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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

               ბატონო ბესიკ,

  გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის მიერ მომზადებული   განმარტებითი ბარათი განსახილველად.
ბიუჯეტში ცვლილების ასახვის მიზნით გთხოვთ საქართველოს ორგანული კანონის 
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ 
ქვეპუნქტის შესაბამისად  მოიწვიოთ საკრებულოს რიგგარეშე სესია, სადაც მომხსენებელი 
იქნება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
უფროსი როლანდ ლაშხია.

     პატივისცემით,

გიორგი ფაცურია

მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი
ხელმძღვანელობა
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 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 

უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

 საფინანსო საბიუჯეტო   სამსახურის  

                                                                      განმარტებითი   ბარათი

2018 წლის 29 ოქტომბრის N1994 განკარგულებით ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებების საამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსების 
მიზნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისათვის სკოლების რეაბილიტაციისათვის 
გამოყოფილი 102719.16 ლარიდან მიიმართოს ჩიბათის საჯარო სკოლის (ჭალის სკოლა) 
39810,30 ლარი და ნინოშვილის საჯარო სკოლის 62908,86 ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებით 
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1608425 ლარი, მათ შორის: ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში ეგნატე ნინოშვილის სახლ მუზეუმთან მისასვლელი გზის აღდგენის 
სამუშაოებზე 300598 ლარი, გვიმბალაურის, ღრმაღელის, სუფსისა და ჩოჩხათის 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამუშაოებზე  
1307827 ლარი, აღნიშნული პროექტების თანადაფინანსებაზე მიიმართოს 84655 ლარი. 
(15822-68833 ლარი).

   2018 წლის 18 იანვრის საქართველოს მთავრობის N136 განკარგულებით საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხიდან  
აუთვისებელი 698289 ლარიდან ლარიდან 253782 ლარი მიიმართოს გზების კაპიტალურ 
შეკეთებაზე, მათ.შორის საკუთარი სახსრებიდან  45483 ლარი. კაპიტალური 
დაბანდებებზე სპორტის სფეროში (საფეხბურთო აკადემიის რეაბილიტაციისათვის) 
478210 ლარი, საჭადრაკო სკოლის რეაბილიტაციაზე 30443 ლარი.  18663 ლარი საკუთარი 



სახსრებიდან. ჭადრაკის სახლის პირველ სართულზე ორი ოთახის რეაბილიტაცია 
საკუთარი სახსრებიდან 1715 ლარი.

      2018 წლის 17 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის N1622 განკარგულებიდან სტიქიის 
შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათის ჩამორიცხული 
თანხიდან აუთვისებელ 254391 ლარიდან  გზების კაპიტალურ შეკეთებაზე მიიმართოს 
253454 ლარი, 750 ლარი მიიმართოს სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების 
მოწყობა რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციაზე, ხოლო 187 ლარი სასმელი წყლის სისტემის 
რეაბილიტაციაზე.

      2018 წლის 01 აგვისტოს  საქართველოს მთავრობის N1468 განკარგულებიდან სტიქიის 
შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით  აუთვისებელ 1593 
ლარიდან 1240 ლარი მიიმართოს ავარიული ობიექტების შენობებეის რეაბილიტაციაზე 
(ად.შენობა) სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია და მშენებლობაზე 353 
ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის N45 განკარგულებით საქართველოს 
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 374000 ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარულებით გამოეყო 120390 
ლარი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების 
განსახორციელებლად.(სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება N8 19,01,2019)

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის 
არაფინანსური აქტივების მუხლი გაიზარდოს 291000 ლარით.

 გურიის ტურიზმის ხელშეწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად მიიმართოს 6390 
ლარი.

მუნიციპალიტეტის მერიის ოფისის ხარჯი გაიზარდოს 43500 ლარით მათშორის 
კომუნალური ხარჯის დაფინანსებაზე 12000 ლარი,  მცირე ფასიანი ინვენტარის 
შეძენისათვის 31500 ლარი. არაფინანსური აქტივების მუხლი გაიზარდოს 34000 ლარით 
საოფისე ტექნისკის შესაძენად.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არაფინანსური აქტივების მუხლი გაიზარდოს 22500 
ლარით, 7500 ლარი საოფისე ტექნიკის შესაძენად და 15000 ლარი სააქტო დარბაზის 
გახმოვანებისათის.



სამხედრო სამსახურის არაფინანსური აქტივების მუხლი გაიზარდოს 1500 ლარით 
საოფისე ტექნკის შესაძენად, ოფისის ხარჯი გაიზარდოს 1500 ლარით.

ააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრის წერილის საფუძველზე 
მიზანშეწოლილად ჩაითვალა სხვა ხარჯის 23600 ლარი და საქონელი და მომსახურების 
მუხლის 54320 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს შრომის ანაზღაურების ფონდი 
77920 ლარით საპენსიო ფონდის შენატანისათვის. 

    ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებათა სკოლათა გაერთიანების წერილის 
განხილვის შედეგად მიზანშეწოლილია  დამატებით გამოეყოს დაფინანსება 5150 ლარი.

ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის მიმდინარე წლის 31 იანვრის 
N6 წერილის განხილვის შედეგად მიზანშეწოლილია დამტკიცებული ასიგნების 
ფარგლებში სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლის 33140 ლარის 
შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს სხვა ხარჯების მუხლი 33140 ლარით.

 წარმოდგენილი ხარჯების დაფინანსება განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
თავისუფალი ნაშთის ხარჯზე.

ცვლილებების ბიუჯეტში ასახვის მიზნით მიზანშეწოლილია მოწვეული იქნას რიგგარეშე 
სესია. 

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური


