sesaxeb 
 

 `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli 
kanonis 22-e muxlis 1-li punqtis `k~ qvepunqtis, 43-e muxlis me-3-e punqtis `b~ 
qvepunqtis da `saqarTvelos sabiujeto kodeqsi~-s 88_e muxlis Tanaxmad: 
 1. ozurgeTis municipalitetis gamgeobis mier warmodgenili `ozurgeTis 
municipalitetis 2012 wlis biujetis Sesrulebis wliuri angariSi~  sajaro 
ganxilvisa da mosmenis Semdgom Sefasdes  dadebiTad da damtkicdes 
TandarTuli danarTis Sesabamisad. 
 2. gankarguleba gadaegzavnos ozurgeTis municipalitetis gamgeobas. 
 3. aRniSnuli gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes ozurgeTis raionul 
sasamarTloSi (q. ozurgeTi, i. sioriZis quCa #14)  misi oficialuri 
gacnobidan erTi Tvis vadaSi, `saqarTvelos zogadi administraciuli 
kodeqsi~-s  180-e muxlis Sesabamisad. 

4. gankarguleba ZalaSia gamoqveynebisTanave. 
 

 
 

 
 
 

sakrebulos Tavmjdomare:                          aleko mameSvili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.docufreezer.com


danarTi 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 

 

 „ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-

ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 

78-ე მუხლის მე-2-ე ნაწილის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

2011 წლის 9 დეკემბრის №41 დადგენილებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 

ბიუჯეტი განისაზღვრა 9692,4 ათ.ლარით. 

 1 იანვრის  მდგომარეობით ბიუჯეტში განხორციელდა     13     ცვლილება: 

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 18 იანვრის №1 

დადგენილებით დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 362,5 ათ.ლარით (2012 წლის 1 

იანვრისათვის ნაშთის შემოსულობებში ასახვა) და შეადგინა 10054,9 ათ.ლარი. 

2.    საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 23 დეკემბრის №04.03/54/97 წერილის 

შესაბამისად „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ტრანსფერი განისაზღვრა 7332.4 

ათ.ლარით   მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი გაიზარდა 20.0ათ.ლარით და შეადგინა 

222.0 ათ.ლარი. 

 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო პროექტების დასაფინანსებლად 1760.0 ათ.ლარი. 

 აღნიშნული დამატებების შედეგად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012  წლის 1  თებერვლის №3 დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 1780.0 

ათ.ლარით და შეადგინა 11834.9 ათ.ლარი. 

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2012 წლის 7 მარტის №9 დადგენილებით  

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 14.7 ათ.ლარით (შემოსავალი სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის 

ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან) და შეადგინა 11849.6 

ათ.ლარი. 

4. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 აპრილის №10 

დადგენილებით  ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 562.0 ათ.ლარით მათ შორის 

შემოსავალი არასაბაზო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურეობიდან 12.0 

ათ.ლარით, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 29 თებერვლის №346 განკარგულების 

შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მერია-ლაითურის დამაკავშირებელ გზაზე  

მდინარე მერიაზე ახალი ხიდის მშენებლის მიზნით გამოყოფილი 550.0 ათ ლარით. 

5. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 აპრილის №772 განკარგულების შესაბამისად 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 599.0 ათ ლარი მათ შორის : 

ა) კურორტ ურეკში ბულვარის  მოწყობისათვის 500.0 ათ.ლარი 

ბ) ამერიკული თეთრი პეპლის  საწინააღმდეგო  ღონისძიებების განსახორციელებლად 99.0 

ათ.ლარი. 

 შემოსავალის გეგმა ჯარიმებიდან და საურავებიდან გაიზარდა 110.0 

ათ.ლარით.ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2012 წლის 16 მაისის №16 დადგენილებით  ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა  

709.0 ათ.ლარით და შეადგინა 13120.6  ათ.ლარი. 



6. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1381.4 

ათ.ლარი 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 1 ივნისის №19 განკარგულებით 

ბიუჯეტის  მოცულობა განისაზღვრა 14502.0 ათ.ლარი. 

7. საქართველოს მთავრობის 2012  წლის 24 მაისის №972 განკარგულებით ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო პროექტების დასაფინანსებლად 1500.0 ათ.ლარი. 

      ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 18 ივნისის №20 

დადგენილებით  ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 16002.0 ათ. ლარით. 

