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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 საბოლოოდ დაზუსტებული 
სახით.
 გთხოვთ განიხილოთ.

           პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



N 607 607-09-3-202004291350
29/04/2020

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 

უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის

დამატებითი დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი

     სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს 
მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის N325 განკარგულებით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1800000 ლარი, რომელიც მიიმართება 2019 წლის დაწყებული 
პროექტების დასასრულებლად, კერძოდ ხიდების რეაბილიტაციაზე 1462502 ლარი და 
ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობაზე 337498 ლარი. 

     საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის N27 განკარგულებით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტს გამოეყო სკოლების რეაბილიტაციაზე 520000 ლარი. 

      საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2752 განკარგულებით სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამებზე გამოეყო 748000 ლარი. 

       საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 მარტის N574 განკარგულებით საქართველოს 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ, 
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულების საფუძველზე 
გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი 61803 ლარისა და საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 
გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 
განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი თანხიდან დარჩენილი 37131 ლარი, სულ 
ჯამი 98934 ლარი, აღნიშნული თანხიდან 76629 ლარი მიიმართება ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის სუფსა-ორმეთი-ომფარეთი-წყალწმინდის გზის სარეაბილიტაციო 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე და 22305 ლარი მიიმართება 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფელ  გვიმბალაურში საფეხბურთო აკადემიის შენობის 
პირველ სართულზე იატაკის მოწყობის სამუშაოებზე.

      ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მომართვის საფუძველზე გაეროს 
განვითარების პროგრამით, რეგიონული ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების 
ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო გრანტი 
309890 ლარი და აღნიშნული გრანტით დაფინანსდება ორი პროექტი, აქედან 



ტურისტული მარშუტების ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალომთიანი თემების 
ეკონომიკური გაძლიერებისათვის 67040 ლარი,  მათ შორის გრანტით ფინანსდება 59890 
ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება შეადგენს 7150 ლარს. გრიგოლეთის 
განაშენიანების გეგმის შემუშავებისათვის 250000 ლარი. 

     საფეხბურთო აკადემიის  გაზისა და წყლის ჩართვისათვის მიიმართოს 17000 ლარი: 
აქედან გაზის ქსელში ჩართვისათვის  5000 ლარი და წყლის ქსელში მიერთებისათვის 
12000 ლარი.

     ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყლის ქსელზე  მიერთებისათვის 
გამოიყოს 4800 ლარი. ჯურუყვეთის და ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
ელექტრო ენერგიის ქსელში ჩართვის მიზნით მიიმართოს 800 ლარი.

     მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობების  სანიტარული კვანძის რემონტზე 
მიიმართოს 28000 ლარი. 

       შექმნილი მდგომარეობის გამო მუნიციპალიტეტის მერიის სარეზერვო ფონდი 
გაიზარდოს 50000 ლარით.

აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება განხორციელდეს ბიუჯეტში არსებული ნაშთის 
ხარჯზე.

     ააიპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების წერილის საფუძველზე შემცირდეს 
საქონელი და მომსახურების ხარჯი 500 ლარით და შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს სხვა 
ხარჯების მუხლი 500 ლარით. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების 
დახმარების პროგრამა (ორგ.კოდი 06 02 08) სოცუზრუნველყოფის მუხლის 693 ლარით 
შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს ამავე პროგრამის ტრანსპორტის ხარჯი 693 ლარით.

   პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური


