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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

               ბატონო ბესიკ,

  გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის მიერ მომზადებული  დამატებითი განმარტებითი ბარათი განსახილველად.

      პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



N 957 957-09-3-201807301701
30/07/2018

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 

უფროსის მ/შ ბატონ ბუხუტი ბარამიძეს

 საფინანსო-საბიუჯეტო   სამსახურის  

უფროსის როლანდ ლაშხიას

                                                                 დამატებითი განმარტებითი   ბარათი

   საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებაში შევიდა 
ცვლილებები მიმდინარე წლის 28 ივნისის N1316 და 11 ივლისს N1397 განკარგულებებით, რის 
საფუძველზე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 
მუნიციპალიტეტს გამოეყო 4335415 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების 
მიზნით გამოიყო 139417 ლარი, ანუ მიმდინარე საფინანსო წელში ინფრასტრუქტურის 
პროექტების დაფინანსებაზე მიიმართება 4474832 ლარი, მათ შორის: საგზაო 
ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე  2986920 ლარი, აქედან თანადაფინანსება 
შეადგენს 63988 ლარს; კულტურის ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მიიმართება 
979337 ლარი, თანადაფინანსება 50000 ლარი; ბინათმშენებლობაზე 105965 ლარი,  
თანადაფინანსება 5298 ლარი; წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე 
მიიმართება 402610 ლარი, მათ შორის თანადაფინანსება 20131 ლარი. აღნიშნული 
ცვლილებები  ბიუჯეტში ასახული უნდა იქნეს როგორც  შემოსავლის, ასევე ხარჯვის 
ნაწილში.(დანართი თან ერთვის.) 

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის 
გამოყოფილი თანხის არაფინანსური აქტივების მუხლის 5280 ლარით შემცირების ხარჯზე 
გაიზარდოს სხვა ხარჯების მუხლი 5280 ლარით.

მიზანშეწონილად ჩაითვალა გაიზარდოს: ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
სახელოვნებო  სკოლათა გაერთიანების სუფსიდირებით დაფინანსება 4000 ლარით, ა(ა)იპ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის სუფსიდირება 5000 ლარით, ა(ა)იპ 
„სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის, ინვესტიციების 



და ტურიზმის ცენტრის სუბსიდიით დაფინანსება გაიზარდოს 5000 ლარით, მძიმე 
საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის  I და 
II ჯგუფის ინვალიდების, ასევე უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მქონე პირების 
ერთჯერადი დახმარების პროგრამა გაიზარდოს 25000 ლარით, სამკურნალო და საოპერაციო 
ხარჯების დახმარების პროგრამა გაიზარდოს 10000 ლარით, დამატებით გამოიყოს ციფრული 
მოქალაქის ოფისის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 16000 ლარი, მუნციპალიტეტის ბალანსზე 
რიცხული ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟის ხარჯებისათვის  მიიმართოს 
21600 ლარი. მუნიციპალიტეტის მერიის ოფისის ხარჯი გაიზარდოს 5000 ლარით, სამხედრო 
აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი გაიზარდოს 4000 
ლარით, სოც:კულტურული ღონისძიებების ტრანსპორტით ხარჯი გაიზარდოს 4000 ლარით.

აღნიშნული ხარჯების დაფინანსების უზრუნველყოფის მიზნით ბიუჯეტის შემოსავლის 
ნაწილი გაიზარდოს 99600 ლარით არაფინანსური აქტივების კლებიდან (რეალიზაციიდან) 
მიღებული შემოსავალის ხარჯზე.

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო 
ცენტრის“-ს წერილის საფუძველზე მიზანშეწოლილად ჩაითვალა, დამტკიცებული ასიგნების 
ფარგლებში არაფინანსური აქტივების მუხლის 45000 ლარის  შემცირების ხარჯზე, გაიზარდოს 
სუბსიდირების დაფინანსება 45000 ლარით. ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებათა 
გაერთიანების სუბსიდირების დაფინანსების 15000 ლარით შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს 
არაფინანსური აქტივების მუხლი 15000 ლარით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური



ქალაქის , მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში
შიდა გზებზე რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა

საგზაო 648150 615742 32408

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
ჯიხეთის დედათა მონასტერთან
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

საგზაო 991873 991873 0

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
აკეთის , აცანის, ჩიბათის ,

ნინოშვილის, ნიგვზიანის, მამათის
საგზაო 715317 715317 0

ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ
ერთეულში ეგნატე ნინოშვილის
სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი

საგზაო 631580 600000 31580

სულ საგზაო 2986920 2922932 63988

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს
მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N 136 განკარგულებაში ცვლილებების

შეტანის თაობაზე
28.06.2018 წლის N 1316და 11.07.2018
წლის N1397 განკარგულებების

ცვლილებით

სულ საგზაო 2986920 2922932 63988

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
ბავშვთა საფეხბურთო სკოლის
შენობის რეაბილიტაცია

კულტ
ობიექტებ
ი

892921 892921 0

საჭადრაკო სკოლის სრული რეაბილიტაცია
კულტ
ობიექტებ
ი

86416 36416 50000

სულ კულტურის ობიექტები 979337 929337 50000

ქ.ლანჩხუთში მრავალბინიანი
სახლის სახურავის შეკეთება

ბინათმშენ
ებლობა 105965 100667 5298

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჯურუყვეთის,ლესის
და შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში

წყალმომარაგების სისტემის
მშენებლობა , რეაბილიტაცია

წყალმომა
რაგება 402610 382479 20131

სულჯამი 4474832 4335415 139417სულჯამი 4474832 4335415 139417




	მიმართვა საკრებულოს.pdf
	957_დამატებითი განმარტებითი ბარათი 30.07.-2018-წ.pdf
	957_დანართი.pdf

