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დადგენილება N29 
ქ. ოზურგეთი 

05.08.2015წელი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №48 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 
და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად,  
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. შევიდეს ცვლილება ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ’’ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 
დეკემბრის №48 დადგენილებაში (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, 
ვებგვერდი, 31/12/2014 წ. სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016206) და 
ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

      გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 71 100  ლარით:
     1.1. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში საკუთარი შემოსავლები  71 100 ლარით 
კერძოდ: 

           ა) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები- 20 000 ლარით;
           ბ) შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან - 39 000 ლარით;
           გ) შემოსავალი ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან - 12100 ლარით;

გაიზარდოს:
          დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის 
ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი -01 01 -2.2.8.1.) – 1,7 ათ. ლარით;

       ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურება (ორგანიზაციული კოდი -01 01 -2.2.1.) – 7,8 ათ. ლარით;



          ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის 
ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი -01 02 -2.2.8.1.) – 3,0 ათ. ლარით;
         ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფოსტო მომსახურების ხარჯი 
(ორგანიზაციული კოდი -01 02 -2.2.3.11.) – 1,5 ათ. ლარით;
        თ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის 
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 
(ორგანიზაციული კოდი -01 02 -2.2.8.3.) – 1,0 ათ. ლარით;
        ი) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების დაფინანსება 
(ორგანიზაციული            კოდი - 05 02 02 – 2.5.) – 4,0 ათ. ლარით;
          კ) კომუნალური მომსახურებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები სუბსიდიის 
ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი 03 02 03 -2.5) – 40,0 ათ. ლარით;
       ლ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა                            
(ორგანიზაციული კოდი 06 01 01 – 2.5.) – 11,5 ათ. ლარით;
         მ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების 
პროგრამა (ორგანიზაციული კოდი -06 02 11 – 2.7.2.1.) – 0,6 ათ. ლარით. 

სულ გაიზარდოს 71 100 ლარით

          2. დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
          3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე


