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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანდართული მასალები 

2021 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი 

 

       საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის საშუალოვადიანი პროგნოზებისა და საბიუჯეტო 

კოდექსით განსაზღვრული რეგულაციების გათვალისწინებით ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2021 წელს მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 9020,3 ათა 

ლარს შეადგენს. „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის პროექტით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის მიზნობრივი 

ტრანსფერი განსაზღვრლია 220,0 ათასი ლარი. სხვა შემოსავლების წინა და მიმდინარე წლის 

საკასო შესრულების, ამასთან ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ახალი კორონა ვირუსის 

(COVID 19) პანდემიის მნიშვნელოვანი გავლენის გათვალისწინებით 1773,0 ათასი ლარით 

განისაზღვრა სხვა შემოსავლების მისაღები პროგნოზი, ანუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

შემოსავლები სულ განისაზღვრა 11013,3 ათასი ლარით. ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზის 

68,3%-ს დამატებითი ღირებულების გადასახადი შეადგენს და განსაზღვრულია 7520,3 ათასი 

ლარით. 

       მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  2021 წლის გადასახდელებმა 12524,4 ათასი შეადგინა, 

მათშორის ხარჯებმა 11415,8 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდა განსაზღვრულია 

1050,5 ათასი ლარით, ვალდებულებების კლება 58,1 ათასი ლარით, საბიუჯეტო სფეროში 

დასაქმებულ მუშათა შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 5378,9 ათასი ლარი, საქონელი და 

მომსახურებაზე გასაწევ ხარჯებზე 4823,6 ათასი ლარით, სუბსიდირების დაფინანასებაზე 

მიმართულია 458,8 ათასი ლარი, სოციალურ ღონისძიებებზე 679,0 ათასი ლარი და წინა 

წელთან შედარებით გაზრდილია 53,5 ათასი ლარით გათვალისწინებული ახალი სოციალური 

პროგრამების დაფინანსება კერძოდ:  

-კორონა ვირუსით (COVID 19) ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა 

ტრანსპორტით მომსახურება და ინფექციის შედეგად გარდაცვლილთა სარიტუალო 

მომსახურება 28,0 ათასი ლარით. 

-აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება 44,0 ათასი 

ლარით. 



       მუნიციპალიტეტში მონაწილეობითი სამოქალაქო ბიუჯეტირების დანერგვის მიზნით 

მიმდინარე წლის 20 ივლისს დაიწყო საინფორმაციო კამპანია, მოსახლეობასთან შეხვედრების 

დროს გამოკვეთილი იდეების კენჭისყრის პირვე ეტაპზე გადალახული 22 იდეიდან გაიმარჯვა 

2 პროექტმა;- სოფელ აკეთში „აკეთის კულტურული მემკვიდრეობით სახლის“ მოწყობა 34,9 

ათასი ლარი.-სოფელ სუფსაში სამუსიკო სკოლის კეთილმოწყობა და გარე ფასადის მოხატვა 

35,0 ათასი ლარი აღნიშნული პროექტის დაფინანსება გათვალისწინებულია 2021 წლის 

ბიუჯეტით. 

      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმართველობის და სამოქალაქო 

საზოგადოების ერთობლივი სამოქმედო გეგმით (2020 წლის დეკემბერი 2021 წლის 

სექტემბერი) ელექტრონული სერვისების მრავალფეროვნებისა და მიღწევადობის 

უზრუნველყოფა კერძო და საჯარო თანამშრომლობის გაძლიერება ელექტრონული 

სერვისების მიმართულებით. 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტის 

შესრულების მოკლე მიმოხილვა 

   

   მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით შემოსავლების სახით (კაპიტალურის 

ჩათვლით) მობილიზებულია 8715155 ლარი, რაც წლიური გეგმის 81.2 %-ს შეადგენს, 

მათშორის გადასახადების სახით შემოსულია 5543013 ლარი რაც წლიური გეგმის 71.1 %-ია, 

ბიუჯეტში გადასახადების 87.2 %-ი, დ.ღ.გ გადასახადია 6224,4 ათასი ლარს შეადგენს, სხვა 

შემოსავლების სახით მიღებულია 3159633 ლარი, რაც წლიური გეგმის 107.9 %-ს შეადგენს, 

წლიური გეგმის გადაჭარბებით შესრულება განაპირობა 2935858 ლარის ჯარიმები, სანქციები 

და საურავების საკასო შესრულებამ, არაფინანსური აქტივების კლებით (გაყიდვით) 

შემოსავალი 11508 ლარია, რაც წლიური გეგმის 118.6 %-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერი ჩამორიცხულია 6782933 ლარი, მათშორის მიზნობრივი ტრანსფერი 

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 361846 ლარი, 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად 3609048 ლარი, სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად 733647 ლარი, სტიქიის შედეგად მიყენებული 



ზიანის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასაფინანსებლად 1589603 ლარი, საჯარო სკოლების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის 488789 ლარი, გრანტი 122274 ლარი, აცანის და ჩოჩხათის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში ტურისტული ობიექტების მოსაწყობად. საანალიზო 

პერიოდში სულ შემოსულობებმა 15620362 ლარი შეადგინა, რაც წლიური საპროგნოზო 

მაჩვენებლის 71.4 %-ს შეადგენს. 