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 4 ივლისის №26 დადგენილებით 

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 1381.4 ათ. ლარით (საქ.მტავრობის 30 იანვრის №162 

განკარგულებით „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით თანხის გამოყოფის შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1381,4 ათ. ლარი) დაბიუჯეტი განისაზღვრა 

16 112,0 ათ.ლარით. 

9. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25 ივლისს №28 დადგენილებით 

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 345.5 ათ.ლარი, მათ შორის: 

 1) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით 

გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი გაიზარდა 6.0 ათ.ლარი 

 2)    შემოსავლები ჯარიმებიდან– 60.0 ათ.ლარი 

 3)    ბანკიდან მიღებული სარგებელი – 20.0 ათ.ლარი 

 4)    მიწაზე ქონების გადასახადი – 259.5 ათ.ლარი 

დაზუსტების შემდეგ ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 16 457.7 ათ.ლარი 

10. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30 ივლისს №29 დადგენილებით  

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 500.0 ათ.ლარით (საქ.პრეზიდენტის 26 ივლისის 

№26/07/03 განკარგულებით „საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 500.0 ათ.ლარი. 

11. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 30 ოქტომბრის №31 დადგენილებით 

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 21.0 ათ.ლარით. 

12.  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 26 ნოემბრის №35 დადგენილებით 

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 137.8 ათ.ლარით, მათ შორის: 

 1. მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 12.0 ათ.ლარით 

 2. მოსაკრებელი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 11.2 ათ.ლარით 

 3. დეპოზიტებზე  და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 51.4 ათ.ლარით 

 4.შემოსავალი კაპიტალის ოპერაციებიდან 35.0 ათ.ლარით 

 5. მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის 15.0 ათ.ლარით. 

6.სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო  მიზნინით 

გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის 

ანაზრაურებიდან მიღებული შემოსავალი 13.2 ათ.ლარით 

13. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 27 დეკემბრის №39    დადგენილებით 

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 489.5 ათ.ლარით, მათ შორის: 

 1. მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 1.5 ათ.ლარით 

 2. მოსაკრებელი ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 9.9 ათ.ლარით 

 3. დეპოზიტებზე  და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 4.8 ათ.ლარით 



 4.შემოსავალი კაპიტალის ოპერაციებიდან 75.7 ათ.ლარით 

 5. მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის 19.2 ათ.ლარით. 

6.სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო  მიზნინით 

გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის 

ანაზრაურებიდან მიღებული შემოსავალი 10.3 ათ.ლარით 

7. მიწაზე ქონების გადასახადი 103.8 ათ.ლარით. 

8.საწარმოო ქონების გადასახადი 104.3 ათ.ლარით 

საქართველოს მთავრობის 24 დეკემბრის №2056 განკარგულების შესაბამისად 

მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების მიზნით გამოყოფილი 160.0 ათ.ლარით. 

2012 წლის ბიუჯეტი დაზუსტების შემდეგ განისაზღვრა 17605.8 ათ.ლარით, 

მათ შორის:  

- გადასახადები 3344.5 ათ.ლარი 

- ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) 13898.8 ათ.ლარი 

- შემოსავალი ნაშთიდან 362.5 ათ.ლარი 

შ ე მ ო ს ა ვ ლ ე ბ ი 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით შემოსავლების 

დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 17605.8 ათ.ლარს, (იხ.დანართი №2) 2013 წლის  1 იანვრის 

მდგომარეობით შემოსავლების წლიური გეგმა ტრანსფერის გარეშე შესრულებულია 102.6 

%-ით (გეგმა 3344.5 ათ.ლარი, შესრულება 3431.4ათ.ლარი), მათ შორის 

– საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გასახადის გეგმა 103.8%-ით ( წლიური გეგემა 

1080.2  ათ.ლარი  შესრულება 1121.3 ათ.ლარი)  

– ფიზიკურ პირთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი 107.7%-ით( გეგმა 82.1 

ათ.ლარი, შესრულება 88.1 ათ.ლარი) 

– სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 128.2 %-

ით.(წლიური გეგმა 135.2 ათ.ლარი შესრულება 173.4 ათ.ლარი) 

– არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 104.5 %-

ით.(წლიური გეგმა 749.3 ათ.ლარი შესრულება 783.6 ათ.ლარი) 

– მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელის გეგმა 

შესრულებულია 100,3%-ით( წლიური გეგმა 164,2 ათ.ლარი,შესრულება 164,8 

ათ.ლარი) 

– შემოსავლი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი ქირავნობა და სხვა) 

გადაცემიდან 79.3 %-ით( წლიური გეგემა 60,0 ათ.ლარი, შესრულება 47.6 ათ.ლარი) 

– სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გეგმა შესრულებულია 88,2 %-ით (წლიური გეგმა 

225,0 ათ.ლარი, შესრულება 198.5 ათ.ლარი) 

– მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის 100%-ით (გეგმა 28.5 

ათ.ლარი შესრულება 28.5 ათ.ლარი) 

– მოსაკრებელი მოსახლეობის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის102.5%-ით(გეგმა 

111.9 ათ.ლარი შესრულება 114.7 ათ.ლარი) 

– სხვა არასაგადასახადო შემოსავლებიდან 113.6 %-ით (გეგმა 72.1 ათ.ლარი 

შესრულება 81.9 ათ.ლარი) 

– შემოსავალი ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან  97.3 %-ით (წლიური 

გეგმა 300,0 ათ.ლარი,შესრულება 291.8 ათ.ალრი) 



– არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან 100,1%-ით (წლიური გეგმა 

210,7ათ.ლარი,შესრულება 211,0 ათ.ლარი) 

– დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 100.7%-ით ( წლის გეგმა 

125.3 ათ.ლარი,შესრულება 126.2 ათ.ლარი) 

 

 2012 წლის განმავლობაში მიღებულია ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) 13881.8 

ათ.ლარი, მათ შორის: 

 ა)  გათანაბრებითი ტრანსფერი – 7110.4 ათ.ლარი (გეგმა 7110.4 ათ.ლარი) 

 ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი – 222,0 ათ.ლარი (გეგმა 222,0 ათ.ლარი) 

 გ) სპეციალური დანიშნულების ტრანსფერი - 6549.4  ათ.ლარი ,გეგმასთან 

შედარებით 33.0 ათ.ლარი . (№346 განკარგულებით გამოყოფილი იყო 550.0 ათ.ლარი, 

ფაქტიურად მიღებულია 533,0 ათ.ლარი, საქართველოს მთავრობის №1380 

განკარგულებით მიღებული 16.0 ათ.ლარი დაბრუნებულია ფინანსთა სამინისტროში). 

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი ( ხ ა რ ჯ ე ბ ი ) 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით გადასახდელების გეგმა 

დაზუსტების შემდეგ შეადგენს 17605.8 ათ.ლარს (იხ.დანართი №3).საკასო ხარჯებმა 1 

იანვრის მდგომარეობით შეადგინა 17245,1 ათ.ლარი წლიური გეგმის 97,0%, მათ შორის: 

– წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯებმა შეადგინა 3844.3 

ათ.ლარი წლიური გეგმის 99%-ი 

– სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ხარჯებმა შეადგინა 216.5 ათ.ლარი წლიური 

გეგმის 98.4 %-ი 

– შინაგან საქმეთა ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსებამ შეადგინა 70.0 ათ.ლარი 

,წლიური გეგმის 100 %-ი 

– თავდაცვის ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 130,6 ათ.ლარი  წლიური გეგმის 

99.1%-ი 

– ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსებამ 

შეადგინა 8124.0 ათ.ლარი წლიური გეგმის 97%-ი.ინფრასტრუქტურის რიგი 

სამუშაოები თანხით 145,5 ათ.ლარით დასრულება გათვალისწინებულია 2013 წლის 

I კვარტალში. 

– საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 1509.8 

ათ.ლარი,წლიური გეგმის 99%-ი. 

– სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებამ შეადგინა 2349.8 

ათ.ლარი წლიური გეგმის 99.9%-ი 

– სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინასებამ შეადგინა 1000.1 ათ.ლარი 

წლიური გეგმის 86.4% -ი. 

– №2056 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან (160.0 ათ.ლარი) დარჩენილი  156,6 

ათ.ლარი დაიხარჯება 2013 წელში .  

2012 წლის სარეზერვო ფონდის ხარჯებმა შეადგინა 71.5 ათ.ლარი (იხ.დანართი№5) 

2013 წლის 1 იანვრისათვის ანგარიშსწორების ანგარიშზე დარჩა საბიუჯეტო ნაშთი 

412,3 ათ.ლარი. 

 

 

საფინანსო-საბიუჯეტი სამსახური  

უფროსის მ/შემსრულებელი:                                                /ლ.ქათამიძე/ 
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