7.12.2017 წლის ბიუჯეტის კორექტირება
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია წარმოგიდგენთ 2017 წლის ბიუჯეტს
კორექტირებისათვის.
საქართველოს მთავრობის 24.11.2017 წლის #2466 განკარგულების თანახმად
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
,,მუნიციპალიტეტებისათვის
თანხის
გამოყოფის
შესახებ,,
გათვალისწინებულია საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების
ტექნიკური ზედახედველობის მომსახურებისათვის თანხამ შეადგინა 272996 ლარი
აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება შემცირდა თანხით - 61951 ლარი.
ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება გაიზარდა - 61951 ლარით,
გამომდინარე აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტის კორექტირება განხორციელდება
გარდამავალი ნაშთიდან.
საქართველოს მთავრობის 22.11.2017 წლის #2463 განკარგულების თანახმად
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების
ფონდიდან
,,მაღალმთიანი
დასახლებების
განვითარების
ფონდიდან
მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ,, პროექტის მთლიანი
ღირებულების ფარგლებში მიმდინარე წლის ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენდა
177 773 ლარს, ტენდერის შედეგად ეკონომიამ შეადგინა 18676 ლარი. აქედან
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება შემცირდა თანხით- 17741 ლარი. ხოლო
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ეკონომიამ შეადგინა - 935 ლარი.
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია მიზანშეწონილად მიიჩნევს ბიუჯეტის
კორექტირებას აღნიშნული ეკონომიიდან თანხით 935 ლარი და გარდამავალი
ნაშთიდან თანხით - 186868 ლარი.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 07/12/2017 წლის N 151/14 წერილის თანახმად
-18000 ლარი
1. შრომის ანაზღაურება (პრემიის მუხლი) - 11000 ლარი,
2. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 7000 ლარი
მუნიციპალიტეტის მერია - 93000 ლარი
1. მერიის შენობის გათბობა - 5000 ლარი,
2. შრომის ანაზღაურება (პრემიის მუხლი) - 86000 ლარი (საშტატო - 61000
ლარი, შტატგარეშე - 25000 ლარი).
3. მივლინების ხარჯი - 2000 ლარი.

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის 28/11/2017
წლის
N 998-13 წერილის თანახმად საახალწლო ღონისძიებებისათვის
განხორციელდეს თანხის გამოყოფა 32200 ლარი
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის
სამსახურის 28/11/2017 წლის N 1009-13 წერილის თანახმად განხორციელდეს
თანხის გამოყოფა 24448 ლარი.

1. ქ. ახალქალაქის კულტურის სახლში გათბობის სისტემისათვის ბუნებრივი აირის
გაყვანა - 17888 ლარი
 16500 ლარი ტექნიკური პირობების ღირებულებაა
 1388 ლარი სამონტაჟო მომსახურების ღირებულებაა
2. ქ. ახალქალაქის N 2 საბავშვო ბაღის გათბობის სისტემისათვის ბუნებრივი
აირის დამატებითი წერტილის გაყვანა - 3366 ლარი
 3000 ლარი ტექნიკური პირობების ღირებულებაა
 366 ლარი სამონტაჟო მომსახურების ღირებულებაა
3. ქ. ახალქალაქის N 3 საბავშვო ბაღის გათბობის სისტემისათვის ბუნებრივი
აირის დამატებითი წერტილის გაყვანა -3194 ლარი
 2800 ლარი ტექნიკური პირობების ღირებულებაა
 394 ლარი სამონტაჟო მომსახურების ღირებულებაა
ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის 28/11/2017 წლის
N 1010 -13 წერილის თანახმად განხორციელდეს თანხის გამოყოფა 5920 ლარი
ახალქალაქის დახურული საცურაო აუზის 4 ცალი ცირკულარული პომპის
შეძენისთვის.
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და
ტურიზმის განვითარების სამსახურის 2017 წლის 7 დეკემბრის #1062-13 წერილის
თანახმად გათვალისწინებულია 10035 ლარი სპორტული ღონიძიებებისათვის.
1. სასკოლო,სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მდგომარეობიდან
გამომდინარე 1000 ლარი.
2. ხარჯები ჩვენებებისა და ფესტივალებისთვის სადაც მონაწილეობას იღებენ
ადგილობრივი მხატვრული კოლექტივები 2815 ლარი.
3. კვების ხარჯი 122 მონაწილე x 15 ლარი = 1830 ლარი
4. სატრანსპორტო მომსახურებისთვის 4390 ლარი.
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის 2017 წლის 10 ოქტომბრის
#855-13 წერილის თანახმად განხორციელდეს თანხის გამოყოფა სატრანსპორტო
მომსახურებისთვის - 2000 ლარი
ა(ა)იპ ახალქალაქის საბიბლიოთეკო გაერთიანების გათბობისათვის - 2200
ლარი, 2017 წელის 17 ნოემბრის #33 წერილის თანახმად

ცვლილების შედეგად გარდამავალი ნაშთი შეადგენს - 268549 ლარს

