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პროექტი 

  
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება№ 

2021 წლის ?? აგვისტო 

ქ. ოზურგეთი 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის  №19 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 

მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველინაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 

ნაწილის, 91-ე მუხლის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლისდა 

„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისმე-20 მუხლის, 25-ე მუხლის 1-ლი 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისთანახმად,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

 

1. შეტანილი იქნეს ცვლილება ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 

დეკემბრის N19 დადგენილებაში(www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, სახელმწიფო 

სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016380) და დადგენილებით დამტკიცებული 

დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით: 

 

გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში 13 392 941,79 ლარით: 

 

 1. მათ შორის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა 2021 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობით შეადგინა  1 872 114,34 ლარი: 

  ა) საკუთარი  ნაშთი - 215 648,26  ლარი; 

  ბ) მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 16 017,58 ლარი;  

  გ) საქართველოს მთავრობის #1993  განკარგულება (29.10.2018 წ.) – 82 777,64 ლარი; 

  დ) გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ნომერი და დასახელება: 0099175/00108051 

რეგიონალური და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ფაზა 2 (FRLD 2), 
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დაბა გომისმთის ურბანული განვითარების გეგმისა და შესაბამისი დოკუმენტების შემუშავება -100 

000 ლარი; 

  ე) საქართველოს მთავრობის #175 განკარგულება (04.02.2016 წ.)  – 13 442 ლარი; 

  ვ) საქართველოს მთავრობის #39 განკარგულება (20.01.2015 წ.)  – 6 825 ლარი; 

  ზ) საქართველოს მთავრობის #136 განკარგულება (18.01.2018 წ.)  – 94 632 ლარი; 

  თ) საქართველოს მთავრობის #2577 განკარგულება (31.12.2018 წ.)  – 62 290 ლარი; 

  ი) საქართველოს მთავრობის #2630 განკარგულება (18.12.2019 წ.) – 447 380,19 ლარი; 

 კ) საქართველოს მთავრობის #1573 განკარგულება  ( 19.08.2020 წ.) – 40 931,92 ლარი;   

  ლ) საქართველოს მთავრობის #554 განკარგულება (15.03.2019 წ.)  – 39 783,65 ლარი; 

   

 მ) საქართველოს მთავრობის #265 განკარგულება, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (19.02.2016 წ.)  

– 498,77 ლარი; 

ნ) საქართველოს მთავრობის #45 განკარგულება, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (22.01.2019 წ.)  – 

39 424,94 ლარი; 

 ო) საქართველოს მთავრობის #2752 განკარგულება, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (31.12.2019 

წ.)  – 49 001,78 ლარი; 

 პ) საქართველოს მთავრობის #2620 განკარგულება (22.12.2016 წ.)  – 4 100,2 ლარი; 

 ჟ) საქართველოს მთავრობის #2529 განკარგულება, სტიქია (24.11.2015 წ.)  – 2 699,67 ლარი; 

 რ) საქართველოს მთავრობის #1533 განკარგულება, სტიქია (28.07.2016 წ.)  – 304,99 ლარი; 

 ს) საქართველოს მთავრობის #1998 განკარგულება, სტიქია (30.09.2016 წ.)  – 291 ლარი; 

 ტ) საქართველოს მთავრობის #1409 განკარგულება, სტიქია (18.07.2016 წ.)  – 300 ლარი; 

 უ) საქართველოს მთავრობის #824 განკარგულება, სტიქია (26.04.2017 წ.)  – 2 350,84 ლარი; 

ფ) საქართველოს მთავრობის #957 განკარგულება, სტიქია (03.05.2018 წ.)  – 3 772,54 ლარი; 

 ქ) საქართველოს მთავრობის #1525 განკარგულება, სტიქია (21.07.2017 წ.)  – 5 056,4 ლარი; 

 ღ) საქართველოს მთავრობის #2168 განკარგულება, სტიქია (09.11.2018 წ.)  –1 182,82 ლარი; 

 ყ) საქართველოს მთავრობის #1308 განკარგულება, სტიქია (06.06.2019 წ.)  – 35 133,87 ლარი; 

 შ) საქართველოს მთავრობის #2279 განკარგულება, სტიქია (31.10.2019 წ.)  – 7 517,85 ლარი; 

 ჩ) საქართველოს მთავრობის #557 განკარგულება, სტიქია  (15.03.2019 წ.)  – 17 294,31 ლარი; 

ც) საქართველოს მთავრობის #325 განკარგულება, სტიქია (20.02.2020 წ.)  – 71 704,4 ლარი; 

ძ) საქართველოს მთავრობის #13 განკარგულება (18.01.2019 წ.)  – 96 679,5 ლარი; 

წ) საქართველოს მთავრობის #27 განკარგულება (09.01.2020 წ.)  – 415 072,22 ლარი, მათ შორის:  

        - საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის  - 240 620,02 ლარი; 

        - საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით  - 174 452,2 

ლარი; 
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2. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის #2685 განკარგულებით ,,საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ“  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს   გამოეყო 8 179 947  ლარი. მათ შორის: 

 

        - პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - 8 179 947ლარი; 

 

3. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 05 თებერვლის  #168 განკარგულებით  ,,საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს   რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 

1 086 000  ლარი. მათ შორის: 

 

        - პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად - 1 086 000 ლარი; 
 

4. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 04 თებერვლის  #147 განკარგულებით ,,ზოგიერთი 

მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების 

შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 493 680,45  ლარი. მათ შორის: 

        - საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის  - 160 000 ლარი; 

        - საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით  - 333 680,45 

ლარი; 

5. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 ივნისის #969 განკარგულებით შევიდა ცვლილება 

,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2021 წლის 11 მარტის #330 განკარგულებაში , რომლის თანახმად ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 500 000  ლარი. მათ შორის: 

        - სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად - 1 500 000 ლარი; 

 

6. დაზუსტდეს და გაიზარდოს გადამუშავებული ფისკალური პროგნოზების შესაბამისად 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები სალდირებული შემოსავლები 261 200 ლარით. 

მათ შორის: 

ა) გაიზარდოს 2021 წლის დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო შემოსავალი - 

1 361 200 ლარი. 

ბ) შემცირდეს 2021 წლის ქონების გადასახადის საპროგნოზო შემოსავალი - 1 100 000 ლარი. 
 

შესაბამისად გაიზარდოს: 

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

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 01 – 2.5.)  

–  16 017, 58 ლარით; 

2. საქართველოს მთავრობის #1993 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ზოგადი 

განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) –  82 777, 64 ლარით; 

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

თანხა, არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 02 04 – 61.1.2.11.)  –   100 

000  ლარით; 
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4. საქართველოს მთავრობის #175 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.) –  13 442 ლარით; 

5. საქართველოს მთავრობის #39 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 02 01– 61.1.1.5.) –  6 825 ლარით; 

6. საქართველოს მთავრობის #136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.) –  94 632 ლარით; 

7. საქართველოს მთავრობის #2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.) –  62 290 ლარით; 

8. საქართველოს მთავრობის #2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.) –  447 380,19 ლარით; 

9. საქართველოს მთავრობის #1573 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.) –  40 931,92 ლარით; 

10. საქართველოს მთავრობის #554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი 

შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.2.) –  39 783,65 ლარით; 

11. საქართველოს მთავრობის #265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0203 – 61.1.1.11.) –  

498,77 ლარით; 

12. საქართველოს მთავრობის #45 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0203 – 61.1.1.11.) –  39 

424,94 ლარით; 

13. საქართველოს მთავრობის #2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები, არაფინანსური 
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აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0203 – 61.1.1.11.) – 49 

001,78 ლარით; 

14. საქართველოს მთავრობის #2620 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  4 100,2 ლარით; 

15. საქართველოს მთავრობის #2529 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  2 699,67 ლარით; 

16. საქართველოს მთავრობის #1533 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  304,99 ლარით; 

17. საქართველოს მთავრობის #1998 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  291 ლარით; 

18. საქართველოს მთავრობის #1409 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  300 ლარით; 

19. საქართველოს მთავრობის #824 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  2 350,84 ლარით; 

20. საქართველოს მთავრობის #957 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  3 772,54 ლარით; 

21. საქართველოს მთავრობის #1525 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  5 056,4 ლარით; 

22. საქართველოს მთავრობის #2168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  1 182,82 ლარით; 

23. საქართველოს მთავრობის #1308 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  35 133,87 ლარით; 
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24. საქართველოს მთავრობის #2279 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  7 517,85 ლარით; 

25. საქართველოს მთავრობის #557 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  17 294,31 ლარით; 

26. საქართველოს მთავრობის #325 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 0207 – 61.1.1.11.) –  71 704,4 ლარით; 

27. საქართველოს მთავრობის #13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ზოგადი 

განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) –  96 679,5 ლარით; 

28. საქართველოს მთავრობის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ზოგადი 

განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) –  240 620,02 ლარით; 

29. საქართველოს მთავრობის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან ზოგადი 

განათლების ხელშეწყობა, საქონელი და მომსახურება(ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 

2.2.10.14) –  174 452,2 ლარით; 

 

30. საქართველოს მთავრობის #2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.)  – 8 179 947 ლარით; 

31. საქართველოს მთავრობის #168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 03 – 61.1.1.11.)  –  1 

086 000 ლარით; 

32. საქართველოს მთავრობის #330 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 07 – 61.1.1.11.) –  1 500 000 ლარით; 

33. საქართველოს მთავრობის #147 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ზოგადი 

განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) -160 000 ლარით; 
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34. საქართველოს მთავრობის #147 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან ზოგადი 

განათლების ხელშეწყობა, საქონელი და მომსახურება(ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 

2.2.10.14) – 333 680,45 ლარით; 

 

 

 

 

 

35. საკუთარი ნაშთიდან  ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა , 

სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.11.)  –  215 648,26  

ლარით; 

36. სალდირებული შემოსავლებიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა, (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 01 – 61.1.2.11.)  –   261 200 ლარით; 

 

 

 

 

 

შემცირდეს : 

37.  წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა, სხვა დანარჩენ საქონელსა 

და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  (ორგანიზაციული კოდი - 01 04 – 2.2.10.14)  

–  30 000 ლარით; 

38.   გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდის 

ნაწილში, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 01 01 – 61.1.1.5.)  –  90 000 ლარით; 

39. ბინათმშენებლობა, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი - 02 06 – 

2.8.2.2.)  –   22 000 ლარით; 

40. სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 05 01 01 – 2.2.10.14.)  –  1 400 ლარით; 

41. კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე 

გაწეული დანარჩენი ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 05 02 01 – 2.2.10.14.)  –  58 600 ლარით; 
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42. ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული 

დანარჩენი ხარჯი (ორგანიზაციული კოდი - 05 03 – 2.2.10.14.)  –  10 000 ლარით; 

43. ძვირადღირებული კვლევის (კომპიუტერული ტომოგრაფიის) ერთჯერადი დაფინანსება,  

(ორგანიზაციული კოდი - 06 02 14 – 2.7)  –  18 100 ლარით; 

 

შესაბამისად გაიზარდოს: 

44. ელექტროენერგიის ხარჯი, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 02 02 – 2.2.3.12.)  –  102 000  ლარით; 

45. წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, სუბსიდია (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 02 03– 2.5)  –  100 000 ლარით; 

46. სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 05 01 02 – 

2.5)  –  1 400 ლარით; 

47. კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 05 02 02 – 

2.5)  –  8 600 ლარით; 

48. მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა,  

(ორგანიზაციული კოდი - 06 02 12 – 2.7)  –  18 100 ლარით; 

 
 7.დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე 

 

 დავით დარჩია 
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დანართი 

 

 

თავი I. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 
 

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი 

 

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 

2019 

წლის 

ფაქტი 

2020 წლის გეგმა  2021 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის   სულ მათ შორის   

    

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები   

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

შემოსავლები 41599,6 38523,2 14102,5 24420,7 36229,8 11509,6 24720,2 

გადასახადები 8884,2 21482,5 0,0 21482,5 22079,8 0,0 22079,8 

გრანტები 29595,7 14400,7 14102,5 298,2 11509,6 11509,6 0,0 

სხვა შემოსავლები 3119,8 2640,0 0,0 2640,0 2640,4 0,0 2640,4 

ხარჯები 20764,9 21473,5 821,3 20652,2 21684,9 774,2 20910,7 

შრომის 

ანაზღაურება 3520,2 3549,6 112,2 3437,4 3549,6 112,2 3437,4 

საქონელი და 

მომსახურება 2614,0 2395,6 576,8 1818,8 2519,7 538,9 1980,8 

სუბსიდიები 11813,6 12630,8 132,3 12498,5 13213,0 123,0 13090,0 

გრანტები 65,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 887,1 1189,4 0,0 1189,4 1205,0 0,0 1205,0 