    საანალიზო პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკაზე პანდემიით გამოწვეული ზეგავლენის გამო 

1113400 ლარით შემცირებული იქნა დამატებითი ღირებულების გადასახადი, შესამაბისად 

უნდა შემცირებულიყო გადასახდელები რაც არ განხორციელებულა.  დ.ღ.გ შემოსავლის 

შემცირება კომპესირებული იქნა სხვა შემოსავლების გადაჭარბების შესრულების ხარჯზე,  

სხვა შემთხვევაში რეორგანიზაციით შედეგად შემცირებული ხარჯებით უნდა 

დაბალანსებულიყო ბიუჯეტი, რაც ამ ეტაპისათვის შეუძლებელი იყო და გარდაუვალი იყო 

საბიუჯეტო დავალიანებების წარმოშობა. 

    საანალიზო პერიოდში გაწეულია 14671936 ლარის ხარჯები აქედან: შრომის ანაზღაურებაზე 

მიმართულია 3611618 ლარი გაწეული ხარჯების 24.6 %-ი, (შტატგარეშე მუშაკთა შრომის 

ანაზღაურებაზე 65571 ლარი ხარჯების 1 %-ი), სკოლამდელი საგანმანათლებლო 

სააღმზრდელო ცენტრის ფუნქციონირებაზე გაიხარჯა 1492870 ლარი გაწეული ხარჯების 10.2 

%-ი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებაზე 151208 ლარი ხარჯების 1.0 %-ი, 

სპორტული ცენტრის ფუნქციონირებაზე 318827 ლარი ხარჯების 2.2 %-ი, შპს სტადიონის 

ფუნქციონირებაზე 138500 ლარი ხარჯების 0.9 %-ი, შპს ქალთა საფხებურთო სკოლის 

ლანჩხუთის ლანჩხუთის  თანადაფინანსებაზე 127426 ლარი ხარჯების 0.9 %-ი, საფეხბურთო 

სკოლის ფუნქციონირებაზე 190231 ლარი ხარჯების 1.3 %-ი, კულტურის ცენტრის 

ფუნქციონირებაზე 565392 ლარი ხარჯების 3.8 %-ი, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის 

დაფინანსებაზე 236904 ლარი ხარჯების 0.7 %-ი, სოციალური პროგრამების დაფინანსების 

435805 ლარი ხარჯების 3.0 %-ი, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების 

ექსპლოატაცია და რეაბილიტაციაზე მიმართულია 293510 ლარი ხარჯების 2 %-ი, 

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე კაპიტალურ 

ბიუჯეტით მიმართულია 6939289 ლარი გაწეული ხარჯების 47.3 %-ი, აქედან გზების 

კაპიტალურ შეკეთებაზე 3719072 ლარი, წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 

169712 ლარი, გარე განათების რეაბილიტაციაზე 110916 ლარი, ნაპირსამაგრი ნაგებობების 



რეაბილიტაციაზე 674802 ლარი, განათლების ობიექტების რეაბილიტაციაზე 551645 ლარი, 

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციაზე 558286 ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

დაფინანსებაზე 717874 ლარი, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურებაზე 

322517 ლარი. 
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უზრუნველყოფა

52000

ნაშთის ცვლილება 0 0

სხვა ხარჯი



საკუთარი 
სახსრები

მუნიციპალური 
ბიუჯეტი

სახელმწიფო 
ფონდი

51 51
0

1711560 7560 1704000 0
1711560 7560 1704000

0
0

1127860 7560 1704000 0

359700 359700

0

768160 7560 1344300 0

768160 7560 760600

0

0

0

0 0 0 0

ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის

ნაშთის ცვლილება

არაფინანსური აქტივების
 ზრდა

გრანტები

სხვა ხარჯი

გადასახდელები სულ:

მ/შ შრომის ანაზღაურება 
შტატით

საქონელი და მომსახურეობა

მ/შ შტატგარეშეს 
შრომის ანაზღაურება

სოციალური 
უზრუნველყოფა

დასახელება

შემოსულობები სულ:
მ/შ შემოსავლები

მათ შორის
2021 წლის პროექტი

სულ

რიცხოვნება შტატით



88

870000
870000

10000

870000

360300

484600

324000

25100

0

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის "კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

0

საკუთარი 
სახსრები

მათ შორის
2021 წლის პროექტი

მუნიციპალური 
ბიუჯეტი

სახელმწიფო 
ფონდი

10000

10000

მ/შ საკუთარი
გრანტები

გადასახდელები სულ:

მ/შ შრომის ანაზღაურება 
შტატით

საქონელი და 
მომსახურეობა

მ/შ შტატგარეშეს 
შრომის ანაზღაურება

88

860000
860000

360300

474600

324000

860000

10000

ნაშთის ცვლილება 0 0

სხვა ხარჯი

დასახელება

რიცხოვნება შტატით

შემოსულობები სულ:
მ/შ შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების
 ზრდა

