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2021	წლის	ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	ბიუჯეტში	ცვლილებებისა	და
დამატებების	შესახებ.

ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისიის

დ ა ს კ ვ ნ ა

მიმდინარე	 წლის	 28	 ივლისის	 საკრებულოს	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 კომისიის
სხდომაზე	 განხილულ	 იქნა	 2021	 წლის	 ბიუჯეტში	 მერის	 მიერ	 წარმოდგენილი
შესატანი	ცვლილებები	და	დამატებები,	კომისიამ	იმსჯელა	აღნიშნულ	საკითხი.

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),	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
133,87ლარი;

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;

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;

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	 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;

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;

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	 –



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

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;

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;

კომისიამ	 იმსჯელა	 აღნიშნულ	 საკითხთან	 დაკავშირებით	 და	 მიიღო
გადაწყვეტილება	 წარედგინოს	 საკრებულოს	 სხდომას	 განხილვა	 დამტკიცების
მიზნით.

გიორგი	ჩაგანავა

საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისია-კომისიის	თავჯდომარე
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