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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

               ბატონო ბესიკ,

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

          პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსს 

ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

დაზუსტებული მოხსენებითი ბარათი

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებაში, 2019 წლის 30 
ოქტომბრის N2271 განკარგულებით შესული ცვლილების შედეგად შემცირდა 
სტადიონების რეაბილიტაციის სამუშაოების თანხა 10418 ლარით.

შემოსული წერილების განხილვის შედეგად მიზანშეწოლილად ჩაითვალა გაიზარდოს 
გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი 17000 ლარით, ასევე მუნიციპალიტეტის 
მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულის საქმეთა სამსახურის 
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (ორგ.კოდი 04 03) გაიზარდოს 1000 ლარით, 
სპორტული ღონისძიების პროგრამა (ორგ.კოდი 05 01 02) გაიზარდოს 800 ლარით. შპს 
„ლანჩხუთი“-ს  დაფინანსება გაეზარდოს 15000 ლარით. ააიპ კულტურის გაერთიანების 
ცენტრის  დაფინანსება გაიზარდოს 17500 ლარით  სხვა საქონელი და მომსახურების 
მუხლში. 

     ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ  საკითხთა და ჯანდაცვის 
სამსახურის წერილის საფუძველზე გაიზარდოს  სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების 
დახმარების პროგრამის დაფინანსება 47000 ლარით;   მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის 
მოვლა-შენახვის ხარჯი გაიზარდოს 12700 ლარით; მუნიციპალიტეტის მერიის 
არაფინანსური აქტივები გაიზარდოს 7000 ლარით.

ააიპ სპორტულ ცენტრს შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების მუხლში გაეზარდოს 
დაფინანსება 21000 ლარით;  ააიპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრს  
გაეზარდოს დაფინანსება 43000 ლარით, მათ შორის შტატგარეშე მომუშავეთა 
ანაზღაურების მუხლი (ორგ.კოდი 03 01) 26000 ლარით და  (საახალწლო ღონისძიებების 
მოწყობა) სადღესასაწულო ღონისძიებები (ორგ.კოდი 02 06 03) 17000 ლარი; ააიპ 
საფეხბურთო სკოლას გაეზარდოს დაფინანსება შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების 
მუხლში 4560 ლარით;

აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება განხორციელდეს არასასოფლო-სამერნეო მიწის 
დანიშნულების გეგმის ზრდით 176142 ლარი.



დამტკიცებულ ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს შიდა მონაცვლეობა ააიპ 
საფეხბურთო სკოლას  შემცირდეს თანამდებობრივი სარგო 155 ლარით, სხვა ხარჯების 
მუხლი 2356 ლარით და არაფინანსური აქტივების მუხლი 102 ლარით.  2613 ლარით 
შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2613 ლარით.

ააიპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის 2019 წლის 15 ნოემბრის N182 წერილის 
თანახმად ტრანსპორტის განვითარების (ორგ.კოდი 02 07) შრომის ანაზღაურების მუხლი 
შემცირდეს 4000 ლარით, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებების (ორგ.კოდი 
03 04)  საქონელი და მომსახურების მუხლი შემცირდეს 2600 ლარით, წყლის სისტემის 
ექსპლოატაცია (ორგ.კოდი 02 02 02) შრომის ანაზაღაურების მუხლი შემცირდეს 1920 
ლარით და საქონელი და მომსახურება გაიზარდოს 700 ლარით, დასუფთავებისა და 
ნარჩენების გატანა (ორგ.კოდი 03 01) შემცირდეს არაფინანსური აქტივები 3700 ლარით და 
გაიზარდოს შრომის ანაზღაურების მუხლი 500 ლარით, საქონელი და მომსახურების 
მუხლი 8000 ლარით, სასაფლაოს მოვლა პატრონობა (ორგ.კოდი 02 06 05) შტატგარეშე 
მომუშავეთა ანაზღაურება გაიზარდოს 3020 ლარით, გარე განათების ქსელის 
ექსპლოატაცია (ორგ.კოდი 02 03 01) შრომის ანაზღაურების მუხლი გაიზარდოს 3190 
ლარით, საქონელი და მომსახურების მუხლის 3190 ლარით შემცირების ხარჯზე, მწვანე 
ნარგავების მოვლა პატრონობა (ორგ.კოდი 03 02) შრომის ანაზღაურების მუხლის 4600 
ლარით შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს საქონელი და მომსახურება 4600 ლარით.

ააიპ ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრს საქონელი და მომსახურების 
მუხლის 8000 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს შრომის ანაზღაურების მუხლი 8000 
ლარით.

     ბიუჯეტში შესაბამისი ცვლილების მიზნით ასახული იქნეს როგორც შემოსავლის ისე 
ხარჯვით ნაწილში. 

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური


