
ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	30-302034342
თარიღი:	08/12/2020
პინი:	9075

	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

პროგრამული	 ხარვეზიდან	 გამომდინარე	 დამატებით	 გეგზავნებათ	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 მიერ
მომზადებული	განმარტებითი	ბარათი.

პატივისცემით,

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302034342&pin=9075


ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო

წერილის	ნომერი:	30-302033731
თარიღი:	02/12/2020
პინი:	7844

	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

დასამტკიცებლად	წარმოგიდგენთ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	საფინანსო-
საბიუჯეტო	 სამსახურის	 მიერ	 მომზადებულ	 განმარტებით	 ბარათს	 ბიუჯეტში
ცვლილების	ასახვის	მიზნით.	ცვლილება	განპირობებულია	შემდეგი	გარემოებებით:

საქართველოს	 მთავრობის	 მიმდინარე	 წლის	 20	 თებრვლის	 N325	 განკარგულებაში
საქართველოს	 მთავრობის	 2020	 წლის	 07	 ოქტომბრის	 N1950	 განკარგულებით
შესული	 ცვლილებით	 მუნიციპალიტეტს	 გამოეყო	 1500000	 ლარი,	 რომელიც
მიიმართება	 მუნიციპალიტეტში	 სტიქიის	 შედეგად	 დაზიანებული	 გზების
სარეაბილიტაციოდ,	 საქართველოს	 მთავრობის	 2020	 წლის	 09	 იანვრის	 N27
განკარგულებით	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს	 გამოეყო	 განათლების	 ობიექტების
რეაბილიტაციაზე	 247000	 ლარი,	 აღნიშნუ.ლი	 თანხები	 ბუჯეტში	 უნდა	 აისახოს
როგორც	შემოსავლის	ისე	ხარჯვის	ნაწილში.

მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 სერვისების	 დანერგვის	 მიზნით	 შეძენილი	 იქნა	 მაღალი
წარმადობის	 კომპიუტერი	 რომლის	 თანადაფინანსებაზე	 მუნიციპალიტეტმა	 უნდა
მიმართოს	3917	ლარი	არაფინანსური	აქტივების	მუხლიდან;

მუნიციპალიტეტის	 ვალდებულებების	 მომსახურება	 და	 დაფარვა	 გაიზარდოს	 4300
ლარით	(ვალუტის	კურსის	ცვლილების	გამო);

საზოგადოებრივი	 ჯანდაცვის	 ცენტრის	 დაფინანსება	 გაიზარდოს	 საქონელი	 და
მომსახურების	მუხლი	9500	ლარით;

ჯანდაცვის	 ობიექტების	 რეაბილიტაცია	 ამბულატორიების	 ქსელზე	 მიერთების
საფასური	გაიზარდოს	800	ლარით;

სადღესასწაულო	ღონისძიების	მოსაწყობად	დაემატოს	10000	ლარი.

გარე	განათების	ელექტროენერგიის	ხარჯი	გაიზარდოს	7000	ლარით;

სამკურნალო	და	საოპერაციო	ხარჯების	დახმარების	პროგრამა	(ორგ.კოდი	06	02	03)
გაიზარდოს	40000	ლარით.

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302033731&pin=7844


აღნიშნული	 ხარჯის	დაფინანსების	 მიზნით	 გაიზარდოს	 75517	ლარით	 ჯარიმები	და
სანქციების	შემოსავალი.

ა(ა)იპ	 კეთილმოწყობისა	 და	 მომოსახურების	 ცენტრის	 მომართვის	 საფუძველზე
დამტკიცებული	 ასიგნების	 ფარგლებში	 განხორციელდეს	 შიდა	 მონაცვლეობა
კერძოდ:	 სასმელი	 წყლის	 სისტემის	 ექსპლოატაცია	 შემცირდეს	 2200	 ლარით,
სასაფლაოს	მოვლა	პატრონობა	5300	ლარით,	მწვანე	ნარგავების	მოვლა	პატრონობა
5000	ლარით	 და	 შესაბამისად	 გაიზარდოს	 დასუფთავების	 და	 ნარჩენების	 გატანის
ღონისძიება	 12500	ლარით.	 გარე	 განათების	 ქსელის	 ექსპლოატაცია	 საქონელი	 და
მომსახურების	 მუხლის	 3190	 ლარის	 შემცირების	 ხარჯზე	 გაიზარდოს	 შრომის
ანაზღაურების	მუხლი	3190	ლარით.

(ა)აიპ	 ეკონომიკური	 განვითარებისა	 და	 ინოვაციების	 ცენტრის	 საქონელი	 და
მომსახურების	3820	ლარის	შემცირების	ხარჯზე	 გაიზარდოს	 შრომის	 ანაზღაურების
მუხლი	3820	ლარით.

