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დადგენილება N36
2018 წლის 6 ივნისი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის  №1  

დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი 
და მე-2 ნაწილის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 
მუხლის 4-ე პუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

დ ა ა დ გ ი ნ ა :

მუხლი1. შეტანილი იქნეს ცვლილებები და დამატებები ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 იანვრის N1 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge, 16/01/2018, 190020020.35.113.016321), კერძოდ:

- გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 
2 176 500,57 ლარით:

   მათ შორის:

ა) საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 19 აპრილის #840 განკარგულებით 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 
შესახებ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  მიეცა წინა წლების სხვადასხვა 

http://www.matsne.gov.ge/


განკარგულებების ფარგლებში დარჩენილი თანხის 456 281,26  ლარის ხარჯვის 
უფლება;
ბ) საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 03 მაისის #957 განკარგულებით 2017-
2018 წლებში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 
განხორციელების მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან , ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 
სპეციალური ტრანსფერი 1 700 000  ლარი. 
მათ შორის:

- სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად - 
1 700 000 ლარი;

           გ)  მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 20 219,31 ლარი;

- შემცირდეს:

  ა) კულტურის ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდიები (ორგანიზაციული კოდი - 05 02 02 

– 2.5.) –  136 000  ლარით;

   ბ) მცირე ტიპის ბავშვთა სახლის თანადაფინანსება, სუბსიდიები (ორგანიზაციული კოდი 

- 06 02 03 – 2.5.) –  3 000  ლარით;

- შესაბამისად  გაიზარდოს:

ა) საქართველოს მთავრობის #840 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, სხვადასხვა 

კაპიტალური ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 2.8.2.2.)  –  231 281,26 

ლარით;

ბ) საქართველოს მთავრობის #840 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 61.1.1.11)  –  225 000 ლარით;

გ) საქართველოს მთავრობის #957  განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 61.1.1.11)  –  1 700 000 ლარით;

დ) სპორტული ობიექტების  დაფინანსება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 05 

01 02 – 2.5.)  –  136 000 ლარით;



ე) მიზნობრივი ტრანსფერის  ნაშთიდან  ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 01 

– 2.5.)  –  18219,31 ლარით;

ვ) მიზნობრივი ტრანსფერის  ნაშთიდან  საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა დახმარება 

(ორგანიზაციული კოდი - 06 02 10 – 2.7.2.1.)  –  2 000 ლარით;

ზ) ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის 

პროგრამა, სუბსიდიები (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 17 – 2.5.) –  3 000  ლარით;

მუხლი 2. დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული 
რედაქციით.

მუხლი 3.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


