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პროექტი 

  
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება№ 

2022 წლის ?? მაისი 

ქ. ოზურგეთი 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 დეკემბრის  №17 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 2022 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 28 

დეკემბრის N17 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  29 683 862,63 ლარით: 

 

 1. მათ შორის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა 2022 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობით შეადგინა  5 046 517,13 ლარი: 

  ა) საკუთარი  ნაშთი - 1 920 234,81 ლარი; 

  ბ) მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 11 602,58 ლარი;  
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  გ) საქართველოს მთავრობის #1993  განკარგულება (29.10.2018 წ.) – 47 906,55 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 -48 

000 ლარი; 

  ე) საქართველოს მთავრობის #2374 განკარგულება(საჯარო ფინანსების გრანტი-27.12.2021 წ.)  – 

300 000 ლარი; 

  ვ) საქართველოს მთავრობის #2630 განკარგულება (18.12.2019 წ.) – 51220,4 ლარი; 

  ზ) საქართველოს მთავრობის #2685 განკარგულება (31.12.2020 წ.)  – 982 777,86 ლარი; 

  თ) საქართველოს მთავრობის #723 განკარგულება (04.05.2021 წ.)  – 10 824,17 ლარი; 

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

– 498,77 ლარი; 

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

წ.)  – 26 211,49 ლარი; 

   ლ) საქართველოს მთავრობის #168 განკარგულება, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (05.02.2021 

წ.)  – 104 851,27 ლარი; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ფ) საქართველოს მთავრობის #1308 განკარგულება, სტიქია (06.06.2019 წ.)  – 20 509,2 ლარი; 
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 ქ) საქართველოს მთავრობის #2279 განკარგულება, სტიქია (31.10.2019 წ.)  – 5 900,15 ლარი; 

 ღ) საქართველოს მთავრობის #557 განკარგულება, სტიქია  (15.03.2019 წ.)  – 227,72 ლარი; 

 ყ) საქართველოს მთავრობის #325 განკარგულება, სტიქია (20.02.2020 წ.)  – 9 341,51 ლარი; 

 შ) საქართველოს მთავრობის #330 განკარგულება, სტიქია (11.03.2021 წ.)  – 973 736,29 ლარი; 

 ჩ) საქართველოს მთავრობის #13 განკარგულება (18.01.2019 წ.)  – 91 898,44 ლარი; 

ც) საქართველოს მთავრობის #27 განკარგულება (09.01.2020 წ.)  – 29 532,05 ლარი; 

ძ) საქართველოს მთავრობის #147 განკარგულება (04.02.2021 წ.)  – 89 596,41 ლარი; 

წ) საქართველოს მთავრობის #1419 განკარგულება (საპილოტე, 16.08.2021 წ.)  – 301 589 ლარი; 

 

2. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 27 აპრილის #754 განკარგულებით საპილოტე რეგიონების 

ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს   

გამოეყო 11 135 552  ლარი; 

3. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის  #185 დადგენილებით  დამტკიცებული 

სახელმწიფო პროგრამის ,,განახლებული რეგიონები“-ს ფარგლებში სსიპ საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს შორის 2021 წლის 25 

მაისს გაფორმდა #2 ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც 2022 წლის გრაფიკით ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 2 627 700  ლარი; 

4. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 22 თებერვლის  #319 განკარგულებით ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტს  უფლება მიეცა მიიღოს გრანტი იაპონიის საელჩოსგან 91632                                         

(ოთხმოცდათერთმეტიათას ექვსას ოცდათორმეტი) აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარის 

ოდენობით.  

                - სოფ ნაგომრის ადმ.შენობის რეაბილიტაცია - 295 733,12 (ეროვნული ბანკის 

ოფიციალური კურსით 1 აშშ დოლარი * 3,2274) ლარი; 

5. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის  #277 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; 

6. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის  #51 განკარგულებით ,,ზოგიერთი 

მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების 

შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 1 044 104,38  ლარი. მათ შორის: 
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        - საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით  - 1 044 104,38 

ლარი; 

7.  ასევე დაზუსტდეს ,, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის 

დამტკიცების შესახებ’’ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 ოქტომბრის #53 

დადგენილების მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტის და საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის მე-5 ნაწილის 

შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვა, კერძოდ: 

