
ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
წერილის	ნომერი:	30-302234124
თარიღი:	07/12/2022 	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

წარმოგიდგენთ	განმარტებით	ბარათს	2022	წლის	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტში	შესატან	ცვლილებასთან	დაკავშირებით	კერძოდ:

საქართველოს	 ფინანსთა	 სამინისტროს	 2022	 წლის	 01	 დეკემბრის	 N04-03/109733
წერილის	თანახმად	გაიზარდა	დამატებითი	ღირებულების	გადასახადის	გეგმა	250000
ლარით	 და	 განისაზღვრა	 10360000	 ლარით.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2022
წლის	 ბიუჯეტის	 შემოსავლების	 გეგმის	 შესრულების	 მიმდინარეობის	 ანალიზის
შედეგად	 მიზანშეწონილია	 განხორციელდეს	 კორექტირება	 კერძოდ:	 გაიზარდოს
სანებართვო	 მოსაკრებლის	 გეგმა	 198500	 ლარით,	 შერეული	 და	 სხვა
არაკლასიფიცირებული	 შემოსავლების	 გეგმა	 85000	 ლრით,	 აღნიშნული
შემოსავლების	 533500	ლარით	 ზრდის	 ხარჯზე	 შემცირდეს	 ჯარიმები,	 სანქციები	 და
საურავებიდან	 შემოსავალი	 488845	 ლარით	 და	 44655	 მიიმართოს	 ბიუჯეტში
დამატებით	გასაწევი	ხარჯების	დაფინანსების	უზრუნველყოფაზე.

„სტიქიის	 შედეგების	 სალიკვიდაციო	 ღონისძიებების	 განხორცილების	 თაობაზე“
საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 26	 იანვრის	 N131	 განკარგულებაში,
საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 18	 ნოემბრის	 N2122	 განკარგულებით
შეტანილი	 ცვლილებებით;	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს	 სტიქიის	 შედეგების
სალიკვიდაციო	ღონისძიებების	განსახორციელებლად	დამატებით	გამოეყო	1	000	000
(ერთი	 მილიონი)	 ლარი,	 რომელიც	 უნდა	 მიიმართოს	 გზებისა	 და	 ხიდების
რეაბილიტაციაზე	 454425	 ლარი,	 ნაპირსამაგრის	 მოწყობა	 რეაბლიტაციაზე	 545575
ლარი.

საქართველოს	 მთავრობის	 2022	 წლის	 25	 ოქტომბრის	 N1932	 განკარგულებით
შევიდა	ცვლილება	2022	წლის	17	იანვრის	N75	განკარგულებაში	კერძოდ:	შემცირდა
გზის	რეაბილიტაციაზე	 გამოყოფილი	თანხა	 55758	ლარით	მათშორის,	 ცენტრალური
დაფინანსება	 52971	 ლარი.	 საცხოვრებელი	 და	 არასაცხოვრებელი	 სახლების
რეაბილიტაცია	1167	ლარით	მათშორის,	ცენტრალური	1109	ლარი,	ჯიხეთის	დედათა
მონასტრის	ტერიტორიის	ელექტროფიცირების	სამუშაოები	4536	ლარით	მათშორის,
ცენტრალური	4536	ლარი.

სტიქიის	შედეგად	დაზიანებული	გზის	რეაბილიტაციაზე	მიიმართოს	74953,05	ლარი,
საქართველოს	მთავრობის	2020	წლის	20	თებერვლის	N325	განკარგულება	და	2021
წლის	11	მარტის	N330	განკარგულება.



საქართველოს	 მთავრობის	 მიმდინარე	 წლის	 14	 იანვრის	 N51	 განკარგულების
საფუძველზე	 საჯარო	 სკოლების	 მოსწავლეთა	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება
გაიზარდოს	254586,40	ლარით.

საბიუჯეტო	 დაწესებულებიდან	 შემოსული	 განაცხადების	 განხილვის	 შედეგად	 უნდა
განხორციელდეს	 ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სკოლამდელი
საგანმანათლებლო	 სააღმზრდელო	 ცენტრის	 საქონელი	 და	 მომსახურების	 მუხლის
73200	ლარით,	 არაფინანსური	 აქტივების	 ზრდის	 მუხლის	 45000	ლარის	 შემცირება
და	30000	ლარის	დამატებით	გამოყოფის	ხარჯზე	გაიზარდოს	შრომის	ანაზღაურების
მუხლი	148200	ლარით.

