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განკარგულება N41 

 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის  

  

ბიუჯეტის შესრულების  ანგარიშის დამტკიცების  შესახებ   

 

 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომელმაც მოისმინა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ანგარიში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების მიზნით გაწეყლი მუშაობის თაობაზე  

აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობას, არსებული კანონმდებლობისა და მოსახლეობის 

ინტერესების შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში გაწეული აქვს სერიოზული მუშაობა, როგორც 

ბიუჯეტის გეგმით გათვალისწინებული პარამეტრების შესწავლის ასევე  აუცილებელი 

პრობლემების გადაჭრის მიზნით; გამომდინარე აქედან, საქართველოს ორგანული კანონი 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა.“ 

ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა.“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  
 

 მუხლი 1.   

 დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (ანგარიში 

თან ერთვის) 

 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

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

           

მუხლი 3. განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე:              დავით დარჩია 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 

 

 „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 2014 წლის 13 აგვისტოს №3 დადგენილებით 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 18307.7 ათ.ლარით. 

 

 2014 წლის განმავლობაში დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელდა   10  ცვლილება: 

 

I. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 27 აგვისტოს  №6 დადგენილებით 

დამტკიცებული ბიუჯეტი გაიზარდა 420.0 ათ.ლარით: 

1. საქართველოს მთავრობის  2014 წლის 7 აგვისტოს #1389 დადგენილებით საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 420.0 

ათ.ლარი. 

დაზუსტების შემდეგ ბიუჯეტის მოცულობამ შეადგინა 18727.7 ათ. ლარი. 

 

2014 წლის 1 ოქტომბრისათვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხება ნაშთი 5074.4, ათ.ლარი. 

 

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის N311 განკარგულება რეგიონში განხორციელებული 

პროექტების ფონდიდან ნაშთი ირიცხება 1833,6 ათ ლარი.  

-   საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 აგვისტოს  N1016 განკარგულება სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ ნაშთი ირიცხება 638,0 ათ. ლარი; 

 

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 6 სექტემბრის  N1234 განკარგულება ,, სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციოდ საქ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის 

შესახებ’’ ნაშთი ირიცხება  689,3 ათ. ლარი; 

 

- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის N 46 განკარგულება  ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში საქ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმართველობის 

ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ’’ ნაშთი ირიცხება 270,8 ათ. ლარი; 

 

-  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის N321 განკარგულება ,,სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის 

გამოყოფის შესახებ’’ ნაშთი ირიცხება 48,6 ათ. ლარი; 

 

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 26 დეკემბრის N221 განკარგულება  ,,მეციტრუსეობის დარგში 

დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა’’ ნაშთი 

ირიცხება 12,0 ათ. ლარი; 

 

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 26 დეკემბრის N2174 განკარგულება ,, მეციტრუსეობის დარგში 

დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური გაუმჯობესების პროგრამა’’ ნაშთი ირიცხება  1350,0 ათ. 

ლარი; 

 

-  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის #34 განკარგულება რეგიონში განხორციელებული 

პროექტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხიდან 42.0 ათ. ლარი გადავიდა ქალაქის მერიის ანგარიშზე. 

ადგილობრივი შემოსულობებიდან 11.2 ათ. ლარი გადავიდა მერიის ანგარიშზე. 

 

-  შესაბამისად ადგილობრივი შემოსავლების ნაშთი  არის 274.1 ათ. ლარი; 



II. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 სექტემბრის N22 დადგენილებით 

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა 82.0 ათ. ლარით, მათ შორის:  

 

            1. საკუთარი შემოსავლები (ჯარიმები და საურავები) - 60.0 ათ.ლარი; 

 

            2. საკუთარი შემოსავლები (ბანკის პროცენტები) – 22.0 ათ.ლარი; 

 

            დაზუსტების შემდეგ ბიუჯეტის მოცულობამ შეადგინა 18809.7 ათ. ლარი. 

 

 

III. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 სექტემბრის N29 

დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა  35.2 ათ. ლარით. მათ შორის :  

 

     1.  საკუთარი შემოსავლები( ჯარიმები და საურავები) - 15.0 ათ.ლარი; 

     2.  საკუთარი შემოსავლები( ბანკის პროცენტები) – 20.2 ათ.ლარი; 

 

 

     გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი 1 ოქტომბრის     მდგომარეობით განისაზღვრა  

18844.9 ათ. ლარით. 

 

  IV. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 ოქტომბრის N34 დადგენილებით 

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა  11,0 ათ. ლარით. მათ შორის :  

 

1.გაიზარდოს  შემოსავლების ნაწილი 11000 ლარით. 

 1.1 გაიზარდოს შემოსავალი (ჯარიმები და საურავები) –11 000 ლარით. 

   

აღნიშნული თანხით დაფინანსდა: 

 

- მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები –3,0 ათ.ლარი; 

- საცხენოსნო კლუბი ,,მარულა“-ს დაფინანსება  – 6 200 ლარი; 

- სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენის ხარჯები– 1 800 ლარი; 

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი  განისაზღვრა  18 855,9 ათ. ლარით. 

 

V. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 ოქტომბრის N36 დადგენილებით 

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა  133,0 ათ. ლარით. მათ შორის : 

 

1. გაიზარდოს არასაგადასახადო შემოსავლები  78.6 ათ.ლარით, კერძოდ: 

1.1 შემოსავლები ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 5.7 ათ. ლარით ; 

1.2  მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის - 19 ათ. ლარით ; 

1.3 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან - 51.9 ათ. ლარით ; 

1.4 სხვა ადგილობრივი შემოსავალი (ბანკიდან) – 2.0 ათ.ლარით; 

2.  გაიზარდოს შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან -54.4 ათ. ლარით, კერძოდ: 

2.1 შემოსავალი ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან - 22.1 ათ. ლარით ; 

2.2 შემოსავალი მიწის გაყიდვებიდან - 32.3 ათ. ლარით ; 

აღნიშნული თანხით დაფინანსდა: 

 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობრივი სარგო –34.0 ათ. ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საწვავ-საპოხი მასალების ხარჯი–10,0 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საწვავ-საპოხი მასალების ხარჯი) –10,0 ათ.ლარით; 

-  დასუფთავების ღონისძიების  ხარჯები  - 25.0 ათ. ლარით; 

-  კომუნალური მომსახურების  ხარჯები  - 33.0 ათ. ლარით; 

- კომპიუტერული  ტექნიკის  შეძენის  ხარჯები – 9.0 ათ. ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მივლინების ხარჯები) –2.5 ათ.  ლარით; 



- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფოსტო მომსახურების ხარჯები – 2.0 ათ. ლარით; 

- შ.პ.ს.,,მუნიციპალური ტრანსპორტი’’ მომსახურების ხარჯები–1.5 ათ. ლარით; 

- წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების  

აღსრულების ფინანსური  უზრუნველყოფის ხარჯები –6.0 ათ. ლარით; 

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი  განისაზღვრა  18 988,9 ათ. ლარით. 

 

VI. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 ნოემბრის N37  დადგენილებით 

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა  93,0 ათ. ლარით. მათ შორის : 

 

1. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები 93.0 ათ.ლარით 

 

2014 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით,  

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 ოქტომბრის #1900 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 93.0 ათ.ლარი. მათ 

შორის: 

 

- საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით-93.0 ათ.ლარი 

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი  განისაზღვრა  19 081,9 ათ. ლარით. 

 

VII.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ნოემბრის N43  

დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა  223 393  ლარით. მათ შორის : 

 

1.    გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები 223 393 ლარით. 

 

 2014 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 

მიზნით,  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 ნოემბრის №1989 განკარგულებით საქართველოს 

რეგიონებში სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 223 

393 ლარი. მათ შორის: 

- სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელების  მიზნით - 223 393 ლარი. 

