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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტში	 ცვლილების	 შესატანად	 დაწყებული	 ადმინისტრაციული
წარმოების	ფარგლებში	წარმოგიდგენთ	შესატანი	ცვლილებების	დაზუსტებულ	მონაცემებს,	კერძოდ:

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის	ბიუჯეტის	შემოსავლების	საკასო	შესრულების	ანალიზის	შედეგად
მიზანშეწოლილია	 შემოსავლების	 (დამტკიცებული	 ბიუჯეტის	 ფარგლებში)	 ცალკეული	 სახეების	 კორექტირება,
კერძოდ:	 სასოფლო	 სამეურნეო	 დანიშნულების	 მიწის	 გადასახადის	 გეგმა	 გაიზარდოს	 40,0	 ათასი	 ლარით	 და
განისაზღვროს	90,0	ათასი	ლარით;	არასასოფლო	სამეურნეო	დანიშნულების	მიწის	გადასახადის	გეგმა	შემცირდეს
40,0	ათასი	ლარით	და	განისაზღვროს	600,0	ათასი	ლარით;	ბუნებრივი	მოსაკრებლის	გეგმა	შემცირდეს	67,0	ათასი
ლარით	და	 განისაზღვროს	 83,0	 ათასი	ლარით;	 მიწის	 იჯარიდან	და	 მართვაში	 (უზუფრუქტით,	 ქირავნობა	და	 სხვა)
გადაცემიდან	 შემოსავლის	 გეგმა	 გაიზარდოს	 7,0	 ათასი	 ლარით,;	 არასაბაზრო	 წესით	 გაყიდული	 საქონელი	 და
მომსახურებიდან	 შემოსავლის	 გეგმა	 შემცირდეს	 40,0	 ათასი	 ლარით	 და	 განისაზღვროს	 10,0	 ლარით;	 ჯარიმები
სანქციები	და	საურავებიდან	შემოსავლის	გეგმა	გაიზარდოს	115,0	ათასი	ლარით	და	განისაზღვროს	2862,74	ათასი
ლარით.

სტიქიის	 შედეგების	 სალიკვიდაციო	 ღონისძიებების	 განხორციელების	 თაობაზე	 საქართველოს	 მთავრობის
2021	 წლის	 11	 მარტის	 #330	 განკარგულებაში	 საქართველოს	 მთავრობის	 მიმდინარე	 წლის	 10	 ნოემბრის	 #1985
განკარგულებით	 შესული	 ცვლილებით	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტს	 სტიქიური	 მოვლენების	 შედეგების
სალიკვიდაციო	 ღონისძიებების	 განხორციელების	 მიზნით	 დამატებით	 გამოეყო	 850000	 ლარი.	 აქედან:	 აცანის
ადმინისტრაციული	 შენობის	 სახურავის	 რეაბილიტაციაზე	 უნდა	 მიიმართოს	 127104	 ლარი,	 სუფსის	 კულტურის
სახლის	 სახურავის	 რეაბილიტაციაზე-89967	 ლარი,	 გზების	 მოხრეშვასა	 და	 სასტუმრო	 ლაშთანთან	 წყლის
კოლექტორის	 მოწყობაზე	 მიიმართოს	 209952	 ლარი,	 მრავალბინიანი	 სახლის	 და	 საცხოვრებელი	 სახლების
სახურავის	 მასალების	 შეძენაზე	 და	 სუფსის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 სტიქიის	 შედეგად	 დამწვარი	 სახლის
რეაბლიტაციაზე	მიიმართოს	422977	ლარი.

საქართველოს	 მთავრობის	 2021	 წლის	 04	 თებერვლის	 N147	 განკარგულების	 საფუძველზე	 96400,60	 ლარი
მიიმართოს	საჯარო	სკოლების	მოსწავლეთა	ტრანსპორტირებისთვის.

ა(ა)იპ-ების	მიერ	წარმოდგენილი	წერილების	განხილვის	შედეგად	უნდა	განხორციელდეს:

