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დადგენილება N8
2019 წლის 13 მარტი

„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 
საკრებულომ

დ ა ა დ გ ი ნ ა :

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 16 154 702,43         
ლარით:

  1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა 2019 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობით შეადგინა   7 409 887,7 ლარი. მათ შორის:

ა) საკუთარი  ნაშთი - 5 021 666,80  ლარი;

ბ) ევროკავშირის გრანტის ნაშთი - 41295,79 ლარი;

გ) მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 20 454,78 ლარი;
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დ) საქართველოს მთავრობის #1993  განკარგულება (29.10.2018 წ.)  – 263 086,77 

ლარი;

ე) საქართველოს მთავრობის #957  (03.05.2018 წ)  განკარგულება (სტიქია) – 1 051 

755,14  ლარი;

ვ) საქართველოს მთავრობის #2168  (09.11.2018 წ)  განკარგულება (სტიქია) – 459 

695, 28  ლარი;

ზ) საქართველოს მთავრობის #1525  (21.07.2017 წ)  განკარგულება (სტიქია) – 

158 717,71  ლარი;

თ) საქართველოს მთავრობის #840  (19.04.2018 წ.)  განკარგულება (სტიქია) – 

41 440,95  ლარი;

ი) საქართველოს მთავრობის #265 (19.02.2016 წ.)  განკარგულება (სოფლის 

პროექტები) – 5 096,93  ლარი;

კ) საქართველოს მთავრობის #136 (18.01.2018 წ.) განკარგულება (რეგიონალური 

პროექტები) – 346 677,55 ლარი;

    ლ) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 იანვრის #6 განკარგულებით 
,,საქართველოს   რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 6 480 000  ლარი. 

    მ) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 08 თებერვლის  #208 განკარგულებით 
შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის #45 
განკარგულებაში ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
საქართველოს   რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 
გამოყოფის შესახებ“, რომლის თანახამად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 
1 074 000  ლარი. 
    ნ) საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 08 თებერვლის  #207 განკარგულებით 
შევიდა ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის #13 
განკარგულებაში ,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების 
ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“, შესაბამისად ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 1 190 814,73  ლარი. მათ შორის:

   ნ.ა) საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის  - 1 010 000 
ლარი;



   ნ.ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით  
- 180 814,73 ლარი;

2. შესაბამისად   გაიზარდოს:

ა) ევროკავშირის გრანტის ნაშთიდან  ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა , 

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო, საგამოფენო ღონისძიებების და 

მაუწყებლობის ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 05 03 – 2.2.10.12.)  –  41 295,79 

ლარით;

 ბ) მიზნობრივი ტრანსფერის  ნაშთიდან  ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 06 01 01 – 2.5.)  –  20 454,78 ლარით;

გ) საქართველოს მთავრობის #1993 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.)  –  263 086,77 

ლარით;

დ) საქართველოს მთავრობის #957 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 03 07 – 61.1.1.11.)  –  1 051 755,14 ლარით;

ე) საქართველოს მთავრობის #2168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 2.8.2.2.)  –  459 

695,28 ლარით;

ვ) საქართველოს მთავრობის #1525 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 03 07 – 61.1.1.11.)  –  158 717,71 ლარით;

ზ) საქართველოს მთავრობის #840 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 



სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 03 07 – 2.8.2.2.)  –  41 

440,95 ლარით;

თ) საქართველოს მთავრობის #265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 03 03 – 61.1.1.11.)  –  5096,93  ლარით;

ი) საქართველოს მთავრობის #136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, გზები 

(ორგანიზაციული კოდი - 03 02 02 – 61.1.1.5.)  –  346 677,55 ლარით;

კ) საქართველოს მთავრობის #6 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, გზები 

(ორგანიზაციული კოდი - 03 02 02 – 61.1.1.5.)  –        6 480 000 ლარით;

ლ) საქართველოს მთავრობის #45 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 03 03 – 61.1.1.11.)  –  1 074 000 ლარით;

მ) საქართველოს მთავრობის #13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) -  1 010 000 

ლარით;

ნ) საქართველოს მთავრობის #13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 2.2.10.14.) -  180 814,73 

ლარით;

ო) თავისუფალი ნაშთიდან  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სატრანსპორტო საშუალებები  (ორგანიზაციული 

კოდი - 01 02 – 61.1.2.1.) –  300 000 ლარით;



პ) თავისუფალი ნაშთიდან  გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის 

პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდის ნაწილში, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 03 01 01 – 61.1.1.5.)  –  68 800 ლარით;

ჟ) თავისუფალი ნაშთიდან კომუნალური მომსახურების ცენტრი, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 03 02 01 – 2.5)  –  200 000 ლარით;

რ) თავისუფალი ნაშთიდან  ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური 

აქტივების ზრდის ნაწილში, სხვა შენობა-ნაგებობები  (ორგანიზაციული კოდი - 03 

02 02 – 61.1.1.11.)  –  1 527 828,8 ლარით;

ს) თავისუფალი ნაშთიდან  ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური 

აქტივების ზრდის ნაწილში, სატრანსპორტო საშუალებები (ორგანიზაციული კოდი 

- 03 02 02 – 61.1.2.1.)  –  539 000 ლარით;

ტ) თავისუფალი ნაშთიდან  კეთილმოწყობის სამუშაოები, არაფინასური 

აქტივების ზრდის ნაწილში, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 03 

05 – 61.1.1.11.)  –  1 641 240 ლარით;

უ) თავისუფალი ნაშთიდან  ბინათმშენებლობა, სხვადასხვა კაპიტალური 

ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 03 08 – 2.8.2.2.)  –  192 400 ლარით;

ფ) თავისუფალი ნაშთიდან სკოლამდელი განათლების დაფინანსება, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 04 01 – 2.5.)  –  200 000 ლარით;

ქ) თავისუფალი ნაშთიდან კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა,  სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა 

რომელიც არ არის კლასიფიცირებული (ორგანიზაციული კოდი - 05 02 01 – 

61.1.2.2.20)  –  56 000 ლარით;

ღ) თავისუფალი ნაშთიდან კულტურის ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 05 02 02 – 2.5)  –  70 000 ლარით;

ყ) თავისუფალი ნაშთიდან კულტურის ობიექტების დაფინანსება, გრანტი 

(ორგანიზაციული კოდი - 05 02 02 – 2.6)  –  50 000 ლარით;

შ) თავისუფალი  ნაშთიდან  ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 

01 – 2.5.)  –  41 000 ლარით;



ჩ) თავისუფალი ნაშთიდან  სოციალური ღონისძიებები, სოციალური 

დახმარება,  ფულადი ფორმით  (ორგანიზაციული კოდი - 06 02 12 – 2.7.2.1.)  –  12 

000 ლარით;

ც) თავისუფალი ნაშთიდან  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)  –  123 398 ლარით.

მუხლი 2. დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული 
რედაქციით.

მუხლი 3.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
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