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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

გეგზავნებათ	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 დადგენილების	 დაზუსტებული
პროექტი,დეტალები	განმარტებულია	მოხსენებით	ბარათში.

გთხოვთ,	განიხილოთ	ჩვენს	მიერ	წარმოდგენილი	პროექტთან	ერთობლიობაში.

იხ.დანართი:

პატივისცემით,

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302109057&pin=9902


წერილის	ნომერი:05-302109051		
თარიღი:	31/03/2021

ადრესატი:	

მაგული	კუნჭულია	
ადმინისტრაციული	და	შესყიდვების	სამსახური-ადმინისტრაციული	და	შესყიდვების	სამსახურის

უფროსი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის

ადმინისტრაციული	და	შესყიდვების	სამსახურის

უფროსს	ქალბატონ	მაგული	კუნჭულიას

საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის

დაზუსტებული	მოხსენებითი	ბარათი

2020	 წლის	 31	 დეკემბრის	 N2685	 განკარგულ;ებაში	 საქართველოს	 მთავრობის
მიმდინარე	 წლის	 26	 თებერვლის	 N274	 განკარგულებით	 შესული	 ცვლილებით
მუნიციპალიტეტს	დამატებით	გამოეყო	321798	ლარი,	ღრმაღელის	ადმინისტრაციულ
ერთეულში,	 ყვავილნარის	 გზის	 რეაბილიტაციის	 სამუშაოების	 დასაფინანსებლად
აღნიშნულ	 პროექტეზე	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტიდან	 თანადაფინანსებით	 უნდა
მიიმართოს	16937	ლარი,	სულ	პროექტების	ღირებულება	338735	ლარს	შეადგენს.

საქართველოს	 მთავრობის	 2021	 წლის	 11	 მარტის	 N330	 განკარგულებით
მუნიციპალიტეტს	 გამოეყო	 204642	 ლარი	 სტიქიის	 შედეგად	 დაზიანებული
ინფრასტრუქტურული	ობიექტების	სარეაბილიტაციოდ,

საქართველოს	 მთავრობის	 2021	 წლის	 19	 მარტის	 N397	 განკარგულებით	 შევიდა
ცვლილება	 2020	 წლის	 31	 დეკემბრის	 N2685	 განკარგულებაში,	 ქ	 ლანჩხუთში
მრავალბინიანი	 სახლების	 სახურავების	 რეაბილიტაციაზე	 გამოიყო	 123130	 ლარი,
თანადაფინანსებაზე	 უნდა	 მიიმართოს	 6482	 ლარი,	 სულ	 პროექტის	 ღირებულებაა
129612	ლარი.

საქართველოს	 მთავრობის	 2020	 წლის	 09	 იანვრის	 N27	 განკარგულებით
მუნიციპალიტეტის	 საჯარო	 სკოლების	 მოსწავლეთა	 ტრანსპორტირებით
მომსახურების	 დასაფინანსებლად	 გამოყოფილი	 თანხიდან	 აუთვისებელი	 57420
ლარი	და	22	თეთრი	უნდა	მიიმართოს	2021	წელში	მოსწავლეთა	ტრანსპორტირების
ხარჯების	 დასაფინანსებლად,	 ამასთან	 საქართველოს	 2021	 წლის	 04	 თებერვლის
N147	 განკარგულების	 საფუძველზე	 გაფორმებული	 ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულია	 მუნიციპალიტეტის	 საჯარო	 სკოლების	 მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების	მომსახურების	დაფინანსება	271282	ლარი.

საქართველოს	 მთავრობის	 2021	 წლის	 5	 თებერვლის	 N168	 განკარგულებით
მუნიციპალიტეტს	სოფლის	მხარდაჭერის	პროგრამის	განსახორციელებლად	გამოეყო



748000	ლარი.

რეაბილიტირებული	 ამბულატორიების	 გაზის	 ქსელში	 ჩართვის	 დაფინანსებისათვის
გამოიყოს	 2100	ლარი,	 გარე	 განათების	 ელ.მრიცხველის	 დამონტაჟებისათვის	 4000
ლარი,	 ასევე	ლესის	საოჯახო	ტიპის	 ბავშვთა	სახლის	გაზის	ქსელში	ჩართვისათვის
გაოიყოს	5000	ლარი.

ა(ა)იპ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საფეხბურთო	სკოლის	მომართვის	განხილვის
შედეგად	მიზანშეწოლილია	მიმდინარე	წლის	დაფინანსება	გაეზარდოს	5200	ლარით,
ხოლო	 დამტკიცებულ	 ასიგნების	 ფარგლებში	 ხელფასის	 ფონდის	 5000	 ლარით	 და
საქონელი	და	მომსახურების	(შტატგარეშე)	მუხლის	4100	ლარის	შემცირების	ხარჯზე
გაიზარდოს	სხვა	ხარჯების	მუხლი	8500	ლარით	და	არაფინნასური	აქტივების	მუხლი
1500	ლარით.

ა(ა)იპ	 საფეხბურთო	 კლუბ	 გურიას	 2020	 წლის	 განმავლობაში	 აღსრულების
ეროვნული	 ბიუროს	 მიერ	 სააღსრულებლო	 ფურცლის	 საფუძველზე	 თანხები	 უნდა
ჩამოჭროდა	 ანგარიშიდან,	 ვინაიდან	 საფეხბურთო	 კლუბს	 არ	 გააჩნდა	 საკმარისი
სახსრები,	 თანხები	 ჩამოიჭრა	 ხაზინის	 ერთიანი	 ანგარიშიდან	 ნაშთის	 ხარჯზე,
აღნიშნულის	 გათვალისწინებით	 უნდა	 განხორციელდეს	 37200	 ლარის	 ხაზინის
ერთიან	 ანგარიშზე	 თანხის	 ჩარიცხვა,	 რათა	 დაფარული	 იქნეს	 საფეხბურთო	 კლუბ
გურიას	დავალიანება.

2019	 წლის	 20	 დეკემბერს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიასა	 და	 გაეროს
განვითარების	 პროგრამა	 საქართველოში	 (UNDP)-ს	 შორის	 ხელმოწერილი
შეთანხმების	 თანახმად	 უნდა	 გაგრძელდეს	 გრიგოლეთის	 განაშენიანების	 გეგმის
შემუშავების	 დაფინანსება	 75000	ლარის	 ფარგლებში;	 მ.შ	 ტურისტული	 ობიექტების
მოწყობის	 დაფინანსებაზე	 7064	 ლარი,	 აქედან	 1540	 ლარი	 სარეკლამო	 აბრების
მაჩვენებლების	 დამზადება,	 2524	 ლარი	 მიმდებარე	 ტერიტორიის	 განათება,	 3000
ლარი	 ინსტრუქტორების	 (ტრენინგის)	 მომზადებაზე.	 გრანტით	 დასაფინანსებელ
ღონისძებებზე	 უნდა	 მიიმართოს	 ამ	 დანიშნულებით	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტში
არსებული	ნაშთი	32064	ლარი,

ა(ა)იპ	სახელოვნებო	სკოლათა	გაერთიანებას	გაეზარდოს	დაფინანსება	4200	ლარით
საქონელი	 და	 მომსახურების	 მუხლი,	 ასევე	 დამტიკცებულ	 ასიგნების	 ფარგლებში
შტატით	 მომუშავეთა	 ანაზღაურების	 მუხლის	 3202	 ლარით	 შემცირების	 ხარჯზე
გაიზარდოს	შტატგარეშე	მომუშავეთა	ანაზღაურება	3202	ლარით.

მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	ოფისის	 ხარჯი	 გაიზარდოს	 15000	ლარით,	 მერიის
ოფისის	ხარჯი	გაზიარდოს	20000	ლარით	სამუშაო	ოთახების	მოწესრიგებისათვის.

ბუღალტრული	 აღრიცხვის	 საერთაშორისო	 სტანდარტების	 საფუძველზე	ფინანსური
აღიცხვა-ანგარიშგების	 წარმოებისა	 და	 ბიუჯეტის	 ფინანსების	 ეფექტური	 მართვის
პრნციპის	 დამკვიდრების	 მიზნით	 განხორციელდეს	 ბუღალტრული	 პროგრამის
შესყიდვა	 მუნიციპალიტეტისა	 და	 ა(ა)იპ-ეებისათვის,	 რომლის	 სავარაუდო
ღირებულებაა	37000	ლარი.

პროექტების	 თანადაფინანსებისა	 და	 გაზრდილი	 ხარჯების	 დაფინანსების
უზრუნველყოფის	 მინით	 არაფინანსური	 აქტივების	 (გაყიდვით)	 კლების	 გეგმის
153119	ლარით	ზრდის	ხარჯზე.

ზემოთაღნიშნული	 ღონისძიებების	 ბიუჯეტში	 აისახოს	 როგორც	 შემოსავლის	 ასევე
ხარჯვით	ნაწილში.

წარმოგიდგენთ	 ბიუჯეტში	 ცვლილების	 დაზუსტებულ	 ბიუჯეტის	 პროექტს



განსახილველად.

გთხოვთ	ისარგებლოთ	დამტკიცებისას.

პატივისცემით,

როლანდ	ლაშხია

საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახური-საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსი



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2021  წლის   მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

„ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

            საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე 

მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა 

და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 

 შესაბამისად  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. „ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  2021 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 

დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი 26.12.2019, სარ. კოდი:190020020.35.112.016416) შეტანილი 

იქნას ცვლილება, კერძოდ: 

1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები 

I თავის შესაბამისად, კერძოდ: 

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 1-ლი მუხლის თანახმად.  

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსი მე-2 მუხლის 

თანახმად; 

2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 

პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ: 

ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 

მე-3 მუხლის თანახმად; 

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის 

თანახმად; 

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის 

თანახმად; 

დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 

მუხლის თანახმად; 



3. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, 

არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, 

კერძოდ: 

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის 

თანახმად; 

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 

ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად; 

გ) ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  2021 წლის ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  

არაფინანსურ აქტივებზე  ოპერაციების  ფუნქციონალური  კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის 

თანახმად; 

4. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მთლიანი 

სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება IV თავის შესაბამისად, 

კერძოდ: 

 ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო მე–10 

მუხლის თანახმად; 

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების 

ცვლილება მე–11 მუხლის თანახმად; 

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების 

ცვლილება მე–12 მუხლის თანახმად; 

5. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 

2021-2024 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები V თავის შესაბამისად, კერძოდ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები მე–13 მუხლის თანახმად; 

6. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები VI 

თავის მე-14 მუხლის თანახმად. 

7. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 

მარეგულირებელი ნორმები VII თავის მე-15 – 24 მუხლების შესაბამისად. 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

     საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                  ბესიკ ტაბიძე 

 



პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება № 

2021 წლის       მარტი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“  61–ე მუხლის მე–2 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 პუნქტის შესაბამისად: 

 მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად. 

 მუხლი 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ გამოქვეყნდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის 1062–ე მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად; 

 მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 

სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან 

ერთი თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის 

22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად; 

მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

  

                საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                 ბესიკ ტაბიძე 
 

 

 

 



დანართი  

  

ცნობა 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

შესახებ 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული 

წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21  

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ 

წარმოადგინონ 2021 წლის  -------  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატში მისამართზე:  ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული (პასუხისმგებელი პირი ნინო ძიძიგური – 

საკრებულოს აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494 22-30-09). 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