ა(ა)იპ	 „კეთილმოწყობისა	და	 მომსახურების	 ცენტრის“	 წყლის	 სისტემის	 ექსპლოატაციის	 (ორგ.კოდი	 02	 02
02)	 ოფისის	 მუხლის	 2000	 ლარით,	 სხვა	 დანარჩენი	 საქონელი	 და	 მომსახურების	 მუხლის	 3500	 ლარით,	 მწვანე
ნარგავების	 მოვლა	 პატრონობის	 (ორგ.კოდი	 03	 02)	 შტატით	 მომუშავეთა	 შრომის	 ანაზღაურების	 8500	 ლარით,
დასუფთავებისა	 და	 ნარჩენების	 გატანის	 (ორგ.კოდი	 03	 01)	 არაფინანსური	 აქტივების	 მუხლის	 4000	 ლარით,
ტრანსპორტის,	 ტექნიკისა	 და	 იარაღის	 ექსპლოატაციისა	 და	 მოვლა	 პატრონობის	 მუხლის	 18400	 ლარით,
სასაფლაოების	 მოვლა	 პატრონობის	 (ორგ.კოდი	 02	 06	 05)	 ოფისის	 მუხლის	 2400	 ლარით,	 მუნიციპალური
ტრანსპორტის	(ორგ.კოდი	02	07)	შტატით	მომუშავეთა	ანაზღაურების	5500	ლარით,	სადღესასწაულო	ღონისძიებების
(ორგ.კოდი	 02	 06	 03)	 არაფინანსური	 აქტივების	 მუხლის	 5000	ლარით	 ხარჯების	 შემცირების	 შედეგად	 გაიზარდოს
მწვანე	ნარგავების	მოვლა	პატრონობის	შტატგარეშე	მომუშავეთა	შრომის	ანაზღაურება	1500	ლარით,	სასაფლაოების
მოვლა	პატრონობის	(ორგ.კოდი	02	06	05)	შტატგარეშე	მომუშავეთა	ანაზღაურება	1400	ლარით,	დასუფთავებისა	და
ნარჩენების	 გატანის	 (ორგ.კოდი	 03	 01)	 შტატით	 მომუშავეთა	 ანაზრაურება	 4000	ლარით,	 შტატგარეშე	 მომუშავეთა
ანაზღაურება	17200	ლარით,	 გარე	 განათების	 ქსელის	 ექსპლოატაციის	და	 მოვლა	 შენახვის	 (ორგ.კოდი	 02030101)
შტატით	მომუშავეთა	შრომის	ანაზღაურება	3200	ლარით,	ოფისის	მუხლი	1400	ლარით,	სხვა	დანარჩენი	საქონელი
მომსახურების	მუხლი	3500	ლარით,	სადღესასწაულო	ღონისძიებების	ოფისის	მუხლი	7300	ლარით,	სხვა	დანარჩენი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302134499&pin=8004


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	9800	ლარით.

ა(ა)იპ	ლანჩხუთის	 „სახელოვნებო	 სკოლათა	 გაერთიანების“	 შრომის	 ანაზღაურების	 მუხლის	 5000	ლარით
შემცირების	ხარჯზე	გაიზარდოს	არაფინანსური	აქტივების	მუხლი	5000	ლარით.

ა(ა)იპ	„კულტურის	დაწესებულებათა	გაერთიანების“	არაფინანსური	აქტივების	ზრდის	მუხლის	2452	ლარის
შემცირების	ხარჯზე	გაიზარდოს	საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	2452	ლარით.	ამასთან,	დამატებით	გამოეყოს
15000	 ლარი	 საქონელი	 და	 მომსახურების	 მუხლში	 საახალწლო	 ღონისძიების	 ორგანიზების	 ჩატარებისათვის.
ფინანსური	უზრუნველყოფა	 განხორციელდეს	ჯარიმების,	 სანქციების	და	 საურავების	 გეგმის	 15000	ლარით	ზრდის
ხარჯზე.

ა(ა)იპ	 „საფეხბურთო	 სკოლას“	 სხვა	 ხარჯების	 მუხლი	 შეუმცირდეს	 3650	 ლარით,	 შრომის	 ანაზღაურების
მუხლის	 13800	 ლარით	 შემცირების	 ხარჯზე	 გაიზარდოს	 არაფინანსური	 აქტივების	 მუხლი	 1200	 ლარით,	 სხვა
საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	16250	ლარით.

მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სოციალური	უზრუნველყოფის	5000	ლარით	შემცირების	ხარჯზე	გაიზარდოს
საკრებულოს	სხვა	ხარჯების	მუხლი	5000	ლარით.	(სადეპუტატო	უფლებამოსილების	განხორციელებისათვის)

სოციალური	 პროგრამების	 შესრულების	 მიმდინარეობის	 ანალიზის	 შედეგად	 მიზანშეწონილია	 განხორციელდეს
პროგრამებს	 შორის	 შიდა	 მონაცვლეობა,	 კერძოდ:	 „შშმ	 პირის	 სტატუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო
კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამის“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 16)	 10000	 (ათიათასი)	 ლარით,	 „მრავალშვილიანი
ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამის“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 02)	 3600(სამიათასექვსასი)	 ლარით,	 „ომის
ვეტერანებისა	და	 მათი	ოჯახების	დახმარების	 პროგრამის	 “	 (პროგრამის	 კოდი	06	 02	 08)	 3900	 (სამიათასცხრაასი)
ლარით,	 „ბიკარბონატული	 ჰემოდიალეზით-თირკმლის	 ქრონიკული	 უკმარისობით	 დაავადებულთა	 სამედიცინო
დაწესებულებაში	ტრანსპორტირების	 პროგრამის“(პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 01)	 9570	 (ცხრაათასხუთასსამოცდაათი)
ლარით,	 „მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში	 მყოფი	 ოჯახების	 დროებითი	 თავშესაფრით	 უზრუნველყოფის
პროგრამის“(პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 09)	 8300	 (რვაათასსამასი)	 ლარით,	 „ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების
ხელშეწყობისა	 და	 ბავშვთა	 რეაბილიტაცია/აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსაგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი
თანმხლები	 პირების	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსების	 პროგრამის”(პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 17)	 8300
(რვაათასსამასი)	 ლარით,„გენდერული	 თანასწორობის	 უზრუნველყოფისა	 და	 ოჯახში	 ძალადობის	 აღმოფხვრის
ხელშეწყობის	 პროგრამის“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 18)	 2000(ორიათასი)	 ლარით,	 „კოვიდ	 19-ით	 გარდაცვლილ
მიცვალებულთა	სარიტუალო	მომსახურეობის	პროგრამის”	 (პროგრამის	 კოდი	06	02	25)	 3000	 (სამიათასი)	ლარით,
„აუტისტური	სპექტრის	მქონე	ბავშვთა	სარებილიტაციო	კურსის	დაფინანსების	პროგრამის	(პროგრამის	კოდი	06	02
23)	 15730(თხუთმეტიათასშვიდასოცდაათი)	 ლარით	 შემცირების	 ხარჯზე-4000	 (ოთხიათასი)	 ლარით	 გაიზარდოს
„კოვიდ	 19-ით	 ინფიცირებულთა	 და	 მასთან	 კონტაქტში	 მყოფ	 პირთა	 ტრანსპორტირებით	 დახმარების	 პროგრამა
(პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 24)	 ;	 2000(ორიათასი)	 ლარით	 გაიზარდოს	 „მედიკამენტების	 შეძენაზე	 დახმარების
პროგრამა“	 (პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 15)	 ;	 1000	 (ათასი)ლარით	 „.უპატრონო	 მიცვალებულთა	 სარიტუალო
მომსახურეობის	 პროგრამა“(პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 13);	 2000	 (ორიათასი)	 ლარით	 „მინდობით	 აღზრდაში
განთავსებულ	 ბავშვებს,	 რომელთა	 რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ	 ოჯახში	 დაბრუნება	 განხორციელდება	 ერთჯერადი
ფინანსური	დახმარების	 პროგრამა“(პროგრამის	 კოდი	 06	 02	 20);	 1500(ათასხუთასი)	ლარით	 „მძიმე	საცხოვრებელ
პირობებში	 უბედური	 შემთხვევისა	 და	 სტიქიური	 მოვლენების	 შედეგად	 დაზარალებული	 ოჯახების	 ერთჯერადი
დახმარების	პროგრამა“(პროგრამის	კოდი	06	02	12);	40	000(ორმოციათასი)	ლარით,	„სამკურნალო	და	საოპერაციო
ხარჯებით	დახმარების	პროგრამა“	 (პროგრამის	კოდი	06	02	03);	14300(თოთხმეტიათასსამასი)	ლარით	გაიზარდოს
„ერთჯერადი	სოციალური	(ფულადი)	დახმარების	პროგრამა“	 (პროგრამის	კოდი	06	02	14)	კერძოდ,	13900	(ცამეტი
ათას	 ცხრაასი)	 ლარი	 მიიმართოს	 „სადღესასწაულო	 და	 ღირშესანიშნავ	 დღეებთან	 დაკავშირებით	 საკვები
პროდუქტებისა	და	ტკბილეულის	შეძენად	სოციალურად	დაუცველი	უმწეო	ოჯახებისათვის	ქვეპროგრამაზე“.

მუნიციპალიტეტის	მერიის	არაფინანსური	აქტივების	32000	ლარის	შემცირების	ხარზე	გაიზარდოს	მუნიციპალიტეტის
მიერ	შექმნილი	8	ა(ა)იპ-ის	საქონელი	და	მომსახურების	მუხლი	ჯამში	32000	ლარით	(თითოეული	აიპის	4000	ლარი)
საჯარო	 სექტორის	 ბუღალტრული	 აღრიცხვის	 საერთაშორისო	 სტანდარტების	 (სსბასს-IFSAS)	 სრული	 დარიცხვის
მეთოდის	დანერგვისა	და	ფინანსური	ანგარიშგების	მომზადების	მიზნით	ბუღალტრული	პროგრამების	შეძენისათვის.

ვინაიდან	 ცვლილებები	 მიზანსეწონილია	 დამტკიცებული	 იქნეს	 უახლოეს	 პერიოდში,	 საქართველოს
ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსის“	 26-ე	 მუხლის	 მე-2	 ნაწილის	 ,,ა“	 ქვეპუნქტის
შესაბამისად	გთხოვთ	მოიწვიოთ	საკრებულოს	რიგგარეშე	სხდომა	შემდეგი	დღის	წესრიგით:

„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2020	 წლის	 25	 დეკემბრის	 N21	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	დამტკიცების	შესახებ.“

/მომხსენებელი	რ.	ლაშხია/

პატივისცემით,

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი
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