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2022	წლის	07	სექტემბერი

ქ.	ოზურგეთი

„ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	2022	წლის	ბიუჯეტის	დამტკიცების
შესახებ“	ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2021	წლის	28

დეკემბრის	№17	დადგენილებაში	ცვლილებებისა	და	დამატებების	შეტანის
თაობაზე

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“-ს	24-ე	მუხლის	პირველი	ნაწილის	„დ.ა“	ქვეპუნქტის,	61-ე	მუხლის	1-ლი
და	მე-2	ნაწილის	და	 ,,ნორმატიული	აქტების	შესახებ“	საქართველოს	ორგანული
კანონის	 მე-20	 მუხლის	 მე-4	 პუნქტის	 თანახმად,	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

ა	დ	გ	ე	ნ	ს	:

მუხლი	 1.	 შეტანილი	 იქნას	 ცვლილებები	 და	 დამატებები	 ,,ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის	 2022	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2021	 წლის	28	დეკემბრის	N17	დადგენილებაში
(www.matsne.gov.ge,	 30/12/2021,	 სახელმწიფო	 სარეგისტრაციო	 კოდი
190020020.35.113.016449),	კერძოდ:

-	გაიზარდოს	სულ	შემოსავლების	და	გადასახდელების	ნაწილში	3	873	833,16
ლარით:

1.	 გაიზარდოს	 შემოსავლების	 ნაწილში	 საგადასახადო	 შემოსავლები	2	 646	 800
ლარით,	კერძოდ:

ა)	 დამატებული	 ღირებულების	 გადასახადი	 (ორგანიზაციული	 კოდი	 114)	 –	 1
406	800	ლარით;

ბ)	ქონების	გადასახადი	(ორგანიზაციული	კოდი	113)	–	1	240	000	ლარით.

2.	 საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 5	 აგვისტოს	 #1398	 განკარგულებით
შევიდა	 ცვლილება	 საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 17	 იანვრის	 #75
განკარგულებაში	 ,,საქართველოს	რეგიონებში	განსახორციელებელი	პროექტების
ფონდიდან	 მუნიციპალიტეტებისათვის	 თანხის	 გამოყოფის	 შესახებ“,	 რომლის



თანახმად	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტს	დამატებით	 გამოეყო	 683	 171	 (ექვსას
ოთხმოცდასამიათას	ასსამოცდათერთმეტი)	ლარი.

3.	 საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 15	 აგვისტოს	 #1456	 განკარგულებით
საპილოტე	 რეგიონების	 ინტეგრირებული	 განვითარების	 პროგრამის	 ფარგლებში
ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტს	დამატებით	გამოეყო	77	467	ლარი.

4.	 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	დამატებით	გამოეყო	304	334,72	ლარი.

5.	 საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 14	 იანვრის	 #51	 განკარგულებით
,,ზოგიერთი	 მუნიციპალიტეტისათვის	 უფლებამოსილებების	 ხელშეკრულების
საფუძველზე	 დელეგირების	 შესახებ“,	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტს	 დამატებით
გამოეყო	162	060,44	ლარი.	მათ	შორის:

ა)	საჯარო	სკოლების	მოსწავლეების	ტრანსპორტით	უზრუნველყოფის	მიზნით	-	97
171,2	ლარი;

ბ)	საჯარო	სკოლების	მცირე	სარეაბილიტაციო	სამუშაოები	-	64	889,24	ლარი.

-	შესაბამისად	გაიზარდოს:

6.	 საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 5	 აგვისტოს	 #1398	 განკარგულებით
(რეგფონდი)	 გამოყოფილი	 თანხიდან	 გზების	 მშენებლობა	 და	 რეაბილიტაცია,
არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდა,	 გზები	 (ორგანიზაციული	 კოდი	 -	 02	 01	 02–
61.1.1.5.)	–	493	171	ლარით.

7.	 საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 5	 აგვისტოს	 #1398	 განკარგულებით
(რეგფონდი)	 გამოყოფილი	 თანხიდან	 წყალსადენის	 შიდა	 ქსელების	 მოწყობა-
რეაბილიტაცია,	 არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდა,	 საკანალიზაციო	 და	 წყლის
მომარაგების	სისტემები	(ორგანიზაციული	კოდი	-	02	02	01–	61.1.1.8.)	–	190	000
ლარით.

8.	 საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 15	 აგვისტოს	 #1456	 განკარგულებით
(საპილოტე	რეგიონების	ინტეგრირებული	განვითარების	პროგრამა)	გამოყოფილი
თანხიდან	 სკვერების	 მოწყობა-რეაბილიტაცია,	 არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდა,
(ორგანიზაციული	კოდი	-	02	03	01–	61.1.1.11.)	–	77	467	ლარით.

9.	 საქართველოს	 მთავრობის	 2021	 წლის	 26	 აპრილის	 #185	 დადგენილებით
დამტკიცებული	 სახელმწიფო	 პროგრამის	 ,,განახლებული	 რეგიონები“-ს
ფარგლებში	გამოყოფილი	თანხიდან	საზოგადოებრივი	დანიშნულების	შენობების
რეაბილიტაცია,	 არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდა,	 (ორგანიზაციული	 კოდი	 -	 02	 03
02–	61.1.1.11.)	–	304	334,72	ლარით.

10.	 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)	–	97	171,2	ლარით.



11.	 საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 14	 იანვრის	 #51	 განკარგულებით
გამოყოფილი	თანხიდან	 საჯარო	და	 სამრევლო	სკოლების	 ინფრასტრუქტურული
სამუშაოები,	არაფინანსური	აქტივების	ზრდა	(ორგანიზაციული	კოდი	-	04	02	01
–	61.1.1.2.)	–	64	889,24	ლარით.

