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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს
ბატონო ბესიკ,
როგორც მოგეხსენებათ, მ/წლის 30 მაისის N2890 მომართვით ჩვენს მიერ
საკრებულოში ინიცირებულია „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25
დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. წარმოდგენილი პროექტი
საჭიროებს დაზუსტებას, რაც გამოწვეულია შემდეგი გარემოებებით:
„ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019
წლის 15 მარტის N554 განკარგულებაში, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 02 ივლისის
N1510 განკარგულებით შესული ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტს გამოეყო 185209
ლარი, ადმინისტრაციულ ერთეულებში საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაციისა და
მშენებლობის დასაფინანსებლად აქედან: აკეთის 20418 ლარი, აცანის 22030 ლარი,
შუხუთის 21765 ლარი, ნიგოითის 27828 ლარი, სუფსის საექიმო ამბულატორიის
მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება 11430 ლარი, სუფსის საექიმო ამბულატორიის
მშენებლობა 81828 ლარი. 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში, 2019 წლის 4
ივნისს N1283 განკარგულებით შესული ცვლილებების შედეგად საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა შემცირდა
324265 ლარით, აქედან სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე 308451 ლარი, მ.შ. წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია 261564 ლარი, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის
ექსპლოატაცია და რეაბილიტაციაზე 38888 ლარი, გზების რეაბილიტაციაზე 7999 ლარი.
2019 წლის 10 ივლისის N1594 განკარგულებით შესული ცვლილებით გზების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები შემცირდა 22086 ლარით სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე.
2019 წლის 15 მარტის N557 განკარგულებაში მიმდინარე წლის 10 ივნისს N1326
განკარგულებით შესული ცვლილებების შედეგად გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები
შემცირდა 28025 ლარით, მ.შ. სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე 26063 ლარი. განვლილ

საფინანსო პერიოდში ბიუჯეტის აღსრულების მიმდინარეობის ანალიზით გამოიკვეთა,
რომ დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში უნდა განხორციელდეს შიგა ცვლილებები
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის არაფინანსური აქტივების მუხლის ხარჯის
103900 (საკრებულო 45500 ლარი, მერია 58000 ლარი) შემცირების ხარჯზე უნდა
გაეზარდოთ დაფინანსება ააიპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრს
არაფინანსური აქტივების მუხლი 50000 ლარით, ააიპ საფეხბურთო სკოლის 30000 ლარით,
მ.შ. შრომის ანაზღაურების მუხლი 3920 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26080 ლარი, საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა
გაიზარდოს 8500 ლარით, მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა გაიზარდოს 5000
ლარით, სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარების პროგრამის დაფინანსება
გაიზარდოს 10000 ლარით. ააიპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ოფისის
ხარჯის 16750 ლარით შემცირებით გაიზარდოს შრომის ანაზღაურების მუხლი 3750
ლარით და არაფინანსური აქტივების მუხლი 13000 ლარით. სახელოვნებო სკოლათა
გაერთიანებას დამატებით გამოეყოს 4000 ლარი შტატგარეშე მუშაკთა ხელფასების
დასაფინანსებლად. შიდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების დაფინანსება
გაიზარდოს 5000 ლარით. საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების ღონისძიების
დასაფინანსებლად (ვიდეო კამერების ინსტალაციისათვის) 763 ლარით, სპორტული
ღონისძიებების დაფინანსება გაიზარდოს 1100 ლარით. აღნიშნული ღონისძიებების
დაფინანსება განხორციელდეს ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთის ხარჯზე 10863 ლარის
ფარგლებში.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, დამატებით წარმოგიდგენთ N2890
მომართვით ინიცირებულ დადგენილების პროექტი შესატანი ცვლილებების
კორექტირებულ დაზუსტებულ განმარტებას და გთხოვთ აღნიშნული პროექტი
განიხილოთ ცვლილებების გათვალისწინებით.
პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს
ქალბატონ ელიკო იმნაძეს
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი
„ჯანმრთელობის
საქართველოს

უსაფრთხო
რეგიონებში

გარემოს

უზრუნველყოფის

განსახორციელებელი

ხელშეწყობის

პროექტების

მიზნით

ფონდიდან

მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019
წლის 15 მარტის N554 განკარგულებაში, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 02 ივლისის
N1510 განკარგულებით შესული ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტს გამოეყო 185209
ლარი, ადმინისტრაციულ ერთეულებში საექიმო ამბულატორიის რეაბილიტაციისა და
მშენებლობის დასაფინანსებლად აქედან: აკეთის 20418 ლარი, აცანის 22030 ლარი,
შუხუთის 21765 ლარი, ნიგოითის 27828 ლარი, სუფსის საექიმო ამბულატორიის
მშენებლობის ტერიტორიის მომზადება 11430 ლარი,

სუფსის საექიმო ამბულატორიის

მშენებლობა 81828 ლარი.
2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში, 2019 წლის 4 ივნისს N1283
განკარგულებით

შესული

ცვლილებების

შედეგად

საქართველოს

რეგიონებში

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა შემცირდა 324265
ლარით, აქედან სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე 308451 ლარი, მ.შ. წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია 261564 ლარი, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია
და რეაბილიტაციაზე 38888 ლარი, გზების რეაბილიტაციაზე 7999 ლარი. 2019 წლის 10
ივლისის N1594 განკარგულებით შესული ცვლილებით

გზების სარეაბილიტაციო

სამუშაოები შემცირდა 22086 ლარით სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე. 2019 წლის 15 მარტის
N557 განკარგულებაში მიმდინარე წლის 10 ივნისს N1326 განკარგულებით შესული

ცვლილებების შედეგად გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები შემცირდა 28025 ლარით, მ.შ.
სახელმწიფო ფონდის ხარჯზე 26063 ლარი.
განვლილ საფინანსო პერიოდში ბიუჯეტის აღსრულების მიმდინარეობის ანალიზით
გამოიკვეთა, რომ დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში უნდა განხორციელდეს შიგა
ცვლილებები მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის არაფინანსური აქტივების
მუხლის ხარჯის 103900 (საკრებულო 45500 ლარი, მერია 58000 ლარი) შემცირების ხარჯზე
უნდა გაეზარდოთ დაფინანსება ააიპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრს
არაფინანსური აქტივების მუხლი 50000 ლარით, ააიპ საფეხბურთო სკოლის 30000 ლარით,
მ.შ. შრომის ანაზღაურების მუხლი 3920 ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
26080 ლარი, საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობა
გაიზარდოს 8500 ლარით, მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა გაიზარდოს 5000
ლარით, სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დახმარების პროგრამის დაფინანსება
გაიზარდოს 10000 ლარით.
ააიპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ოფისის ხარჯის

16750 ლარით

შემცირებით გაიზარდოს შრომის ანაზღაურების მუხლი 3750 ლარით და არაფინანსური
აქტივების მუხლი 13000 ლარით.
სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანებას დამატებით გამოეყოს 4000 ლარი შტატგარეშე
მუშაკთა ხელფასების დასაფინანსებლად. შიდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების
დაფინანსება გაიზარდოს 5000 ლარით. საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების ღონისძიების
დასაფინანსებლად (ვიდეო კამერების ინსტალაციისათვის) 763 ლარით, სპორტული
ღონისძიებების დაფინანსება გაიზარდოს 1100 ლარით.
აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდეს ბიუჯეტის თავისუფალი
ნაშთის ხარჯზე 10863 ლარის ფარგლებში.
პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

