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დადგენილება N7
2020 წლის 31 მარტი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №32  

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 იქნეს ცვლილებები და დამატებები ,,ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის N32 დადგენილებაში 
(www.matsne.gov.ge, 27/12/2019, 190020020.35.113.016412), კერძოდ:

- გაიზარდოს სულ შემოსავლების და გადასახდელების ნაწილში11 693 291,74 
ლარით:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების ნაშთმა 2020 წლის 1 
იანვრის მდგომარეობით შეადგინა  5 669 824,87ლარი. მათ შორის:

ა) საკუთარი  ნაშთი - 3 897 206,35  ლარი;

ბ) მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 25265,79 ლარი;

გ) საქართველოს მთავრობის #1993  განკარგულება (29.10.2018 წ.) – 85111,56ლარი;
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დ) საქართველოს მთავრობის #175 განკარგულება (04.02.2016 წ.)  – 16 179,96 ლარი;
ე) საქართველოს მთავრობის #39 განკარგულება (20.01.2015 წ.)  – 8661,64 ლარი;

ვ) საქართველოს მთავრობის #2620 განკარგულება (22.12.2016 წ.)  – 4100,2 ლარი;

ზ) საქართველოს მთავრობის #136 განკარგულება (18.01.2018 წ.)  – 137 365,45 

ლარი;

თ)საქართველოს მთავრობის #2577 განკარგულება (31.12.2018 წ.)  – 199 168,26 

ლარი;

ი) საქართველოს მთავრობის #554 განკარგულება (15.03.2019 წ.)  – 340 773,09 ლარი;

კ) საქართველოს მთავრობის #265 განკარგულება, სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა (19.02.2016 წ.)  – 498,77 ლარი;

ლ) საქართველოს მთავრობის #45 განკარგულება, სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა (22.01.2019 წ.)  – 172 679,52 ლარი;

მ) საქართველოს მთავრობის #1533 განკარგულება, სტიქია (28.07.2016 წ.)  –304,99 

ლარი;

ნ) საქართველოს მთავრობის #1998 განკარგულება, სტიქია (30.09.2016 წ.)  –291 

ლარი;

ო) საქართველოს მთავრობის #1409 განკარგულება, სტიქია (18.07.2016 წ.)  –300 

ლარი;

პ) საქართველოს მთავრობის #824 განკარგულება, სტიქია (26.04.2017 წ.)  –3626,51 

ლარი;

ჟ) საქართველოს მთავრობის #957 განკარგულება, სტიქია (03.05.2018 წ.)  –16 241,39 

ლარი;

რ) საქართველოს მთავრობის #1525 განკარგულება, სტიქია (21.07.2017 წ.)  –

158 717,71 ლარი;

ს) საქართველოს მთავრობის #2168 განკარგულება, სტიქია (09.11.2018 წ.)  –1182,82 

ლარი;

ტ) საქართველოს მთავრობის #558 განკარგულება, სტიქია (15.03.2019 წ.)  –1081,52 

ლარი;

უ) საქართველოს მთავრობის #1308 განკარგულება, სტიქია (06.06.2019 წ.)  –

118 192,46 ლარი;



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

ქ) საქართველოს მთავრობის #2279 განკარგულება, სტიქია (31.10.2019 წ.)  –

290 652,59 ლარი;

ღ) საქართველოს მთავრობის #13 განკარგულება (18.01.2019 წ.)  – 174 928,98 ლარი.

2. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24მარტის #584 განკარგულებით შევიდა 
ცვლილება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის #2630 განკარგულებაში , რომლის თანახმად 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  დამატებით გამოეყო პროექტით 
გათვალისწინებული სამუშაოების განსახორციელებლად  1 964 000  ლარი. 

3. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31დეკემბრის  #2752 განკარგულებით  
,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს   
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს  გამოეყო პროექტით გათვალისწინებული 
სამუშაოების განსახორციელებლად 1 074 000  ლარი.

4. საქართველოს მთავრობის 2020წლის 09იანვრის  #27 
განკარგულებით,,ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების 
ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტს  გამოეყო 1 866 346,12  ლარი. მათ შორის:
ა) საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის  - 1 010 000ლარი;
ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით  - 
856 346,12 ლარი.

5. საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის  #521 განკარგულებით 
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის 
შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს უფლება მიეცა მიიღოს გრანტი იაპონიის 
საელჩოსგან 57 329                                           ( ორმოცდაჩვიდმეტიათას სამას ოცდაცხრა) 
აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარის ოდენობით, სპეც ტექნიკის შეძენისათვის - 
198 220,75 (ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსით 1 აშშ დოლარი * 3,4576) ლარი.

6. საქართველოს მთავრობის 2020წლის 25 მარტის #593 განკარგულებით შევიდა 
ცვლილება ,,სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების 
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის #325 
განკარგულებაში , რომლის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო - 
2019 წლის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 
განსახორციელებლად 700 000  ლარი. 



7.  2020 წლის დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო შემოსავალი 
- 220 900 ლარი.

- შესაბამისად გაიზარდოს:

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

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 

01 – 2.5.)  –  25265,79 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.) –  85111,56 

ლარით.

