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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

                   ბატონო ბესიკ,

განსახილველად წარმოგიდგენთ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 
დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს. ვინაიდან დადგენილების 
მისაღებად საჭიროა ადმიისტრაციული წარმოების დაწყება, პროექტს თან ერთვის 
შესაბამისი განკარგულების პროექტიც. ცვლილება განპირობებულია შემდეგი 
გარემოებებით:
 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში 
საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 21 აგვისტოს N1868 განკარგულებით 
განხორციელებული ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის გზების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები შემცირდა 22274 ლარით, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტის ხარჯზე 22009 
ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯზე 265 ლარი, მრავალბინიანი სახლების სახურავის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები შემცირდა 12731,50 ლარით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 
ხარჯზე 12095 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯზე 636,5 ლარი. აღნიშნული 
ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 110151 ლარი ქ.ლანჩხუთში 
თავისუფლების და ჭანტურიას ქუჩის კვეთაზე სტადიონის რეაბილიტაციისათვის.
 მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და ჯანდაცვის სამსახურის მომართვის 
საფუძველზე შემცირდეს: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 6500 
ლარით, ხანდაზმულ (100 და მეტი ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა 500 ლარით, 
ბიკარბონატული, ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 
დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა 3000 ლარით 
და აღნიშნულის შემცირებების ხარჯზე გაიზარდოს სამკურნალო და საოპერაციო 
ხარჯების დახმარების პროგრამა 10000 ლარით.
 მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის მომართვის საფუძველზე შემცირდეს ახალგაზრდული 
ღონისძიებების პროგრამა (ორგ.კოდი 05 03) 198 ლარით, ასევე შემცირდეს კულტურულ 
ღონისძიებათა პროგრამა (ორგ.კოდი 05 02 02) 5847 ლარით და შემცირების ხარჯზე 
გაიზარდოს განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგ.კოდი 04 03) 6045 ლარით.



 შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაციის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს 
მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯი 4000 ლარით.
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთის 3000 ლარის შემცირების ხარჯზე 
გაიზარდოს შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბის ლანჩხუთის „ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება 
3000 ლარით. 
მუნიციპალიტეტის მერიის სხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯის 3100 ლარის 
შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის დაფინანსება 3100 ლარით 
სხვა საქონელი და მომსახურების მუხლში. 
ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის წერილის საფუძველზე შემცირდეს შრომის ანაზღაურების 
მუხლი 18000 ლარით და შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს საქონელი და მომსახურების 
მუხლი (შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება) 18000 ლარით. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, გთხოვთ განიხილოთ წარმოდგენილი 
ცვლილების პროექტი. საკითხის განხილვისას მომხსენებლად წარმოგიდგენთ მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის, როლანდ ლაშხიას კანდიდატურას. 
პროექტის მიღება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე.

            პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსს 

ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

დამატებითი მოხსენებითი ბარათი

     საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში 

საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 21 აგვისტოს N1868 განკარგულებით 

განხორციელებული ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტის გზების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები შემცირდა 22274 ლარით, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტის ხარჯზე 22009 

ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯზე 265 ლარი, მრავალბინიანი სახლების სახურავის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები შემცირდა 12731,50 ლარით, სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ხარჯზე 12095 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯზე 636,5 ლარი. აღნიშნული 

ცვლილების შედეგად მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 110151 ლარი  ქ.ლანჩხუთში 

თავისუფლების და ჭანტურიას ქუჩის კვეთაზე სტადიონის რეაბილიტაციისათვის.

    მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა და ჯანდაცვის სამსახურის 

მომართვის საფუძველზე შემცირდეს: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა  

6500 ლარით, ხანდაზმულ (100 და მეტი ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა  500 ლარით, 

ბიკარბონატული, ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 

დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა  3000 

ლარით და აღნიშნულის შემცირებების ხარჯზე გაიზარდოს სამკურნალო და საოპერაციო 

ხარჯების დახმარების პროგრამა 10000 ლარით.

     მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის მომართვის საფუძველზე შემცირდეს ახალგაზრდული 

ღონისძიებების პროგრამა (ორგ.კოდი 05 03) 198 ლარით, ასევე შემცირდეს კულტურულ 



ღონისძიებათა პროგრამა (ორგ.კოდი 05 02 02)  5847 ლარით და შემცირების ხარჯზე 

გაიზარდოს განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგ.კოდი 04 03) 6045 ლარით.

შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაციის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს 

მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლობითი ხარჯი 4000 ლარით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის თავისუფალი ნაშთის 3000 ლარის შემცირების ხარჯზე 

გაიზარდოს შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბის ლანჩხუთის „ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება 

3000 ლარით.

მუნიციპალიტეტის მერიის სხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯის 3100 ლარის 

შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის დაფინანსება 3100 ლარით 

სხვა საქონელი და მომსახურების მუხლში.

     ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის წერილის საფუძველზე შემცირდეს შრომის ანაზღაურების 

მუხლი 18000 ლარით და შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს საქონელი და მომსახურების 

მუხლი (შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება) 18000 ლარით.

    ცვლილებების ასახვის მიზნით დაიწყოს ბიუჯეტში ადმინისტრაციული წარმოება.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური


