
პროექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში

ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

სულ შემცირდეს 1 418 441,88 ლარით

გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 1 152 700  ლარით :

1. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს #1574 განკარგულებით შევიდა ცვლილება 
,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს 
მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის #325 განკარგულებაში , რომლის თანახმად ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 900 000  ლარი. მათ შორის:

        - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად - 900 000 ლარი;

2. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს  #1573 განკარგულებით  ,,2020-2022 წლების 
საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული 
პროექტების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 252 700  ლარი. მათ შორის:

        - სოფელ ბახვში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციისათვის - 252 700 ლარი;

შემცირდეს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 2 571 141,88  ლარით:

3. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 მარტის #584 განკარგულებით შევიდა ცვლილება 
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 
დეკემბრის #2630 განკარგულებაში , რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  
შეუმცირდა გამოყოფილი თანხა  349 201  ლარით. მათ შორის:

        - პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები - 349 201 ლარი;

4. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ივნისის  #973 განკარგულებით შევიდა ცვლილება 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის  #27 განკარგულებაში ,,ზოგიერთი 
მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების 
შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  შეუმცირდა გამოყოფილი თანხა 411 940,88  ლარი. მათ 
შორის:

        -    საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები  - 90 000 ლარი;

        -    საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა  - 321 940,88 ლარი;



5.  ,,საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის და 
შესაბამისი ფისკალური პროგნოზირების საფუძველზე შემცირდეს საკუთარი შემოსავლები 1 810 
000 ლარით, კერძოდ:

- გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)    (ორგანიზაციული კოდი 
11311) – 810 000 ლარით;

- დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო შემოსავალი (ორგანიზაციული 
კოდი 11411) – 1 000 000 ლარით;

6. საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის 

თანხა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, (ორგანიზაციული კოდი - 02 04 – 61.1.2.11.)  –   37 500 

ლარით;

7. ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება 

(ორგანიზაციული კოდი - 06 02 14 – 2.7.)  –  34 000 ლარით;

       შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელების ნაწილში:

1. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს #1574  განკარგულებით გამოყოფილი 

თანხიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  900 000 

ლარით;

2. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს  #1573  განკარგულებით გამოყოფილი 

თანხიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.)  – 252 700 ლარით;

3. საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა, 

სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 02 04 – 2.5)  –   37 500 ლარით;

4. მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

(ორგანიზაციული კოდი - 06 02 12 – 2.7.)  –  34 000 ლარით;



     შესაბამისად შემცირდეს გადასახდელების ნაწილში:

5. საქართველოს მთავრობის #2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.)  – 349 201 ლარით;

6. საქართველოს მთავრობის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ზოგადი 

განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) – 90 000 ლარით;

7. საქართველოს მთავრობის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ზოგადი 

განათლების ხელშეწყობა, საქონელი და მომსახურება (ორგანიზაციული კოდი - 0402 – 

2.2.10.14) – 321 940,88 ლარით;

8. ოზურგეთის საკრებულო, შრომის ანაზღაურება დანამატის ნაწილში (ორგანიზაციული 

კოდი - 01 01 – 2.1.1.1.4.) –  20 000 ლარით;

9. ოზურგეთის საკრებულო, საქონელი და მომსახურება (ორგანიზაციული კოდი - 01 01 – 2.2) –  

30 000 ლარით;

10. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შრომის ანაზღაურება დანამატის ნაწილში 

(ორგანიზაციული კოდი - 01 02 – 2.1.1.1.4.) –  40 000 ლარით;

11. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, საქონელი და მომსახურება (ორგანიზაციული კოდი 

- 01 02 – 2.2) –  120 000 ლარით;

12. ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.11.) –  840 000 ლარით;

13. საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის 

თანხა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, (ორგანიზაციული კოდი - 02 04 – 61.1.2.11.)  –   150 

000  ლარით;

14. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 04 01 – 2.5) –  300 000 

ლარით;

15. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯბი (ორგანიზაციული 

კოდი - 04 02 – 2.8.2.2.) –  50 000 ლარით;

16.  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი 

მიმდინარე ხარჯი  (ორგანიზაციული კოდი - 05 01 01 – 2.8.2.1.18)  –  20 000 ლარით;



17. სპორტული ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 05 01 02 – 2.5)  –  

70 000 ლარით;

18. კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი  (ორგანიზაციული კოდი - 05 02 01 – 2.2.10.14)  –  150 000 ლარით;

19. ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი  (ორგანიზაციული კოდი - 05 03 – 2.2.10.14)  –  20 000 ლარით;

ახალგაზრდული პროგრამები ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 04

პროგრამის დასახელება:  

ახალგაზრდული პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი:

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურები
ს სამსახური და სამუშაო ჯგუფი

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:
2020-2023 წლები

 

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 12-დან 29 წლის ახალგაზრდების 
მიერ წარმოდგენილი იდეების/პროექტების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება, რომლის შედეგად 
მოხდება ახალგაზრდების თვითმმართველობის განხორციელების საქმიანობაში ჩართვა და სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის ამაღლება.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ბოლო პერიოდში აქტიურად მიმდინარეობს პროექტი 
„თვითმმართველობა განათლებისათვის“, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტია ახალგაზრდებისთვის 
სხვადასხვა სახის აქტივობების განხორციელება, მათ შორის ერთ-ერთი არის ინიციატივა 
„თვითმმართველობა განათლებისთვის“. 

ინიციატივის ფარგლებში ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალის 
გამოვლენა/რეალიზებას, შესაძლებელი გახდება ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების თანამშრომლობის გაძლიერება, მათი იდეების განხორციელების მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოიყოფა 3 ასაკობრივი ჯგუფი:

I  ასაკობრივი ჯგუფი - 12-16 წელი;
II ასაკობრივი ჯგუფი - 17-22 წელი;



III ასაკობრივი ჯგუფი - 23-29  წელი.

თანხის გადანაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში მოხდება თანაბარი პროპორციით.

საკონკურსო პროექტებით შესასრულებელი ღონისძიებები უნდა იყოს  თანხვედრაში თვითმმართველობის 
უფლებამოსილებებთან.
შესაბამისი სამუშოა ჯგუფის მიერ პროექტების შეფასება მოხდება 10 ბალიანი სისტემის მეშვეობით.

მერის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 7 წევრისაგან, რომლის 
შემადგენლობაც უნდა დაკომპლექტდეს მერიის, საკრებულოს და ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან.

პროქტის განხორციელების ეტაპები:
I ეტაპი: განხორციელდება პროექტების მიღება ელექტრონული ან/და ფიზიკური ფორმით;
II ეტაპი: მიღებული პროექტების შერჩევა და მათი პროექტის მიზნებთან შესაბამისობის დადგენა;
III ეტაპი:  წარმოდგენილი პროექტების ავტორებთან/საინიციატივო ჯგუფებთან შეხვედრა და პროექტების 
პრეზენტაცია;
IV ეტაპი: სამუშაო ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების მიღება;
V ეტაპი: გამარჯვებული პროექტების განხორციელება.

პროგრამის ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასახელება 2020 წელი

„ახალგაზრდების თვითგამოხატვის უფლების მხარდაჭერა 
თვითმმართველობაში“

50 000,00

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი  

ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;

განხორციელებული პროექტების შედეგებით მოსარგებლეთა რაოდენობა;


