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პროექტი 

  
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება№ 

2022 წლის ?? სექტემბერი 

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“ ქვეპუნქტის თანახმად,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

ადგენს: 

 

მუხლი 1. შეტანილი იქნეს ცვლილება ,,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:                                                                                      

- დამატებული ღირებულების გადასახადი (ორგანიზაციული კოდი 114) – 1 406 800 

ლარით; 

- 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 
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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: 

        - საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით  - 97 171,2 

ლარი; 

        - 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 



 3 

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; 



 4 

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  , 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; 
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30.  შევიდეს ცვლილება ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელების წესში და 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 

 
 

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც 

ხორციელდება ქვეპროგრამა: 
ახალგაზრდული პროგრამები 

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 050301 

ქვეპროგრამის დასახელება: „შემოქმედებითი ოზურგეთი“  

ქვეპროგრამის 

განმახორციელებელი: 

განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის  

სამსახური 

ქვეპროგრამის დაფინანსების წყარო 2022 წელი 

   მუნიციპალური ბიუჯეტი 50 000 

სულ ქვეპროგრამის  ბიუჯეტი 50 000 

ქვეპროგრამის მიზანი 

ქვეპროგრამის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა დარგის განვითარების 

ხელშეწყობა; 

შემოქმედებით ინდუსტრიაში მომუშავე სუბიექტების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, მათი 

სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა, შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაში კულტურული 

მრავალფეროვნების გამოკვეთა, ოზურგეთში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელთა 

კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის 

გაძლიერების გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების ხელშეწყობის გზით კულტურული 

ტურიზმის განვითარება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა; მდგრად განვითარებაზე 

ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა 

ქვეპროგრამის აღწერა 
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ახალგაზრდული იდეების მხარდაჭერის მიზნით,თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ხელშეწყობა – ქუჩის 

მხატვრობის, ფოტოგრაფიის, 

შემოქმედებითი ინსტალაციის, ურბანული და კონცეპტუალური ხელოვნების, ინოვაციურ- 

შემოქმედებითი ღონისძიებების ხელშეწყობა; პროგრამა უნდა განხორციელდეს კონკურსის წესით; პროექტის 

დაფინანსების მიზნით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი 

ქმნის საპროექტო განაცხადის/საკონკურსო განაცხადის (პროექტების) განმხილველ კომისიას 

(შემდგომში – კომისია). კომისიების საქმიანობის წესი განისაზღვრება კომისიის დებულებით, 

რომელსაც ამტკიცებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი.  ა) საკონკურსო განაცხადის წარდგენა ხდება, ოზურგეთის 

მერიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, 

რომლის მიზანია შემოქმედებითი ინდუსტრიის სხვადასხვა დარგის განვითარების ხელშეწყობა; 

შემოქმედებით ინდუსტრიაში მომუშავე სუბიექტების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობა, მათი 

სხვადასხვა პროგრამებში ჩართვა, შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაში კულტურული 

მრავალფეროვნების გამოკვეთა, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელთა 

კულტურული თვითგამოხატვის, კულტურის სფეროზე ხელმისაწვდომობისა და ჩართულობის 

გაძლიერების გზით; შემოქმედებითი ინდუსტრიის დარგების ხელშეწყობის გზით კულტურული 

ტურიზმის განვითარება, ტურისტული პოტენციალის ზრდა; მდგრად განვითარებაზე 

ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა; 

ბ) საკონკურსო განაცხადის წარდგენა შეუძლია შესაბამის სფეროში მოღვაწე, საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს ან 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის პროექტი 

ორიენტირებული იქნება დარგის მდგრად ან/და გრძელვადიან განვითარებაზე; 

გ) საკონკურსო განაცხადი წარდგენილი უნდა იყოს მერიის მიერ განსაზღვრული 

განაცხადის ფორმის შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ 

ვებგვერდზე გამოცხადებულ კონკურსში; 

დ) კონკურსი ცხადდება არანაკლებ წელიწადში ორჯერ; 

ე) საკონკურსო განაცხადების მიღების ვადაა კონკურსის გამოცხადებიდან არაუმეტეს 10 (ათი)) 

კალენდარული დღე; ვ) დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება   თითოეულ პროექტზე 

ინდივიდუალურად, პროექტის სპეციფიკიდან და მასშტაბურობიდან გამომდინარე. 

 

პროდუქტი 

რაოდენობა 

(სავარაუდო) 

ერთეულის 

სავარაუდო 

ფასი (ლარი) 

სულ (ლარი) 

„შემოქმედებითი ოზურგეთი“  5 10 000 50 000 

ჯამი     50 000 

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა 

დასახელება I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი 
IV 

კვარტალი 

  X X X X 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 

ხელშეწყობილია შემოქმედებითი დინოვაციების და ინდუსტრიის განხორციელება  

გაეროს მდგრადი განვითარების 

მიზანი (SDG), რომლის მიღწევასაც 

ემსახურება ქვეპროგრამა 

მიზანი 8 - ღირსეული სამუშაო და 

ეკონომიკური ზრდა; 

მიზანი 10 - შემცირებული 

უთანასწორობა; 

მიზანი 16 - მშვიდობა, სამართლიანობა 

და ძლიერი ინსტიტუტები. 

გენდერული არა 
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მუხლი 2. დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 

 
მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

  საკრებულოს თავმჯდომარე 

 

  დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