ა(ა)იპ	სახელოვნებო	სკოლათა	გაერთიანებას	გაეზარდოს	დაფინანსება	სქონელი	და
მომსახურების	მუხლში	6500	ლარით

ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 კულტურის	 დაწესებულებათა	 გაერთიანების
სხვა	 ხარჯების	 მუხლის	 32000	 ლარით	 შემცირების	 ხარჯზე	 გაიზარდოს	 32000
ლარით	საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი.

ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 სპორტული	 ცენტრის	 შრომის	 ანაზღაურების
მუხლის	 690	 ლარით	 შემცირების	 ხარჯზე	 690	 ლარით	 გაიზარდოს	 სხვა	 ხარჯების
მუხლი.(სპორტული	 ღონისძიებები)	 ასევე	 დამატებით	 გამოეყოს	 საქონელი	 და
მოსახურების	მუხლში	4000	ლარი.

ა(ა)იპ	 ლანჩხუთის	 საზოგადოებრივი	 ჯანდაცვის	 ცენტრს	 გაეზარდოს	 შრომის
ანაზღაურების	მუხლი	3000	ლარით.

სამსახურის	 წინადადების	 საფუძველზე	 სპორტის	 ხელშეწყობის	 საქონელი	 და
მომსახურების	 2619	 ლარით,	 კულტურის	 ხელშეწყობის	 2450	 ლარით	 შემცირების
ხარჯზე	გაიზარდოს	განათლების	ხელშეწყობის	სხვა	ხარჯების	მუხლი	1000	ლარით
და	სპორტის	ხელშეწყობის	სხვა	ხარჯების	მუხლი	4069	ლარით.

ა(ა)იპ	 საფეხბურთო	სკოლის	 საქონელი	და	 მომსახურების	 მუხლი	 გაიზარდოს	 4000
ლარით.

ა(ა)იპ	 კეთილმოწყობისა	 და	 მომოსახურების	 ცენტრის	 განაცხადის	 საფუძველზე
მუნიციპალიტეტის	 ტრანსპორტის	 განვითარების	 (ორგ.კოდი	 02	 07)	 საქონელი	 და
მომსახურების	ხარჯი	შემცირდეს	2450	ლარით,	დასუფთავება	და	ნარჩენების	გატანა
(ორგ.კოდი	 03	 01)	 საქონელი	 და	 მომსახურების	 მუხლი	 შემცირდეს	 24000	 ლარით,
წყლის	 სისტემების	 ექსპლოატაცია	 (ორგ.კოდი	 02	 02	 02)	 შრომის	 ანაზღაურების
მუხლი	 შემცირდეს	 3700	 ლარით,	 საქონელი	 და	 მომსახურება	 4450	 ლარით,
არაფინანსური	 აქტივები	 450	 ლარით,	 მწვანე	 ნარგავების	 მოვლა	 პატრონობა
(ორგ.კოდი	 03	 02)	 შემცირდეს	 საქონელი	 და	 მომსახურება	 2650	 ლარით,
სადღესასწაულო	 ღონისძიების	 (ორგ.კოდი	 02	 06	 03)	 შემცირდეს	 3550	 ლარით.
აღნიშნული	 შემცირებების	 ხარჯზე	 გაიზარდოს	დასუფთავება	 და	 ნარჩენების	 გატანა
(ორგ.კოდი	 03	 01)	 შრომის	 ანაზღაურების	 მუხლი	 4000	 ლარით,	 გარე	 განათების
ქსელის	ექსპლოატაცია	(ორგ.კოდი	02	03	01	01)	საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი
გაიზარდოს	 20000	 ლარით,	 მწვანე	 ნარგავების	 მოვლა	 პატრონობა	 განვითარება
(ორგ.კოდი	 03	 02)	 შრომის	 ანაზრაურების	 მუხლი	 გაიზარდოს	 850	 ლარით,
სადღესასწაულო	 ღონისძიების	 (ორგ.კოდი	 02	 06	 03)	 საქონელი	 და	 მომსახურების
მუხლი	გაიზარდოს	16400	ლარით.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიის	 ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალური
სერვისების	 სასმახურის	 განაცხადის	 საფუძველზე	 „შშმ	 პირის	 სტატუსის	 მქონე
ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამის“	 (პროგრამის
კოდი	 06	 02	 16)	 800(რვაასი)	 ლარით,	 „მედიკამენტების	 შეძენაზე	 დახმარების
პროგრამის“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 15)	 5000	 (ხუთიათასი)ლარით,	 „გენდერული
თანასწორობის	 უზრუნველყოფისა	 და	 ოჯახში	 ძალადობის	 აღმოფხვრის