ა) ა/წლის 17 იანვრის საქართველოს მთავრობის #75 განკარგულებით ,,საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 5898256 (ხუთიმილიონ რვაას 

ოთხმოცდათვრამეტიათას ორასორმოცდათექვსმეტი ლარი) ლარი ; 

ა.ა. შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელები : გზების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 01 02– 61.1.1.5.) –  4 600 427 

ლარით; 

ა.ბ. შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელები : ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, 

სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი, (ორგანიზაციული კოდი - 02 06 02– 2.8.2.2.) –  1 297 829 ლარით; 

 

ბ) ა/წლის 01 თებერვლის საქართველოს მთავრობის #192 განკარგულებით შევიდა ცვლილება 2022 

წლის 26 იანვრის #131 განკარგულებაში ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

განხორციელების თაობაზე“, რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 2 550 

000 (ორიმილიონ ხუთას ორმოცდაათიათასი) ლარი. 
 

   ბ.ა. შესაბამისად გაიზარდოს გადასახდელები : სტიქიის პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა,  (ორგანიზაციული კოდი - 02 10– 61.1.1.11.) –  2 550 000 ლარით; 

 

შესაბამისად გაიზარდოს: 

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

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

–  11 602,58 ლარით; 

2. საქართველოს მთავრობის #1993 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან საჯარო 

და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების 

ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 01– 61.1.1.2.) –  47 906,55 

ლარით; 
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3. საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, არაფინანსური აქტივების 

ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 02 04 01– 61.1.2.11.)  –   48 000  ლარით; 

4. საქართველოს მთავრობის #2374 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით (საჯარო 

ფინანსების გრანტი), საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა,  (ორგანიზაციული კოდი - 02 03 02 – 61.1.1.2.) –  300 000 

ლარით; 

5. საქართველოს მთავრობის #2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან გზების 

მშენებლობა და რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 01 02 – 61.1.1.5.) –  51 220,4 ლარით; 

6. საქართველოს მთავრობის #2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან გზების 

მშენებლობა და რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 01 02 – 61.1.1.5.) –  982 777,86 ლარით; 

7. საქართველოს მთავრობის #723 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან გზების 

მშენებლობა და რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, გზები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 01 02 – 61.1.1.5.) –  10 824,17 ლარით; 

8. საქართველოს მთავრობის #265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 09 – 61.1.1.11.) –  498,77 ლარით; 

9. საქართველოს მთავრობის #2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 09 – 61.1.1.11.) –  26 211,49 ლარით; 

10. საქართველოს მთავრობის #168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 09 – 61.1.1.11.) –  104 851,27 ლარით; 

 

11. საქართველოს მთავრობის #2620 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11.) –  4 100,2 ლარით; 

12. საქართველოს მთავრობის #2529 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11.) –  2 699,67 ლარით; 

13. საქართველოს მთავრობის #1533 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11.) –  304,99 ლარით; 
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14. საქართველოს მთავრობის #1998 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11.) –  291 ლარით; 

15. საქართველოს მთავრობის #1409 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11.) –  300 ლარით; 

16. საქართველოს მთავრობის #824 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11) –  2 350,84 ლარით; 

17. საქართველოს მთავრობის #957 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11)  –  3 772,54 ლარით; 

18. საქართველოს მთავრობის #1525 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11)  –  5 056,4 ლარით; 

19. საქართველოს მთავრობის #2168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11)  –  1 182,82 ლარით; 

20. საქართველოს მთავრობის #1308 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11) –  20 509,2 ლარით; 

21. საქართველოს მთავრობის #2279 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11) –  5900,15 ლარით; 

22. საქართველოს მთავრობის #557 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11)  –  227,72 ლარით; 

23. საქართველოს მთავრობის #325 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11) –  9 341,51 ლარით; 
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24. საქართველოს მთავრობის #330 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან სტიქიის 

პრევენცია და შედეგების ლიკვიდაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 10 – 61.1.1.11) –  973 736,29 ლარით; 

25. საქართველოს მთავრობის #13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან საჯარო და 

სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 01– 61.1.1.2.) –  91 898,44 

ლარით; 

26. საქართველოს მთავრობის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან საჯარო და 

სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 01– 61.1.1.2.) –  29 532,05 

ლარით; 

27. საქართველოს მთავრობის #147 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან საჯარო 

