
განმარტებითი   ბარათი 

 საბიუჯეტო პარამეტრების ზოგადი მიმოხილვა 

„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის 
და შესაბამისი ფისკალური პროგნოზების საფუძველზე, 2020 წელს 
მუნიციპალიტეტებისათვის გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენდა 
1 530.0 მლნ. ლარს, მათ შორის დამატებული ღირებულების გადასახადი 1 031.7 
მლნ. ლარს, ხოლო ქონების გადასახადი 498.3 მლნ ლარს.
მიმდინარე წელს, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიამ მნიშვნელოვანი
გავლენა მოახდინა როგორც გლობალურ, ისე საქართველოს ეკონომიკურ 
განვითარებაზე. შესაბამისად მნიშვნელოვნად შემცირდა საქართველოს 
ეკონომიკური ზრდის (მშპ რეალური ზრდის განახლებული პროგნოზი -4%) და 
საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზები. ბიუჯეტის არადეფიციტური 
შემოსულობები ჯამურად მცირდება 1 მილიარდ 800 მილიონი
ლარზე მეტით, შესაბამისად მუნიციპალიტეტებისათვის გათვალისწინებული 
საგადასახადო შემოსავლებში მოსალოდნელია დანაკლისი 250.0 მლნ ლარამდე და 
საორიენტაციო საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 1 280.7 მლნ. ლარით, 
კერძოდ დამატებული ღირებულების გადასახადი განისაზღვრება 880.7 მლნ 
ლარის (მთლიანი დღგ-ის 19%), ხოლო ქონების გადასახადი 400.0 მლნ ლარის 
ოდენობით.

ზემოაღნიშნულის და „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონით განსაზღვრული მუნიციპალიტეტების კუთვნილი 
დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილების 
გათვალისწინებით, 2020 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საგადასახადო 
შემოსავლების საორიენტაციო მაჩვენებელი მცირდება 4 095.0 ათასი ლარით და 
განახლებული მაჩვენებელი შეადგენს 19 197.5 ათას ლარს, მათ შორის:
    ------ კუთვნილი დღგ-ის განახლებული საორიენტაციო საპროგნოზო 
მაჩვენებელი შეადგენს 12 797.5 ათას ლარს (მუნიციპალიტეტების კუთვნილი 
დღგ-ის 1.45%);
    ------ ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლის საპროგნოზო 
მაჩვენებლები
შეადგენს 6 400.0 ათას ლარს.

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წელს ქონების გადასახადიდან მისაღები
შემოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებლები განსაზღვრული იყო 8 300,0 ათასი 
ლარით, დამატებული ღირებულების გადასახადი შეადგენდა 14 992,5 ათას ლარს, 
შესაბამისად სულ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის 2020 წელს
გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 
შეადგენდა 
23 292,5 ათას ლარს. 



 ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე 4095,0 ათასი ლარის შემცირების 
შემთხვევაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემცირდებოდა 17,58 %-
ით.

ინფორმაცია ბიუჯეტის შემცირების შესახებ

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ  გაითვალისწინა ქვეყანაში შექმნილი 
ეკონომიკური მდგომარეობა, შეფასდა რისკები, ინფრასტრუქტურული 
პროექტების უმეტესი ნაწილი ახალი პროგნოზების მოსვლის დროისათვის 
(15.06.2020) დაწყებული იყო, შესაბამისად 4095,0 ათასი ლარით ბიუჯეტის 
შემცირება გამოიწვევდა დაწყებული პროექტების უმეტესობის ჩავარდნას. შედგა 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან მჭიდრო კომუნიკაცია და 
მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მომზადდა ცვლილების პროექტი, რომელიც 
ითვალისწინებს ბიუჯეტის შემცირებას საკუთარი შემოსავლების ნაწილში 
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;

 ცვლილების შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი საკუთარი 
შემოსავლების ნაწილში მცირდება 7,77 %-ით. 

ცვლილებები შეეხო შემდეგ მუხლებს და ღონისძიებებს:

N
საბიუჯეტო 

კოდი

2020 წელს 
დაგეგმილი/შემცირებული 
პროექტების დასახელება

ბენეფიციარი სეკვესტრი შენიშვნა

1 2 3   7

 01 01 ოზურგეთის საკრებულო  20000 დანამატი

 01 01 ოზურგეთის საკრებულო  30000 საქონელი და მომსახურება (საწვავი)

 01 02 ოზურგეთის მერია  40000 დანამატი



 01 02 ოზურგეთის მერია  120000
საქონელი და მომსახურება (საწვავი, 

წარმომადგენლობითი ხარჯი, საოფისე 
ხარჯები)

 02 02 01
ნატანების სამუსიკო 
სკოლის რეაბილიტაცია.

 200000  

 02 02 01

ქ.ოზურგეთში 
გ.ეპისკოპოსის ქუჩის 
(დოლიძის ქუჩის 
კვეთიდან ერისთავის 
ქუჩაზე ტროტუარების 
მოწყობა (ფილებით).

 151746  

 02 02 01 ავტობუსის შეძენა  77810  

 02 02 01 ფასთაშორისი სხვაობები  410 444,0  

 02 04
საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა

 150000  

 04 01
სკოლამდელი 
დაწესებულება

 300000 კვების ხარჯები, კომუნალური ხარჯები

 04 02
ზოგადი განათლების 

ხელშეწყობა
 50000 სკოლებში მცირე სარემონტო სამუშაოები

 05 01 01
სპორტული 

ღონისძიებების 
დაფინანსება

 20000
დაჯილდოების თანხები, ინვენტარის 

შეძენის თანხები

 05 01 05

სპორტული ობიექტების 
დაფინანსება                  

ა(ა)იპ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის 

სპორტულ-
გამაჯანსაღებელ 

დაწესებულებათა 
გაერთიანება

 70000 საქონელი და მოსახურება

 05 02
კულტურული 
ღონისძიებები

 150000
გიორგი სალუქვაძის 

ფესტივალი,"გომისმთობა","ალეგრობა,სხვა 
კულტ.ღონისძიებები

 05 03
ტურიზმის ხელშეწყობის 

პროგრამა
 20000 ვიდეო რგოლის გადაღება



  ჯამი  1810000  