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი  განისაზღვრა  19 305,3 ათ. ლარით. 

 

VIII. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 დეკემბრის N44 დადგენილებით 

ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა  218,1 ათ  ლარით. მათ შორის : 

 

1. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში ჯარიმები, სანქციები და საურავები 218,1 ათ.ლარით. 

აღნიშნული თანხით გაიზარდა: 

                     

-  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობრივი სარგო - 38,2 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის 

კლასიფიცირებული - 9.0 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯი– 25,4 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიპალიტეტის  კომუნალური მომსახურების ცენტრის ხარჯი– 50,9 თ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება– 10,0 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კავშირგაბმულობის ხარჯი                              – 6,0 ათ.ლარით; 

-   ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურის სამუშაობის დაფინანსება– 13,8 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის   სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის 

დახმარების პროგრამა– 45 ათ.ლარით;(45 ათ.ლარი სასაქონლო ფორმით) ;      

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი) – 5,0 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის   წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის და 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ხარჯი - 5,5 

ათ.ლარით; 



- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენის ხარჯი 

– 1,5 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპიუტერის შეძენის ხარჯი – 0,3 ათ.ლარით; 

- დანადგარების და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული – 0,2 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა - 0,4 

ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მობილური ტელეფონის შეძენის ხარჯი - 0,8 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და 

დამონტაჟებასთან დაკავშირებული  ხარჯი - 0,6 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სხვა მცირეფასიანისხვა საოფისე მცირეფასიანი 

ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი– 4,7 ათ.ლარით; 

- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივების ზრდა (სხვა მანქანა-

დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული )– 0,8 ათ.ლარით; 

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი  განისაზღვრა  19 523,4 ათ. ლარით. 

 

IX. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის N46 

დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა  120.0 ათ  ლარით. მათ შორის : 

                

   გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 120,0 ათ. ლარით: 

 

1. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 

- 110,0  ათ. ლარით. 

2. გაიზარდოს არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწაზე ქონების გადასახადი 

იურიდიული პირებიდან -10,0 ათ.ლარით;                                       

 

აღნიშნული თანხით გაიზარდა: 

 

- მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივების ზრდა (სატრანსპორტო საშუალებები) – 50,0 

ათ.ლარით; 

- მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არაფინანსური აქტივების ზრდა (სატრანსპორტო საშუალებები) – 

40,0 ათ.ლარით; 

- გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამუშაოების ხარჯები – 30,0 ათ.ლარით; 

 

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი  განისაზღვრა  19 643,4 ათ. ლარით. 

 

X. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N49 

დადგენილებით ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა  91.1  ათ  ლარით. მათ შორის : 

 

გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 91.1 ათ. ლარით: 

 

1.  გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში არასაგასასახადო შემოსავლების ნაწილში, შემოსავალი 

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან  - 52.2  ათ. ლარით 

2. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში შემოსავალი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან - 38,9 ათ. ლარით. 

აღნიშნული თანხით გაიზარდა: 

-  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამუშაოების ხარჯები  – 30,2 ათ.ლარით; 

-  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის ანაზღაურების მუხლის (პრემია) დაფინანსება  – 

60.9 ათ. ლარით; 

 

გატარებული ცვლილებების შემდეგ ოზურგეთის ბიუჯეტი  განისაზღვრა  19 734,5 ათ. ლარით. 

წლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების შედეგად 2014 

წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 19734.5 ათ.ლარი: 

1) გადასახადები - 1473,7 ათ.ლარი 



2) ტრანსფერი - 11814,3 ათ.ლარი 

3) სხვა შემოსავლები - 1242,6 ათ.ლარი 

4) არაფინანსური აქტივების კლება - 129,4 ათ.ლარი 

5) შემოსავალი ნაშთიდან - 5074,5 ათ.ლარი.  

 



 


