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დადგენილება N20
2019 წლის 25 ნოემბერი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის №60  

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 ორგანული 
კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო

ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1. შეტანილი იქნეს ცვლილებები და დამატებები ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 დეკემბრის N60 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge, 27/12/2018, 190020020.35.113.016380), კერძოდ:

გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 7 648 426,55 
ლარით:

1. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 14 მაისის #1065  განკარგულებით 
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების 
შესახებ’’ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მიეცა უფლება მიმართოს 
განკარგულებების ნაშთები 201 333 ლარის ოდენობით ინფრასტრუქტურული 
პროექტების განსახორციელებლად. მათ შორის:
 ა) საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის #39 განკარგულების ნაშთი - 26 
020 ლარი;
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 ბ) საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 04 თებერვლის #175 განკარგულების ნაშთი 
- 121 288 ლარი;

 გ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის #480 განკარგულების ნაშთი - 54 
025 ლარი.

2. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის #558 განკარგულებით ,,სტიქიის 
შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე’’ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს2018 წლის სტიქიის მიერ მიყენებული ზიანის 
სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გამოეყო 560 000  ლარი. 

3. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 6 ივნისის #1308 განკარგულებით ,,სტიქიის 
შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე’’ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიების მიერ 
მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გამოეყო 1 500 000  
ლარი.

4. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 02 ივლისის  #1509 განკარგულებით შევიდა 
ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის #557 განკარგულებაში 
,,სტიქიის პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსების მიზნით 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ’’ რომლის თანახამად 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების 
განსახორციელებლად გამოეყო 170 002  ლარი. 

5. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 ოქტომბრის #2279 განკარგულებით 
,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე’’ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების 
შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის  გამოეყო 800 000  ლარი.

6. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 ოქტომბრის  #2269 განკარგულებით 
შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის #554 
განკარგულებაში ,,ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის 
ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ’’ 
რომლის თანახმად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს პროექტით 
გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად გამოეყო 1 113 484  ლარი.

7. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 ოქტომბრის #2271 განკარგულებით 
შევიდა ცვლილება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს 



მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის #2577 განკარგულებაში, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტს პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების 
განსახორციელებლად  დამატებით გამოეყო 2 104 302  ლარი. 

8. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 10 ივნისის  განკარგულებით შევიდა 
ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის #13 განკარგულებაში 
,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების 
საფუძველზე დელეგირების შესახებ“, შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 
საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით  
გამოეყო 332 376,8  ლარი.

9. ევროკავშირის პროექტის ,, მონაწილეობითი CHARRETTE გურიის ტურიზმის 
განვითარების სტრატეგიისათვის“ ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს 
პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად  გამოეყო 
15 628,75 ლარი. 

10. გაიზარდოს შემოსავლების ნაწილში საკუთარი შემოსავლები 851 300 ლარით, 
კერძოდ:                                                                                     

ა) ჯარიმები, სანქციები და საურავები (ორგანიზაციული კოდი 143) – 851 300 
ლარით.

11. შემცირდეს:

ა) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, სოციალური დახმარება ფულადი 

ფორმით (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 01 – 2.7.2.1.) –  80 000  ლარით;

ბ) მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარება, სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით 

(ორგანიზაციული კოდი - 06 02 05 – 2.7.2.1.) –  60 000  ლარით;

გ) ,,C'' ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის 

განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსება, სოციალური დახმარება 

ფულადი ფორმით (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 06 – 2.7.2.1.) –  40 000  ლარით;

დ) ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი 

დაფინანსება, სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით (ორგანიზაციული კოდი - 

06 02 18 – 2.7.2.1.) –  7 000  ლარით.

12. შესაბამისად   გაიზარდოს:



ა) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 14 მაისის #1065  განკარგულებით 

კეთილმოწყობის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდის ნაწილში, სხვა 

შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 03 05 – 61.1.1.11.)  –  201 333 ლარით;

ბ) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის #558 განკარგულებით სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, სხვადასხვა კაპიტალური 

ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 2.8.2.2.)  –  560 000 ლარით;

გ) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 6 ივნისის #1308 განკარგულებით სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების 

ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 61.1.1.11)  –  1 500 000 ლარით;

დ) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 02 ივლისის  #1509 განკარგულებით   

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 

61.1.1.11.)  –  170 002 ლარით;

ე) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 ოქტომბრის #2279 განკარგულებით 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 61.1.1.11)  –  800 000 ლარით;

ვ) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 04 ოქტომბრის  #2126 განკარგულებით  

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა 

(ორგანიზაციული კოდი - 03 02 02 – 61.1.1.11.)  –  1 113 484 ლარით;

ზ) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 ოქტომბრის #2271 განკარგულებით  

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, გზები 

(ორგანიზაციული კოდი - 03 02 02 – 61.1.1.5.)  –        2 104 302 ლარით;

თ) საქართველოს მთავრობის #13 განკარგულებით ზოგადი განათლების 

ხელშეწყობა, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი 

ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 2.2.10.14.) -  332 376,8 ლარით;

ი) ევროკავშირის გრანტით, კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, 

საგამოფენო ღონისძიებების და მაუწყებლობის ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 

05 03 – 2.2.10.12.)  –  15 628,75 ლარით;



კ) საკუთარი შემოსავლებიდან  მუნიციპალური ტრანსპორტი, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 03 01 02 – 2.5)  –  2100 ლარით;

ლ) საკუთარი შემოსავლებიდან კომუნალური მომსახურების ცენტრი, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 03 02 01 – 2.5)  –  320  000 ლარით;

მ) საკუთარი შემოსავლებიდან წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და 

ექსპლუატაცია, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 04 – 2.5)  –  4 600 ლარით;

ნ) საკუთარი შემოსავლებიდან სკოლამდელი განათლების დაფინანსება, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 04 01 – 2.5.)  –  250 000 ლარით;

ო) საკუთარი შემოსავლებიდან სპორტული ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 05 01 02 – 2.6)  –  225 000 ლარით;

პ) საკუთარი შემოსავლებიდან კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა, გრანტები 

(ორგანიზაციული კოდი - 05 02 01 – 2.6)  –  15 000 ლარით;

ჟ) საკუთარი შემოსავლებიდან კულტურის ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 05 02 02 – 2.5)  –  34 600 ლარით;

რ) ლეიკემიით და ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირების დახმარება, 

სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 08 – 

2.7.2.1.)  –  75 000 ლარით;

ს) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ 

პირობებში მყოფი   ოჯახების დახმარება, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა 

დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 13 – 2.8.2.1.18)  –  112 

000 ლარით.

მუხლი 2. დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული 
რედაქციით.

მუხლი 3.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
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