
                    
 
 

 

ქ. ოზურგეთი          1 ოქტომბერი  2014 წელი 

 
 

 

განკარგულება N58 
 

 

 
„ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2014 წლის  სახელმწიფო  შესყიდვების  გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს N14 

განკარგულებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-

ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე,ბ“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

            მუხლი 1.  შევიდეს გვლილება  2014 წლის  სახელმწიფო   შესყიდვების   გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 აგვისტოს 

N14 განკარგულებაში  ცვლილების  შეტანის  თაობაზე  ჩამოყალიბდეს თანდართული 

რედაქციით. 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 

სასამართლოში გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14).           

მუხლი 3. ეს განკარგულება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:      დავით დარჩია 

 

 

 

  

 

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
#1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,  info@ozurgeti.org.ge 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



 

 

 

 

 

 
saxelmwifo Sesyidvebis 2014 wlis gegmაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ 

(სექტემბერი 2014 - დაზუტებულია ბიუროს სხდომაზე)  

 

 

ადგილობრივი ბიუჯეტი 

 

1.    გეგმაში სარეზერვო ფონდის ხარჯზე ნასაკირალის წყალმომარაგების მოწესრიგების 

მიზნით, ელექტროძრავის შეკეთებისათვის (კოდი 505), შეტანილი იქნეს 1 100 ლარი. 

2. გეგმაში სარეზერვო ფონდის ხარჯზე ელმრიცხველების (კოდი 385) შეძენის ხარჯი 

გაიზარდოს 75 ლარით.  

3.    გეგმაში საკანცელარიო საქონლის  (კოდი 301) შეძენის ხარჯი გაიზარდოს 5 000 

ლარით 

4. გეგმაში ტელეფონების (კოდი 325) შესყიდვის ხარჯი შემცირდეს 3050 ლარით, 

კომპიუტერული ტექნიკის (კოდი 302) შეძენის ხარჯი შემცირდეს 450 ლარით 

აღნიშნული თანხით შეძენილი იქნეს პროექტორი (კოდი 386)  სავარაუდო 

ღირებულება 3500 ლარი. 

5. გეგმაში შეტანილი იქნეს ბიომეტრიული წამკითხველის (კოდი 351) შეძენის ხარჯი  

1 800 ლარი. 

6. გეგმაში ბეჭდვითი მომსახურების  (კოდი798) ხარჯი გაიზარდოს 900 ლარით 

7. ფირნიშების დამზადების ხარჯი  (კოდი 444)  გაიზარდოს  1 000 ლარით. 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტი 

 

1. გეგმაში სპეცავტომანქანების (კოდი 341) შეძენის ხარჯი შემცირდეს 6 000 ლარით.   

      აღნიშნული თანხით გაიზარდოს ნაგვის კონტეინერების (კოდი446) შეძენის ხარჯი. 

2. გეგმაში შეტანილი იქნეს 20 000 ლარი 2014 წლის 24-29 სექტემბერს განვითარებული 

სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ზარალის სალიკვიდაციოდ 

განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის დიზელის საწვავის (კოდი 091) შესასყიდად. 

 

 

 
 

 

                 ა. გირკელიძე 

 
 

             შეთანხმებულია, 
 

           საფინანსო საბიუჯეტო  

           სამსახურის უფროსი:                 გ. მამაკაიშვილი 



 