და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების 

ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 01– 61.1.1.2.)  –  

89 596,41 ლარით; 

28. საქართველოს მთავრობის #1419 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება, არაფინანსური აქტივების 

ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 01 02– 61.1.1.2.)  –  301 589 

ლარით; 

 

29. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 27 აპრილის #754 განკარგულებით (საპილოტე 

რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა) გამოყოფილი თანხიდან  

სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება, არაფინანსური აქტივების 

ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 01 02– 61.1.1.2.)  –  10 000 

ლარით; 

 

30. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 27 აპრილის #754 განკარგულებით (საპილოტე 

რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა) გამოყოფილი თანხიდან  სკვერების 

მოწყობა-რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, (ორგანიზაციული კოდი - 02 03 01– 

61.1.1.11.)  –  5 749 679,34 ლარით; 

 

31. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 27 აპრილის #754 განკარგულებით (საპილოტე 

რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა) გამოყოფილი თანხიდან  
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საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 03 02– 61.1.1.11.)  –  5 375 872,66 ლარით; 

32. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 26 აპრილის  #185 დადგენილებით  დამტკიცებული 

სახელმწიფო პროგრამის ,,განახლებული რეგიონები“-ს ფარგლებში გამოყოფილი თანხიდან 

სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა, (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 03 01– 61.1.1.11.) –  2 627 700 ლარით; 

33. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 22 თებერვლის  #319 განკარგულების შესაბამისად  

იაპონიის საელჩოს გრანტის  თანხიდან, საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების 

რეაბილიტაცია, არაფინანსური აქტივების ზრდა,  (ორგანიზაციული კოდი - 02 03 02 – 

61.1.1.2.) –  295 733,12 ლარით; 

34. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის  #277 განკარგულებით გამოყოფილი 

თანხიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 09 – 61.1.1.11.)–  1 086 000 ლარით; 

35. საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის #51  განკარგულებით გამოყოფილი 

თანხიდან საჯარო და სამრევლო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, საქონელი 

და მომსახურება(ორგანიზაციული კოდი - 04 02 01 – 2.2.10.14) – 1 044 104,38 ლარით;   

 

 

 

 

 

 

36. საკუთარი ნაშთიდან  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, წინა წლის ვალდებულებების 

დასაფარავად, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული 

კოდი - 02 09 – 61.1.1.11.) –  267 000 ლარით; 

37. საკუთარი ნაშთიდან  სკოლამდელი განათლების ინფრასტრუქტურის განვითარება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 

01 02– 61.1.1.2.)  –  211 000 ლარით; 

38. საკუთარი ნაშთიდან  სამოქალაქო ბიუჯეტი, წინა წლის ვალდებულებების დასაფარავად, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 05 – 

61.1.1.11.) –  200 000 ლარით; 



 9 

39. საკუთარი ნაშთიდან  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, მიმდინარე წლის თანადაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 09 – 

61.1.1.11.) –  500 000 ლარით; 

40. საკუთარი ნაშთიდან  საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა (ორგანიზაციული კოდი - 02 04 01– 61.1.2.11.) –  400 000 

ლარით; 

41. საკუთარი ნაშთიდან  ა.(ა)ი.პ. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის 

ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 03 01 03– 2.5) –  

4000 ლარით; 

42. საკუთარი ნაშთიდან  კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება და ხელშეწყობა  , სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 05 02 01– 2.5) –  110 000 ლარით; 

43. საკუთარი ნაშთიდან  კულტურის ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია (ორგანიზაციული 

კოდი - 05 02 04– 2.5) –  28 000 ლარით; 

44. საკუთარი ნაშთიდან  ოზურგეთის მუნიციპალური ინპექცია, სუბსიდია (ორგანიზაციული 

კოდი - 01 01 04– 2.5) –  200 234,81 ლარით; 

 

 

შემცირდეს : 

45.  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შრომის ანაზღაურება  (ორგანიზაციული კოდი - 01 

01 02 – 2.1.)  –  211 565,19 ლარით; 

შესაბამისად გაიზარდოს: 

46. ოზურგეთის მუნიციპალური ინპექცია, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 01 01 04– 2.5) –  

211 565,19 ლარით; 

 

 

 

 

 

          47.    დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე 

 

 

  საკრებულოს თავმჯდომარე 

 

 დავით დარჩია 
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