სხვა ხარჯები 1828,0 1522,4 0,0 1522,4 1011,8 0,0 1011,8 

საოპერაციო 

სალდო 20841,7 17119,6 13281,1 3838,5 14614,9 10735,5 3879,5 

არაფინანსური 

აქტივების 

ცვლილება 

22 764,4 

22604,5 15053,8 7550,7 16302,1 12291,9 4010,1 

ზრდა  23 008,2 22854,5 15053,8 7800,7 16697,1 12291,9 4405,1 

კლება 243,7 250,0 0,0 250,0 395,0 0,0 395,0 

მთლიანი სალდო -1922,7  -5484,9 -1772,6 -3712,2 -1687,1 -1556,5 -130,7 

ფინანსური 

აქტივების 

ცვლილება 

-1 929,8 

-5669,8 -1772,6 -3897,2 -1872,1 -1556,5 -315,6 

ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

კლება 1929,8 5669,8 1772,6 3897,2 1872,1 1556,5 315,6 

ვალუტა და 

დეპოზიტები 0 0,0 0,0   0,0 0,0   

ვალდებულებების 

ცვლილება 0,0 -114,9 0,0 -114,9 -114,9 0,0 -114,9 



 10 

ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული 

რედაქციით: 

 

 

დასახელება 

2019 

წლის 

ფაქტი 

2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

შემოსულობები 
41843,4 38773,2 14102,5 24670,7 36624,8 11509,6 25115,2 

შემოსავლები 
41599,6 38523,18 14102,5 24420,72 36229,83 11509,6 24720,2 

არაფინანსური 

აქტივების კლება 243,7 250,0 0,0 250,0 395,0 0,0 395,0 

გადასახდელები 
43773,1 44442,98 15875,08 28567,9 38496,91 13066,09 25430,82 

ხარჯები 20764,9 21473,55 821,3136 20652,23 21684,88 774,1502 20910,73 

არაფინანსური 

აქტივების ზრდა 

23008,2 22854,49 15053,76 7800,727 16697,09 12291,94 4405,148 

ვალდებულებების 

კლება  
0 114,94 0 114,94 114,94 0 114,94 

ნაშთის 

ცვლილება 
-1929,7 -5669,8 -1772,62 -3897,18 -1872,09 -1556,47 -315,62 

 

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები 

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის შემოსავლები 36229,83 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული 

რედაქციით:  

 

დასახელება 
2019 წლის 

ფაქტი 

2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის 
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სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდა

ნ 

გამოყოფილ

ი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდა

ნ 

გამოყოფილ

ი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთარი 

შემოსავლები 

შემოსავლები 41599,6 38523,179 14102,5 24420,721 36229,83 11509,6 24720,2 

გადასახადე

ბი 
8884,2 21482,5 0,0 21482,5 22079,8 0,0 22079,8 

გრანტები 29595,7 14400,679 14102,5 298,22075 11509,63 11509,6 0 

სხვა 

შემოსავლები 
3119,9 2640 0 2640 2640,4 0 2640,4 

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები 

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის გადასახადები 22079,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული 

რედაქციით: 

 

დასახელება 

2019 

წლის 

ფაქტი 

2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწ

იფო 

ბიუჯეტ

ის 

ფონდებ

იდან 

გამოყოფ

ილი 

ტრანსფე

რები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმ

წიფო 

ბიუჯე

ტის 

ფონდებ

იდან 

გამოყო

ფილი 

ტრანსფ

ერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

გადასახადები 8884,2 21 482,5 0,0 21 482,5 22 079,8 0,0 22 079,8 

საშემოსავლო გადასახადი 0 0,0     0,0     

ქონების გადასახადი 8884,2 7 490,0 0,0 7 490,0 5 900,0 0,0 5 900,0 

საქართველოს 

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა 

მიწისა)         

6782,6

1 6 190,0   6 190,0 4 800,0   4 800,0 

ფიზიკურ პირთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა) 78,2 300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 

სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწაზე                                351,9 500,0 0,0 500,0 400,0 0,0 400,0 

არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწაზე                                            1671,5 500,0 0,0 500,0 400,0 0,0 400,0 

სხვა გადასახადები   13992,5   13992,5 16179,8   16179,8 
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(დღგ) 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები 

განისაზღვროს ბიუჯეტის გრანტები 11509,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 

2019 

წლის 

ფაქტი 

2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწი

ფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები

დან 

გამოყოფი

ლი 

ტრანსფერ

ები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

გრანტები 29 595,7 15 593,6 15 325,0 268,6 11 509,6 11 509,6 0,0 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციებიდან და 

სხვა ქვეყნის 

მთავრობიდან მიღებული 

გრანტები 

15,6 15,6   15,6 0,0   0,0 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი 

29 580,1 15 578,0 15 325,0 253,0 11 509,6 11 509,6 0,0 

ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული 

ტრანსფერები 15 069,8 1 776,2 1 523,2 253,0 743,7 743,7 0,0 

გათანაბრებითი 

ტრანსფერი 14 035,3 0,0     0,0     

მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული 

უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად 253,0 253,0   253,0 250,0 250,0   

ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის და 

სხვა მიმდინარე 

ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად   

781,5 1 523,2 1 523,2   493,7 493,7   

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 14 510,2 13 801,8 13 801,8 0,0 10 765,9 10 765,9 0,0 

საქართველოს 

რეგიონებში 

განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხები 10 781,4 9 697,8 9 697,8   8 179,9 8 179,9   

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 1 074,0 1 074,0 1 074,0   1 086,0 1 086,0   

სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციო თანხები 2 654,8 3 030,0 3 030,0   1 500,0 1 500,0   

 
მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2640,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული 

რედაქციით: 

 

დასახელება 
2019 

წლის 

2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა 

სულ მათ შორის სულ მათ შორის 
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ფაქტი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სხვა შემოსავლები 3119,8 2640,0 0,0 2640,0 2640,4 0,0 2640,4 

შემოსავლები საკუთრებიდან 699,9 600,0 0,0 600,0 600,0 0,0 600,0 

საქონლისა და მომსახურების 

რეალიზაცია 
797,3 540,0 0,0 540,0 540,4 0,0 540,4 

ჯარიმები, სანქციები და 

საურავები  
1389,0 1200,0   1200,0 1200,0   1200,0 

შერეული და სხვა 

არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 

233,8 300,0   300,0 300,0   300,0 

 

 

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის  ხარჯები 

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯები 21684,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 

 

დასახელება 

2019 

წლის 

ფაქტი 

2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერები 

საკუთარი 

შემოსავლები 

ხარჯები 20764,9 21473,5 821,3 20652,2 21684,9 774,2 20910,7 

შრომის 

ანაზღაურება 
3520,2 3549,6 112,2 3437,4 3549,6 112,2 3437,4 

საქონელი და 

მომსახურება 
2614,0 2395,6 576,8 1818,8 2519,7 538,9 1980,8 

სუბსიდიები 11813,6 12630,8 132,3 12498,5 13213,0 123,0 13090,0 

გრანტები 65,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 

სოციალური 

უზრუნველყოფა 
887,1 1189,4 0,0 1189,4 1205,0 0,0 1205,0 

სხვა ხარჯები 1828,0 1522,4 0,0 1522,4 1011,8 0,0 1011,8 

 

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  16302,1  ათასი ლარის ოდენობით, 

მათ შორის: 

1. განისაზღვროს ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16697,1 ათასი ლარის ოდენობით. 
2.განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 395,0 ათასი ლარის 

ოდენობით. 
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დასახელება 
2019 წლის 

ფაქტი 

2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

მათ შორის 

სახელმწ

იფო 

ბიუჯეტი

ს 

ფონდები

დან 

გამოყოფ

ილი 

ტრანსფე

რები 

საკუთარი 

შემოსავლე

ბი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდებიდან 

გამოყოფილი 

ტრანსფერებ

ი 

საკუთა

რი 

შემოსავ

ლები 

არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება 
22 764,4 22 604,5 15 053,8 7 550,7 16 302,1 12 291,9 4 010,1 

ზრდა  23 008,2 22 854,5 15 053,8 7 800,7 16 697,1 12 291,9 4 405,1 

კლება 243,7 250,0 0,0 250,0 395,0 0,0 395,0 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 

 

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 

ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

 

ფ
უ

ნქ
ც

ი
ო

ნა

ლ
უ

რ
ი

 კ
ო

დ
ი

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 
2019 წლის 

ფაქტი 

2020 გეგმა  
2021 წლის 

გეგმა 

სულ სულ 

701 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 

მომსახურება 
5 303,6     5 055,7     5 025,7     

7011 

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური 

და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო 

ურთიერთობები 

5 188,3     4 940,0     4 940,0     

70111 

აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა 

4 831,2     4 590,0     4 590,0     

70112 
ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა 
357,1     350,0     350,0     

7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0,0     0,0     0,0     

70133 
საერთო დანიშნულების სხვა 

მომსახურება 
0,0     0,0     0,0     

7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  115,3     115,7     85,7     

703 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 

უსაფრთხოება 
139,8     143,0     143,0     

7031 
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო 

დაცვა 
139,8     143,0     143,0     
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7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0,0     0,0     0,0     

704 ეკონომიკური საქმიანობა 5 210,4     3 033,9     2 701,7     

70411 
საერთო ეკონომიკური და კომერციული 

საქმიანობა 
0,0     50,0     50,0     

7045 ტრანსპორტი 0,0     50,0     50,0     

70451 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 

გზები 
413,1     176,0     300,0     

7049 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

ეკონომიკურ საქმიანობაში 
413,1     176,0     300,0     

705 გარემოს დაცვა 4 797,3     2 807,9     2 351,7     

7051 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება 

და განადგურება 
1 889,9     2 910,0     2 900,0     

7056 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

გარემოს დაცვის სფეროში 
1 889,9     2 910,0     2 900,0     

706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 19 055,4     20 622,7     15 265,3     

7061 ბინათმშენებლობა 2 646,1     620,0     178,0     

7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 13 253,0     17 718,1     13 085,3     

7063 წყალმომარაგება 610,5     550,0     752,0     

7066 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 
2 545,9     1 734,6     1 250,0     

707 ჯანმრთელობის დაცვა 143,5     220,3     173,0     

7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 143,5     220,3     173,0     

708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 4 385,7     4 508,0     4 796,0     

7081 
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის 

სფეროში 
1 771,5     1 880,0     1 940,0     

7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 2 425,4     2 418,0     2 656,0     

7084 
რელიგიური და სხვა სახის 

საზოგადოებრივი საქმიანობა 
188,8     210,0     200,0     

709 განათლება 6 147,2     6 164,4     5 738,2     

7091 სკოლამდელი აღზრდა 4 251,7     4 300,0     4 500,0     

7092 ზოგადი განათლება 1 895,5     1 864,4     1 238,2     

70923 საშუალო ზოგადი განათლება 1 895,5     1 864,4     1 238,2     

710 სოციალური დაცვა 1 497,6     1 670,0     1 639,0     

7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 146,0     255,4     215,0     

7107 

სოციალური გაუცხოების საკითხები, 

რომლებიც არ ექვემდებარება 

კლასიფიკაციას 

895,7     738,6     812,1     

7109 
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 

სოციალური დაცვის სფეროში 
455,9     676,0     611,9     

  სულ 43 773,1     44 328,0     38 382,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო 
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ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -1687,1 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო 

სალდო 14614,9 ათასი ლარით: 
ათას ლარში 

დასახელება  
 2019 წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის 

გეგმა  

 2021 წლის 

გეგმა 

 საოპერაციო სალდო  20841,7 16794,5  14614,9 

 მთლიანი სალდო  -1922,7 -5484.9 -1687,1 

 

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 

 

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -1872,1 ათასი ლარით: 
ათას ლარში 

დასახელება  
 2019 წლის 

ფაქტი  

 2020 წლის 

გეგმა  

 2021 წლის 

გეგმა 

 ფინანსური აქტივების ცვლილება  
-26,7 -7 611,2 

-1872,1 

 საშინაო      0,0 

 კლება  26,7 7 611,2 1872,1 

 ვალუტა და დეპოზიტი  26,7 7 611,2 1872,1 

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 

 

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 114,9 ათასი ლარი ოდენობით. 

აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული 

სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 632,2 ათას ლარს, ხოლო 2021 

წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 517,2  ათასი ლარი.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