12.	 საკუთარი	 შემოსავლებიდან	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულო,
საწვავ/საპოხი	მასალების	შეძენის	ხარჯი	(ორგანიზაციული	კოდი	-	01	01	01	–
2.2.8.1)	–	70	000	ლარით.

13.	 საკუთარი	 შემოსავლებიდან	 გზების	 მშენებლობა	 და	 რეაბილიტაცია,
არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდა,	 გზები	 (ორგანიზაციული	 კოდი	 -	 02	 01	 02–
61.1.1.5.)	–	272	307	ლარით.

14.	 საკუთარი	 შემოსავლებიდან	 წყალსადენის	 შიდა	 ქსელების	 მოწყობა-
რეაბილიტაცია,	 არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდა,	 საკანალიზაციო	 და	 წყლის
მომარაგების	სისტემები	(ორგანიზაციული	კოდი	-	02	02	01–	61.1.1.8.)	–	413	493
ლარით.

15.	საკუთარი	შემოსავლებიდან	 საპროექტო	 სახარჯთაღრიცხვო	დოკუმენტაციის
მომზადება,	არაფინანსური	აქტივების	ზრდა	(ორგანიზაციული	კოდი	-	02	04	01–
61.1.2.11.)	–	200	000	ლარით.

16.	 საკუთარი	 შემოსავლებიდან	 შესრულებული	 სამუშაოების	 ექსპერტიზა,
არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდა	 (ორგანიზაციული	 კოდი	 -	 02	 04	 02–
61.1.2.11.)	–	150	000	ლარით.

17.	 საკუთარი	 შემოსავლებიდან	 გარე	 განათების	 ელექტროენერგიის	 ხარჯი,
ელექტროენერგიის	ხარჯი	(ორგანიზაციული	 კოდი	 -	 02	 07	 02–	 2.2.3.12.1.)	 –
350	000	ლარით.

18.	საკუთარი	შემოსავლებიდან	გარე	განათების	ქსელის	ექსპლუატაცია,	სუბსიდია
(ორგანიზაციული	კოდი	-	02	07	03–2.5)	–	1	200	ლარით.

19.	 საკუთარი	 შემოსავლებიდან	 მუნიციპალური	 ტრანსპორტი,	 სუბსიდია
(ორგანიზაციული	კოდი	-	02	08–	2.5.)	–	30	000	ლარით.

20.	 საკუთარი	 შემოსავლებიდან	 ა.(ა)ი.პ.	 ოზურგეთის	 მუნიციპალიტეტის
მომსახურების	 ცენტრის	 ადმინისტრაციული	 უზრუნველყოფა,	 სუბსიდია
(ორგანიზაციული	კოდი	-	03	01	03–	2.5)	–	393	800	ლარით.

21.	 საკუთარი	 შემოსავლებიდან	 სკოლამდელი	 განათლების	 ინფრასტრუქტურის
განვითარება,	 არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდა,	 არასაცხოვრებელი	 შენობები
(ორგანიზაციული	კოდი	-	04	01	02–	61.1.1.2.)	–	337	000	ლარით.

22.	 საკუთარი	 შემოსავლებიდან	 მასობრივი	 სპორტული	 სახეობების	 ხელშეწყობა,
საქონელი	და	მომსახურება	(ორგანიზაციული	კოდი	-	05	01	01–	2.2.10.14.)	–
173	000	ლარით.

23.	 საკუთარი	 ნაშთიდან	 კულტურული	 ღონისძიებების	 ორგანიზება	 და	 ხელშეწყობა	 ,



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

საქონელი	და	მომსახურება	 (ორგანიზაციული	კოდი	 -	05	02	01–	2.2.10.14)	 –
150	000	ლარით.

24.	 საკუთარი	 ნაშთიდან	 კულტურის	 ობიექტების	 დაფინანსება,	 სუბსიდია
(ორგანიზაციული	კოდი	-	05	02	04–	2.5)	–	6	000	ლარით.

25.	 საკუთარი	 ნაშთიდან	 სტიქიური	 მოვლენების	 შედეგად	 დაზარალებული	 და	 მძიმე
საცხოვრებელ	 პირობებში	 მყოფი	 ოჯახების	 დახმარება,	 სხვა	 ხარჯები
(ორგანიზაციული	კოდი	-	06	02	08–	2.8.2.1)	–	100	000	ლარით.

-	შემცირდეს:

26.	 ლეიკემიით	 და	 ონკოლოგიური	 დაავადების	 მქონე	 პირების	 დახმარება
(ორგანიზაციული	კოდი	-	06	01	04	–	2.7.)	–	30	000	ლარით.

27.	სარიტუალო	დახმარება	(ორგანიზაციული	კოდი	-	06	02	06–	2.7.)	–	24	200
ლარით.

-	შესაბამისად	გაიზარდოს:

28.	გადაუდებელი	და	არაპროგრამული	რეფერალური	სამედიცინო	მომსახურების
თანადაფინანსება	(ორგანიზაციული	კოდი	-	06	01	05	–	2.7.)	–	30	000	ლარით.

29.	 მზრუნველობამოკლებულთა	 ერთჯერადი	 უფასო	 კვებით	 უზრუნველყოფის
პროგრამა	(ორგანიზაციული	კოდი	-	06	02	09	–	2.7.)	–	24	200	ლარით

მუხლი	2.	დადგენილების	დანართი	ჩამოყალიბდეს	თანდართული	რედაქციით.

მუხლი	3.	დადგენილება	ამოქმედდეს	გამოქვეყნებისთანავე.

დავით	დარჩია

ოზურგეთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე


		2022-09-08T12:28:47+0400
	OZURGETI MUNICIPALITY ac50e5f4b7d9ca59e90bfdfe2e5d35d86e499da9


	



