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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის 

 

ოქმი №7 

 

ქ. ლანჩხუთი                                                                                                              08. 12.2020 წელი 

                                                                                                                                      12:00 საათი 

სხდომას ესწრებოდნენ: საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე მახათაძე, 

კომისიის წევრები: გიორგი ჩახვაძე, აკაკი იმნაიშვილი, ზურაბ კუკულავა. ახალი კორონავირუსის 

პრევენციის მიზნით განხორციელდა რიგი კომისიის წევრის, ციცინო ჩხაიძის დისტანციურ (ონლაინ) 

რეჟიმში ჩართვა (თვითიზოლაციის წესების გამო). 

მოწვეული პირები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი როლანდ 

ლაშხია. 

              სხდომის თავმჯდომარემ,  ალექსანდრე მახათაძემ სხდომას გააცნო დღის წესრიგის პროექტი: 

 

1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვის 

შესახებ. 

                                         /მომხსენებელი: ალექსანდრე მახათაძე/ 

 

2. სხვადასხვა. 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მახათაძემ კენჭი უყარა დღის  წესრიგის პროექტს. 

 

მომხრე-5, წინააღმდეგი-არცერთი. 

  

   დღის წესრიგის პირველი საკითხი: . „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის განხილვის შესახებ. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი სხდომას გააცნო კომისიის თავმჯდომარემ, ალექსანდრე მახათაძემ. მან 

აღნიშნა, რომ სხდომას ესწრება მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ბატონი როლანდ 

ლაშხია, რომელიც დეტალურად ისაუბრებდა თუ რა ცვლილებები ხორციელდება მათ მიერ 

წარმოდგენილ პაკეტში. მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა, როლანდ ლაშხიამ 

წარადგინა განმარტებითი ბარათი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 

20 თებერვლის 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 მუნიციპალიტეტს გამოეყო 

განათლების ობიექტების რეაბილიტაციაზე 247000 ლარი, აღნიშნული თანხები ბიუჯეტში უნდა 
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აისახოს როგორც შემოსავლის ისე ხარჯვის ნაწილში. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ 

მერიისთვის მაღალი წარმადობის კომპიუტერის შეძენის თანადაფინანსებაზე 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 და 

შრომის ანაზღაურების მუხლი 3000 ლარით; სოფელ აცანის ამბულატორიის ქსელში მიერთების 

დაფინანსების მიზნით გაიზარდოს ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია 800 ლარით; 

სადღესასწაულო ღონისძიების მოწყობის დაფინანსება გაიზარდოს 10000 ლარი. გარე განათების 

მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის დაფინანსება გაიზარდოს 7000 ლარით; სამკურნალო და 

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

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსება შრომის ანაზღაურების მუხლი 

გაიზარდოს 1900 ლარით. შპს ქალთა საფეხბურთო კლუბი „ლანჩხუთის ლანჩხუთის“ დაფინანსება 

გაიზარდოს 29200 ლარით; მათ შორის 4200 ლარი შტატით მომუშავეთა ანაზღაურებისთვის, ხოლო 

25000 ლარი ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების წახალისებისთვის. აღნიშნული ხარჯების 

დაფინანსების უზრუნველყოფის მიზნით გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემოსავლის 

ნაწილში 109617 ლარით ჯარიმებისა და სანქციების შემოსავლის ზრდის ხარჯზე. ა(ა)იპ 

კეთილმოწყობისა და მომსახურების 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. ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრის 

საქონელი და მომსახურების მუხლის 109000 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს არაფინანსური 

აქტივების მუხლი (ელექტრო სიმძლავრეების ზრდის უზრუნველყოფის მიზნით) 109000 ლარით. 

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მომართვის საფუძველზე მიზანშეწონილია 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 დაწესებულებაში 

ტრანსპორტირების პროგრამის (ორგ.კოდი 06 02 01) 3520 ლარით, შშმ პირის სტატუსის მქონე 

ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამის (ორგ.კოდი 06 02 16) 1400 ლარით, 

ბავშვთა ადრეული 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 თავშესაფრით 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  
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