ა(ა)იპ	სახელოვნებო	სკოლათა	გაერთიანების	წერილის	საფუძველზე	დამტკიცებული
ასიგნების	 ფარგლებში	 შრომის	 ანაზღაურების	 მუხლის	 2928	 ლარის	 შემცირების
ხარჯზე	გაიზარდოს	არაფინანსური	აქტივების	მუხლი	2928	ლარით.

აა)იპ	 სკოლამდელი	 საგანმანათლებლო	 სააღმზრდელო	 ცენტრის	 საქონელი	 და
მომსახურების	 მუხლის	 52000	 ლარის	 შემცირების	 ხარჯზე	 გაიზარდოს
არაფინანსური	 აქტივების	 მუხლი	 (ელექტრო	 ქურების	 შეძენა	 დამონტაჟებისათვის)
52000	ლარით.

სოციალური	და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 მომართვის	 საფუძველზე	 მიზანშეწოლილია
მედიკამენტის	 დახმარების	 პროგრამის	 (ორგ.კოდი	 06	 02	 15)	 9400	 ლარით,
იძულებით	 გადაადგილებულ	 პირთა	დახმარების	 პროგრამით	 (ორგ.კოდი	 06	 02	 07)
2800	 ლარით,	 ომის	 ვეტერანებისა	 და	 მათი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამის
(ორგ.კოდი	 06	 02	 08)	 5500	 ლარით,	 ბიკარბონატული	 ჰემოდიალეზით	 თირკმლის
ქრონიკული	 უკმარისობით	 დაავადებულთა	 სამედიცინო	 დაწსებულებაში
ტრანსპორტირების	 პროგრამის	 (ორგ.კოდი	 06	 02	 01)	 3520	 ლარით,	 შსმ	 პირის
სტატუსის	მქონე	ბენეფიციართა	სარეაბილიტაციო	კურსის	დაფინანსების	პროგრამის
(ორგ.კოდი	06	02	16)	1400	ლარით,	ბავშვთა	ადრეულ;ი	განვითარების	ხელშეწყობისა
და	ბავშვთა	რეაბილიტაცია/აბილიტაციის	ქვეპროგრამის	მოსარგებლე	შშმ	ბავშვების
და	 მათი	 თანხმლები	 პირების	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსების	 პროგრამის
(ორგ.კოდი	06	02	17)	9000	ლარით,	მძიმე	საცხოვრებელ	პირობებში	მყოფი	ოჯახების
დროებითი	თავშესდაფრით	უზრუნველყოფის	პროგრამის	(ორგ.კოდი	06	02	09)	4000
ლარით	 შემცირების	 ხარჯზე	 გაიზარდოს	 ხანდაზმულ	 (ასი	 და	 მეტი	 წლის	 ასაკის)
პირთა	დახმარების	პროგრამა	(ორგ.კოდი	 06	 02	 11)	 500	ლარით,	 მრავალშვილიანი
ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამა	 (ორგ.კოდი	 06	 02	 02)	 3480	 ლარით,	 მძიმე
საცხოვრებელ	პირობებში	უბედური	შემთხვევისა	და	სტიქიური	მოვლენების	შედეგად
დაზარალებულ	ოჯახების	ერთჯერადი	დახმარების	 პროგრამა	 (ორგ.კოდი	 06	 02	 12)
12000	 ლარით,	 სამკურნალო	 და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამა
(ორგ.კოდი	 06	 02	 03)	 13000	 ლარით,	 ერთჯერადი	 სოციალური	 (ფულადი)
დახმარების	პროგრამა	(ორგ.კოდი	06	02	14)	6640	ლარით.

საქართველოს	 მთავრობის	 მიმდინარე	 წლის	 20	 თებრვლის	 N325	 განკარგულებით
გამოყოფილი	 გზების	 კაპიტალური	 შეკეთების	დაფინანსება	 1321	ლარით,	 სარწყავი
არხების	და	ნაპირსამაგრი	ნაგებობების	მოწყობის	8932	ლარით	შემცირების	ხარჯზე
გაიზარდოს	 საცხოვრებელი	 და	 არასაცხოვრებელი	 შენობის	 ექსპლოატაცია	 და
რეაბილიტაცია	გაიზარდოს	10253	ლარით.



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

განმარტებას	 თან	 ერთის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 მოხსენებითი
ბარათი.

გთხოვთ	განიხილოთ	და	დაამტკიცოთ	ცვლილებების	გათვალისწინებით.	საკითხთან
დაკავშირებით	 მომხსენებლად	 წარმოგიდგენთ	 მერიის	 საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახურის	უფროსის	როლანდ	ლაშხიას	კანდიდატურას.

პატივისცემით,

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი


