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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

               ბატონო ბესიკ,

   განსახილველად წარმოგიდგენთ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 
წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს. ვინაიდან დადგენილების 
მისაღებად საჭიროა ადმიისტრაციული წარმოების დაწყება, პროექტს თან ერთვის 
შესაბამისი განკარგულების პროექტიც. ცვლილება განპირობებულია შემდეგი 
გარემოებებით:
   სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს 
მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის N325 განკარგულებით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1800000 ლარი, რომელიც მიიმართა 2019 წლის დაწყებული 
პროექტების დასასრულებლად, კერძოდ ხიდების რეაბილიტაციაზე 1462502 ლარი და 
ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობაზე 337498 ლარი. საქართველოს მთავრობის 2020 
წლის 09 იანვრის N27 განკარგულებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო სკოლების 
რეაბილიტაციაზე 520000 ლარი. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2752 
განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებზე გამოეყო 748000 ლარი. 
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მომართვის საფუძველზე გაეროს 
განვითარების პროგრამა საქართველოში, რეგიონული ადგილობრივი განვითარების 
ინიციატივების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს 
გამოეყო გრანტი 309890 ლარი და აღნიშნული გრანტით დაფინანსდება ორი პროექტი. 
აქედან ტურისტული მარშუტების ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალომთიანი 
თემების ეკონომიკური გაძლიერებისათვის 67040 ლარი, მათ შორის გრანტით ფინანსდება 
59890 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება შეადგენს 7150 ლარს. 
გრიგოლეთის განაშენიანების გეგმის შემუშავებისათვის 250000 ლარი. ააიპ კულტურის 
დაწესებულებათა გაერთიანების წერილის საფუძველზე შემცირდეს საქონელი და 



მომსახურების ხარჯი 500 ლარით და შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს სხვა ხარჯების 
მუხლი 500 ლარით. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების 
პროგრამა (ორგ.კოდი 06 02 08) სოცუზრუნველყოფის მუხლის 693 ლარით შემცირების 
ხარჯზე გაიზარდოს ამავე პროგრამის ტრანსპორტის ხარჯი 693 ლარით. 
  ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, გთხოვთ აღნიშნული პროექტების ბიუჯეტში 
ასახვის მიზნით დაიწყოთ ადმინისტრაციული წარმოება. ხოლო, საკითხთან 
დაკავშირებით მომხსენებლად წარმოგიდგენთ მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის უფროსის როლანდ ლაშხიას კანდიდატურას.

          პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 

უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის

მოხსენებითი ბარათი

     სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით საქართველოს 

მთავრობის 2020 წლის 20 თებერვლის N325 განკარგულებით ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1800000 ლარი, რომელიც მიიმართა 2019 წლის დაწყებული 

პროექტების დასასრულებლად, კერძოდ ხიდების რეაბილიტაციაზე 1462502 ლარი და 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობაზე 337498 ლარი. 

     საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 09 იანვრის N27 განკარგულებით ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტს გამოეყო სკოლების რეაბილიტაციაზე 520000 ლარი. 

      საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N2752 განკარგულებით სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამებზე გამოეყო 748000 ლარი. 

      ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მომართვის საფუძველზე გაეროს 

განვითარების პროგრამა საქართველოში, რეგიონული ადგილობრივი განვითარების 

ინიციატივების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს 

გამოეყო გრანტი 309890 ლარი და აღნიშნული გრანტით დაფინანსდება ორი პროექტი. 

აქედან ტურისტული მარშუტების ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალომთიანი 

თემების ეკონომიკური გაძლიერებისათვის 67040 ლარი,  მათ შორის გრანტით 

ფინანსდება 59890 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება შეადგენს 7150 

ლარს. გრიგოლეთის განაშენიანების გეგმის შემუშავებისათვის 250000 ლარი. 



     ააიპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების წერილის საფუძველზე შემცირდეს 

საქონელი და მომსახურების ხარჯი 500 ლარით და შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს სხვა 

ხარჯების მუხლი 500 ლარით. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების 

დახმარების პროგრამა (ორგ.კოდი 06 02 08) სოცუზრუნველყოფის მუხლის 693 ლარით 

შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს ამავე პროგრამის ტრანსპორტის ხარჯი 693 ლარით.

   აღნიშნული პროექტების ბიუჯეტში ასახვის მიზნით დაიწყოს ადმინისტრაციული 
წარმოება.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2020 წლის       მარტი
 ქ. ლანჩხუთი 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 

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 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად.

მუხლი 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 
დეკემბრის N19 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 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 

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 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19  
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად.

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ 
წარმოადგინონ 2020 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).



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №

2020 წლის   მარტი

 ქ. ლანჩხუთი 

„ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  2020  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 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  2020 წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების  
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 
დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი 26.12.2019, სარ. კოდი:190020020.35.112.016416) 
შეტანილი იქნას ცვლილება, კერძოდ:

1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 
მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, 
გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 1-ლი მუხლის თანახმად. 

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ბალანსი მე-2 მუხლის 
თანახმად;

2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 
პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 
შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 
მუხლის თანახმად;

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის 
თანახმად;

დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 
მუხლის თანახმად;

3. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, 
არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, 
კერძოდ:



ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის 
თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

გ) ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის  2020 წლის ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  
არაფინანსურ აქტივებზე  ოპერაციების  ფუნქციონალური  კლასიფიკაცია მე-9 
მუხლის თანახმად;

4. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მთლიანი 
სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება IV თავის შესაბამისად, 
კერძოდ:

 ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო მე–10 
მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების 
ცვლილება მე–11 მუხლის თანახმად;

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების 
ცვლილება მე–12 მუხლის თანახმად;

5. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 
პრიორიტეტები 2018-2021 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები V თავის შესაბამისად, 
კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები მე–13 
მუხლის თანახმად;

6. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 
VI თავის მე-14 მუხლის თანახმად.

7. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 
მარეგულირებელი ნორმები VII თავის მე-15 – 24 მუხლების შესაბამისად.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

     საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                  ბესიკ ტაბიძე