3. საქართველოს მთავრობის #175 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 05 – 61.1.1.2.) –  16 179,96 

ლარით.

4. საქართველოს მთავრობის #39 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

კეთილმოწყობის ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 05 – 61.1.1.2.) –  8661,64 

ლარით.

5. საქართველოს მთავრობის #2620 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა 

შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.11.) –  4100,20 ლარით.

6. საქართველოს მთავრობის #136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა 

ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.11.) –  137 365,45 ლარით.

7. საქართველოს მთავრობის #2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.) –  199 168,26 ლარით.



8. საქართველოს მთავრობის #554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

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

340 773,09 ლარით.

9. საქართველოს მთავრობის #265 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 03 – 61.1.1.11.) –  498,77 ლარით.

10. საქართველოს მთავრობის #45 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 03 – 61.1.1.11.) –  172 679,52 ლარით.

11. საქართველოს მთავრობის #1533 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  304,99 ლარით.

12. საქართველოს მთავრობის #1998 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  291 ლარით.

13. საქართველოს მთავრობის #1409 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  300 ლარით.

14. საქართველოს მთავრობის #824 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  3626,51 ლარით.



15. საქართველოს მთავრობის #957 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  16241,39 ლარით.

16. საქართველოს მთავრობის #1525 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  158 717,71 ლარით.

17. საქართველოს მთავრობის #2168 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  1182,82 ლარით.

18. საქართველოს მთავრობის #558 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  1081,52 ლარით.

19. საქართველოს მთავრობის #1308 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  118 192,46 ლარით.

20. საქართველოს მთავრობის #2279 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  290 652,59 ლარით.

21. საქართველოს მთავრობის #557 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 

ნაშთიდან სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  17 294,31 ლარით;



22. საქართველოს მთავრობის #13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) –  163286,41 

ლარით.

23. საქართველოს მთავრობის #13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ნაშთიდან 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, საქონელი და მომსახურება(ორგანიზაციული 

კოდი - 04 02 – 2.2.10.14) –  11642,57 ლარით.

24. საქართველოს მთავრობის #2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების ზრდა, გზები 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.5.)  – 1 964 000 ლარით.

25. საქართველოს მთავრობის #2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი 

ღონისძიებები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 03 – 61.1.1.11.)  –  1 074 000 ლარით.

26. საქართველოს მთავრობის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

არასაცხოვრებელი შენობები (ორგანიზაციული კოდი - 04 02 – 61.1.1.2.) -1 010 000 

ლარით.

27. საქართველოს მთავრობის #27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, საქონელი და მომსახურება(ორგანიზაციული 

კოდი - 04 02 – 2.2.10.14) - 856 346,12 ლარით.

28. საქართველოს მთავრობის #521 განკარგულებით გრანტის მიღების თაობაზე, 

გამოყოფილი თანხიდანინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინასური აქტივების 

ზრდა, სხვა სატრანსპორტო საშუალებები (ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 

61.1.2.1.6.)   -198 220,75 ლარით.

29. საქართველოს მთავრობის #325 განკარგულებით გამოყოფილი 

თანხიდანსტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება, 

არაფინანსური აქტივების ზრდა, სხვა შენობა ნაგებობები (ორგანიზაციული კოდი 

- 02 07 – 61.1.1.11.) –  700 000 ლარით.



30. საკუთარი ნაშთიდან  ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა, სხვა შენობა-ნაგებობები (გარდამავალი პროექტები) 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 02 01 – 61.1.1.11.)  –  1 157 662,1 ლარით;

31. თავისუფალი ნაშთიდან  ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, არაფინანსური 

აქტივების ზრდა, (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 01 – 61.1.2.11.)  –   2 437 444,25 

ლარით.

32. თავისუფალი ნაშთიდან ბინათმშენებლობა, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 

(ორგანიზაციული კოდი - 02 06 – 2.8.2.2.)  –   220 000 ლარით.

33. თავისუფალი ნაშთიდან სპორტული ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 05 01 02 – 2.5)  –  170 000 ლარით.

34. თავისუფალი ნაშთიდან კულტურის ობიექტების დაფინანსება, სუბსიდია 

(ორგანიზაციული კოდი - 05 02 02 – 2.5)  –  18 000 ლარით.

35. თავისუფალი ნაშთიდან ახალგაზრდული პროგრამები,სხვადასხვა მიმდინარე 

ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი  (ორგანიზაციული კოდი - 05 04 – 

2.8.2.1.18)  –  50 000 ლარით.

36. თავისუფალი  ნაშთიდან  ა(ა)ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 06 01 

01 – 2.5.)  –  65 000 ლარით.

- შემცირდეს :  გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა, 

არაფინანსური აქტივების ზრდის ნაწილში, გზები (ორგანიზაციული კოდი - 02 01 

01 – 61.1.1.5.)  –  410 000 ლარით, შესაბამისად გაიზარდოს:

ა) დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 03 01 

– 2.5)  –  340 000 ლარით;

ბ) კომუნალური მომსახურება, სუბსიდია (ორგანიზაციული კოდი - 03 02 – 2.5)  –  

70 000 ლარით.

მუხლი 2. დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული 
რედაქციით.



მუხლი 3.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დავით დარჩია

საკრებულოს თავმჯდომარე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
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