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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

განსახილველად	 წარმოგიდგენთ	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის
ბიუჯეტის	დამტკიცების	შესახებ“	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2020
წლის	 25	 დეკემბრის	 N21	 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:

საქართველოს	 მთავრობის	 2020	 წლის	 31	 დეკემბრის	 N2685	 განკარგულებით
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს	 საქართველოს	 რეგიონებში	 განსახორციელებელი
პროექტების	 ფონდიდან	 გამოეყო	 2685681	 ლარით,	 ხოლო	 ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან	განსახორციელებლი	პროექტების	თანადაფინანსებაზე	უნდა	მიიმართოს
141406	 ლარი,	 სულ	 ინფრასტრუქტურული	 პროექტების	 დაფინანსება	 განისაზღვრა
2827087	ლარი	 აქედან:	 ღრმაღელე-ორმეთი-გზის	 რეაბილიტაციაზე	 1612148	ლარი
მ.შ.	 საკუთარი	 სახსრებით	 84850	 ლარი,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 შიდა	 სასოფლო	 გზების	 რეაბილიტაცია	 211028
ლარი	 მ.შ	 საკუთარი	 სახსრებით	 11160	 ლარი	 და	 ქალაქ	 ლანჩხუთში	 საფეხმავლო
ბილიკების,	გარე	განათების	და	მიმდებარე	ტერიტორიაზე	მრავალბინიანი	შენობების
ფასადების	რეაბილიტაციაზე	862505	ლარი	მ.შ	საკუთარი	სახსრებით	45396	ლარი.

პროექტების	 განხორციელებაზე	 თანადაფინანსებით	 მიმართული	 141406	 ლარის
უზრუნველყოფა	განხორციელდეს	2021	წლის	01	იანვრისათვის	ბიუჯეტში	არსებული
თავისუფალი	ნაშთის	ხარჯზე.

ბიუჯეტში	 შესაბამისი	 ცვლილებების	 ასახვის	 მიზნით	 დაიწყოს	 ადმინისტრაციული
წარმოება.

საკითხთან	 დაკავშირებით	 მომხსენებლად	 წარმოგიდგენთ	 მერიის	 საფინანსო-
საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსის	როლანდ	ლაშხიას	კანდიდატურას.

პატივისცემით,

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302102044&pin=7387


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



წერილის	ნომერი:05-302102026		
თარიღი:	20/01/2021

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

მოხსენებითი	ბარათი

საქართველოს	 მთავრობის	 2020	 წლის	 31	 დეკემბრის	 N2685	 განკარგულებით
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს	 საქართველოს	 რეგიონებში	 განსახორციელებელი
პროექტების	 ფონდიდან	 გამოეყო	 2685681	 ლარით,	 ხოლო	 ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან	განსახორციელებლი	პროექტების	თანადაფინანსებაზე	უნდა	მიიმართოს
141406	 ლარი,	 სულ	 ინფრასტრუქტურული	 პროექტების	 დაფინანსება	 განისაზღვრა
2827087	ლარი	 აქედან:	 ღრმაღელე-ორმეთი-გზის	 რეაბილიტაციაზე	 1612148	ლარი
მ.შ.	 საკუთარი	 სახსრებით	 84850	 ლარი,	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ	 ერთეულებში	 შიდა	 სასოფლო	 გზების	 რეაბილიტაცია	 211028
ლარი	 მ.შ	 საკუთარი	 სახსრებით	 11160	 ლარი	 და	 ქალაქ	 ლანჩხუთში	 საფეხმავლო
ბილიკების,	გარე	განათების	და	მიმდებარე	ტერიტორიაზე	მრავალბინიანი	შენობების
ფასადების	რეაბილიტაციაზე	862505	ლარი	მ.შ	საკუთარი	სახსრებით	45396	ლარი.

პროექტების	 განხორციელებაზე	 თანადაფინანსებით	 მიმართული	 141406	 ლარის
უზრუნველყოფა	განხორციელდეს	2021	წლის	01	იანვრისათვის	ბიუჯეტში	არსებული
თავისუფალი	ნაშთის	ხარჯზე.

ბიუჯეტში	 შესაბამისი	 ცვლილებების	 ასახვის	 მიზნით	 დაიწყოს	 ადმინისტრაციული
წარმოება.

პატივისცემით,

როლანდ	ლაშხია

საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახური-საფინანსო-საბიუჯეტო	სამსახურის	უფროსი



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2021  წლის   იანვარი 

 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 საკრებულოს 

დადგენილება № 

2021  წლის   იანვარი 

 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 

 