სოციალური 
უზრუნველყოფა

სულ

25100



19

1200
1200

173000

125700

47700

36000

800

0 0

საკუთარი 
სახსრები

მათ შორის

2021 წლის პროექტი

მუნიციპალური 
ბიუჯეტი

სახელმწიფო 
ფონდი

გადასახდელები სულ:

მ/შ შრომის ანაზღაურება 
შტატით

დასახელება
სულ

რიცხოვნება შტატით

გრანტები

1200
1200

შემოსულობები სულ:
მ/შ შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების
 ზრდა

სხვა ხარჯი

46500

36000

საქონელი და 
მომსახურეობა
მ/შ შტატგარეშეს 

შრომის ანაზღაურება
სოციალური 

უზრუნველყოფა

1200

ა(ა)იპ ,,ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი"

800

ნაშთის ცვლილება 0 0

19

125700

173000



71

0

(ა)აიპ სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ნაშთის ცვლილება 0 0

სხვა ხარჯი

4000

31500

27500

არაფინანსური აქტივების
 ზრდა

320000

293000

27000

24600

320000

31500

სოციალური 
უზრუნველყოფა

დასახელება

რიცხოვნება შტატით

შემოსულობები სულ:
მ/შ შემოსავლები

გრანტები

გადასახდელები სულ:

მ/შ შრომის ანაზღაურება 
შტატით

საქონელი და 
მომსახურეობა

მ/შ შტატგარეშეს 
შრომის ანაზღაურება

0

საკუთარი 
სახსრები

მათ შორის
2021 წლის პროექტი

მუნიციპალური 
ბიუჯეტი

სახელმწიფო 
ფონდი

სულ



12

0

არაფინანსური აქტივების
 ზრდა

სოციალური 
უზრუნველყოფა

29000

71300

ნაშთის ცვლილება 0 0

სხვა ხარჯი 0

0

5000

0

5000

2500

104400

365300

306300

0

570000

საქონელი და 
მომსახურეობა

მ/შ შტატგარეშეს 
შრომის ანაზღაურება

გრანტები

გადასახდელები სულ:

მ/შ შრომის ანაზღაურება 
შტატით

0

საკუთარი 
სახსრები

მათ შორის

5000
5000

შემოსულობები სულ:
მ/შ შემოსავლები

სულ
დასახელება

რიცხოვნება შტატით 12

570000

(ა)აიპ სპორტული ცენტრი
2021 წლის პროექტი

მუნიციპალური 
ბიუჯეტი

სახელმწიფო 
ფონდი



3

0 0

საკუთარი 
სახსრები

მათ შორის
2021 წლის პროექტი

მუნიციპალური 
ბიუჯეტი

სახელმწიფო 
ფონდი

სოციალური 
უზრუნველყოფა

დასახელება

რიცხოვნება შტატით

შემოსულობები სულ:
მ/შ შემოსავლები

სულ

გრანტები

გადასახდელები სულ:

მ/შ შრომის ანაზღაურება 
შტატით

საქონელი და 
მომსახურეობა

მ/შ შტატგარეშეს 
შრომის ანაზღაურება

3

150000
150000

25320

124680

124680

შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის "ლანჩხუთი"

ნაშთის ცვლილება 0 0

სხვა ხარჯი
არაფინანსური აქტივების

 ზრდა



4

0

საკუთარი 
სახსრები

მათ შორის
2021 წლის პროექტი

მუნიციპალური 
ბიუჯეტი

სახელმწიფო 
ფონდი

16000
16000

0

22

15000

0

სულ

სოციალური 
უზრუნველყოფა

დასახელება

რიცხოვნება შტატით

შემოსულობები სულ:
მ/შ შემოსავლები

გრანტები

გადასახდელები სულ:

მ/შ შრომის ანაზღაურება 
შტატით

საქონელი და 
მომსახურეობა

მ/შ შტატგარეშეს 
შრომის ანაზღაურება

0

4

16000
16000

23400

37000

84600

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

შპს ლანჩხუთი

ნაშთის ცვლილება 0 0

სხვა ხარჯი 15000

160

23400

37000

84600

0

არაფინანსური აქტივების
 ზრდა



sakuTari
saxsrebi

municipaluri
biujeti

saxelmwifo
fondi

ricxovneba StatiT 18

Semosulobebi sul:
m/S Semosavlebi

grantebi

gadasaxdeli sul: 147000
m/S Sromis anazRaureba

StatiT 89900 8280 94200

saqoneli da 
momsaxureba 57100 4720 52000

m/S StatgareSes
Sromis anazRaureba 35900 31200

socialuri
uzrunvelyofa

sxva xarji 375
arafinansuri aqtivebis

zrda 150

naSTis cvlileba 0 0 0 0

sul

2021 wlis proeqti
maT Sorisdasaxeleba

(ა)აიპ ლანხუთის საზოგანოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
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