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დადგენილება №24

2016 წლის 07  დეკემბერი

    „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 ადგენს:

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   281 200  ლარით:
გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში საკუთარი შემოსავლები   281 200   ლარით;
  კერძოდ:                                                                                     
ა) ქონების გადასახადი  საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 
(ორგანიზაციული კოდი 113111) – 281 200 ლარით; 
შემცირდეს:

ბ) მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება, სოციალური დახმარება ფულადი 
ფორმით (ორგანიზაციული კოდი 06 02 05 – 2.7.2.1.) - 23 000 ლარით;
 შესაბამისად გაიზარდოს:

  გ) წყალსადენის შიდა ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაცია, სუბსიდიების 

ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 06 – 2.5) – 54 100 ლარით; 



დ) კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა, სხვა დანარჩენ საქონელსა და 
მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი   (ორგანიზაციული კოდი 05 02 01 – 
2.2.10.14.) –  15 000 ლარით;
ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ ,,მუნიციპალური მომსახურების 
ცენტრის დაფინანსება  (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 03 – 2.5) – 9 000 ლარით;
ვ) გარე განათების (ელექტროენერგიის ხარჯების) დაფინანსება  (ორგანიზაციული 
კოდი - 03 02 05 – 2.2.3.12.1) – 7 000 ლარით;
ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საწარმო შ.პ.ს. ,,მუნიციპალური 
ტრანსპორტი''- ის დაფინანსება  (ორგანიზაციული კოდი - 03 01 02 – 2.5) – 2 100 
ლარით;
თ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კომპიუტერული პროგრამების 
შეძენის და განახლების ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 01 02  – 2.2.3.2) – 15 000 
ლარით;
ი) ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა, კულტურული, სპორტული, 
საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯების 
ნაწილში (ორგანიზაციული კოდი - 05 02 06 – 2.2.10.12) – 65 000 ლარით;
კ) სარეზერვო ფონდი (ორგანიზაციული კოდი - 01 03 – 2.8.2.1.18) –  90 000   
ლარით;
ლ) სოციალური ღონისძიებები, სოციალური დახმარება  სასაქონლო ფორმით   
(ორგანიზაციული კოდი - 06 02 14 – 2.7.2.2) – 35 000 ლარით;
მ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება, სოციალური დახმარება 
ფულადი ფორმით   (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 01 – 2.7.2.1) – 12 000 ლარით;

   სულ გაიზარდოს    281 200     ლარით.

2. დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

 3.           დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