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ხელშეწყობის	 პროგრამის“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 18)	 2000	 (ორიათასი)	 ლარით,
„მინდობით	 აღზრდაში	 განთავსებულ	 ბავშვებს,	 რომელთა	 რეინტეგრაცია-
ბიოლოგიურ	 ოჯახში	 დაბრუნება	 განხორციელდება	 ერთჯერადი	 ფინანსური
დახმარების	 პროგრამის	 “(პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 20)	 4000	 (ოთხიათასი)	 ლარით,
„მრავალშვილიანი	ოჯახების	დახმარების	პროგრამის“	 (პროგრამის	კოდი	 06	 02	 02)
2360	 (ორიათასსამასსამოცი)	 ლარით,	 „ომის	 ვეტერანებისა	 და	 მათი	 ოჯახების
დახმარების	 პროგრამის“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 08)	 400	 (ოთხასი)	 ლარით,
„ბიკარბონატული	 ჰემოდიალეზით-თირკმლის	 ქრონიკული	 უკმარისობით
დაავადებულთა	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში	 ტრანსპორტირების
პროგრამის“(პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 01)	 3360(სამიათასსამასსამოცი)	 ლარით,
„იძულებით	გადაადგილებულ	პირთა	დახმარების	პროგრამის“	 (პროგრამის	 კოდი	 06
02	07)	1000	(ათასი)	ლარით,	„აუტისტური	სპექტრის	მქონე	ბავშვთა	სარებილიტაციო
კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამის	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 23)	 4000(ოთხიათასი)
ლარით,	 „კოვიდ	 19-ით	 ინფიცირებულთა	 და	 მასთან	 კონტაქტში	 მყოფ	 პირთა
ტრანსპორტირებით	 დახმარების	 პროგრამის	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 24)	 1172
(თერთმეტიათას	 შვიდასოცდაცხრა)	 ლარით	 შემცირების	 ხარჯზე	 2350
(ორიათასსამასორმოცდაათი	 ლარით	 გაიზარდოს	 „მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში
მყოფი	ოჯახების	დროებითი	თავშესაფრით	უზრუნველყოფის	პროგრამა“(პროგრამის
კოდი	06	02	09),	2400	 (ორიათასოთხასი)	ლარით	„ბავშვთა	ადრეული	განვითარების
ხელშეწყობისა	და	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსაგებლე
შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები	 პირების	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსების
პროგრამა”(პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 17),	 100	 (ასი)	 ლარით	 „0-დან	 18	 წლამდე
დედმამით	 ობოლი	 ბავშვებს	 და	 შშმ	 ბავშვებს	 რომელიც	 არის	 ობოლი	 ერთჯერადი
სოციალური	 (ფულადი)	დახმარების	პროგრამა“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 21),	 8000
(რვაათასი)	 ლარით	 „სამკურნალო	 და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების
პროგრამა“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 03);	 9799	 (ცხრა	 ათას
შვიდაოთხმოცდაცხრამეტი)	 ლარით	 „მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში	 უბედური
შემთხვევისა	 და	 სტიქიური	 მოვლენების	 შედეგად	 დაზარალებული	 ოჯახების
ერთჯერადი	 დახმარების	 პროგრამა“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 12);	 12000
(თორმეტიათასი)	 ლარით	 „ერთჯერადი	 სოციალური	 (ფულადი)	 დახმარების
პროგრამა“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 14)	 კერძოდ	 თანხა	 მიიმართოს
„სადღესასწაულო	 და	 ღირშესანიშნავ	 დღეებთან	 დაკავშირებით	 საკვები
პროდუქტებისა	 და	 ტკბილეულის	 შეძენად	 სოციალურად	 დაუცველი	 უმწეო
ოჯახებისათვის	ქვეპროგრამაზე“.

პატივისცემით,

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი
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