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დადგენილება №22

    „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №43 
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:

                                                                              ა   დ   გ   ე   ნ   ს:

1.შევიდეს ცვლილება ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ’’ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 
დეკემბრის №43 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2016/ წ. სარეგისტრაციო კოდი 
190020020.35.113.016250) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში   391 400  ლარით:
გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში საკუთარი შემოსავლები   580 300   ლარით;
კერძოდ:                                                                                     
ა) შემოსავალი არაფინანსური აქტივების კლებიდან (მიწა) -   540 300     ლარით;
ბ) შემოსავალი არაფინანსური აქტივების კლებიდან (ძირითადი აქტივების 
რეალიზაცია) -    40 000     ლარით;
შემცირდეს შემოსავლების ნაწილში ტრანსფერები (კაპ. ტრანსფერი) 188 900 
ლარით: 
 საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 ივლისის #1530 განკარგულებით შევიდა 
ცვლილება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის 
გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 
განკარგულებაში. შემცირდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის 
გამოყოფილი ტრანსფერი 188 900 ლარით. მათ შორის:       



პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად გამოყოფილი 
თანხა - 188 900 ლარი;
შესაბამისად შემცირდეს საბიუჯეტო კლასიფიკაციაში:
გ) ინფრასტრუქტურის სამუშაოები არაფინანსური აქტივების ზრდის ნაწილში, 
გზები (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 04 – 61.1.1.5) – 188 900 ლარით;
 შესაბამისად გაიზარდოს:

 გ)  წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაცია, 

სუფსიდიების

 ნაწილში   (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 06 – 2.5) – 45 000 ლარით;

დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,მუნიციპალური მომსახურების 
ცენტრის დაფინანსება  (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 03 – 2.5) – 40 000 
ლარით;

ე) გარე განათების (ელექტროენერგიის ხარჯების) დაფინანსება  (ორგანიზაციული 
კოდი - 03 02 05 – 2.2.3.12.1) – 50 000 ლარით;

ვ) ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების 
სისტემების  რეაბილიტაციის  ხარჯების)  დაფინანსება  
(ორგანიზაციული კოდი - 03 02 04 – 61.1.1.8) – 69 000 ლარით;

ზ) გზების რეაბილიტაცია, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 
დანარჩენი ხარჯი   (ორგანიზაციული კოდი - 03 01 01 – 2.2.10.14) – 51 
000 ლარით;

თ) გზების რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები 
(ორგანიზაციული კოდი - 03 01 01 – 61.1.1.5) – 19 000 ლარით;

ი) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,წყალმაშველთა ჯგუფის“ დაფინანსება 
(ორგანიზაციული კოდი - 02 01 – 2.5) – 6 700 ლარით;

კ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობის დაფინანსება,სხვადასხვა მიმდინარე 
ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი  (ორგანიზაციული კოდი - 
04 02 – 2.8.2.1.18) – 6 000 ლარით;

ლ) კულტურის ღონისძიების ხელშეწყობის დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი - 
05 02 01 – 2.2.10.14) – 35 000 ლარით;

მ) შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის 
ხარჯების დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი - 01 02  – 2.2.3.8) – 60 
000 ლარით;

ნ) ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის კულტურის სახლის“ 
დაფინანსება  (ორგანიზაციული კოდი - 05 02 03 – 2.5) – 17 000 ლარით;



ო) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შრომის ანაზღაურების 
დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი - 01 01 – 2.1.1.1.1) –  36 900   
ლარით;

პ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის  დაფინანსება 
(ორგანიზაციული კოდი - 02 02 – 2.1.1.1.1) –  6 200   ლარით;

ჟ) სარეზერვო ფონდი (ორგანიზაციული კოდი - 01 03 – 2.2.10.14) –  35 000   ლარით;
რ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის ანაზღაურების დაფინანსება 

(ორგანიზაციული კოდი - 01 02 – 2.1.1.1.1) –  79 000   ლარით;
ს) მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსება 

(ორგანიზაციული კოდი - 06 02 06 – 2.7.2.1) – 20 000 ლარით;
ტ) ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“  

ხარჯების დაფინანსება (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 01 – 2.5) – 4 500 
ლარით;

  სულ გაიზარდოს    391 400     ლარით.

2. დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 3.           დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


