
განმარტებითი ბარათი 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 29 დეკემბრის № 03 დადგენილებაში „თელავის 

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 
 თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული პროექტი ეხება თელავის მუნიციპალიტეტის 

2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას, რომლის ძირითადი მოტივი მდგომარეობს საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 2022 წლის 25 ივლისის N04-03/68500 წერილის გათვალისწინებით, თელავის 

მუნიციპალიტეტისათვის 2022 წლის გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლების 

ცვლილებით და ფაქტიური შემოსულობების გათვალისწინებით, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული 

სამუშაოების და სხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად თანხების მობილიზებაში.  

 თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ცვლილებების გათვალისწინებით განისაზღვროს 79185,77 ათასი 

ლარის ოდენობით. 

  

 მოხდეს ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობებში: 

გაიზარდოს დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა 1444,0 ათასი 

ლარით; (საფ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2022 წლის 25 ივლისის N04-03/68500 წერილი); 

გაიზარდოს საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადიდან მისაღები შემოსავლების 

გეგმა 2345,0 ათასი ლარით; (საფ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2022 წლის 25 ივლისის N04-03/68500 

წერილი); 

გაიზარდოს პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა 123,0 ათასი ლარით;  

გაიზარდოს სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა 663,0 ათასი ლარით; 

გაიზარდოს ჯარიმები, სანქციები და საურავებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა 60, ათასი ლარით; 

შემცირდეს არაფინანსური აქტივების კლებიდან, (მიწა) მისაღები შემოსავლების გეგმა 1000,0 ათასი 

ლარით; 

 

 მოხდეს ცვლილება ბიუჯეტის  გადასახდელებში: 

 შემცირდეს შემცირდეს სრიგპ-ის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებების 

(კოდი 06 02 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 17,5 ათასი ლარით, განსახორციელებელი 

ღონისძიებების  ფარგლებში წარმოქმნილი ეკონომიების გათვალისწინებით; 

 შემცირდეს სპორტული ღონისძიებების (კოდი 05 01 03) სხვა ხარჯების მუხლი 50,0 ათასი ლარით, 

ჩოგბურთის საერთაშორისო ტურნირის თანადაფინანსებისათვის გათვალისწინებული თანხა; 

 შემცირდეს კულტურული ღონისძიებების (კოდი 05 02 03) სხვა ხარჯების მუხლი 45,5 ათასი ლარით, 

„არქეოლოგიური ბანაკი“-ს ღონისძიების განხორციელებისათვის გამოყოფილი დაფინანსებიდან 

გამოთავისუფლებული თანხა; 

 გაიზარდოს სარეზერვო ფონდის (კოდი 01 02 01) საქონელი და მომსახურების მუხლი 65,0 ათასი ლარით; 

 გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვის (კოდი 01 02 03) 

პროცენტის მუხლი 20,0 ათასი ლარით, თელავის მუნიციპალიტეტსა და საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებების გათვალისწინებით, გადასახდელი 

პროცენტის გადახდის მიზნით; 

 გაიზარდოს გზების კაპიტალური შეკეთების (კოდი 02 01 01) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 

1430,0 ათასი ლარით, ქ. თელავში მუსხელიშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაციის, სეხნიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის, ლეონიძის და დავითაშვილის ქუჩების შემაერთებელი 

გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის; 

 გაიზარდოს საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების (კოდი 02 01 03) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 

35,0 ათასი ლარით, ქ. თელავში ერეკლე მეორის გამზირზე ორი ერთეული სიჩქარის შემზღუდველი 

კონსტრუქციის მოწყობისათვის; 

 გაიზარდოს სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის (კოდი 02 02 01) არაფინანსური აქტივების ზრდის 

მუხლი 150,0 ათასი ლარით, სოფ. თეთრწყლების ჭაბურღილისათვის ელ. გადამცემი ხაზის მოწყობის 

სამუშაოებისათვის;  

 გაიზარდოს ბინათმშენებლობის ღონისძიებების (კოდი) სხვა ხარჯების მუხლი 50,0 ათასი ლარით, ქ. 

თელავში ალაზნის გამზირი N20-ში მდებარე და დუმბაძის ქუჩა N17-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

კორპუსების შიდა ფასადების რეაბილიტაციისათვის; 



 გაიზარდოს სასმელი წყლის „სოკო“-ს (კოდი 02 06 02) არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 25,0 ათასი 

ლარით, ქ. თელავში ხუთ ლოკაციაზე თანამედროვე ტიპის სასმელი წყლის „სოკო“-ების მოწყობისათვის; 

 განისაზღვროს გაზმომარაგების სისტემის მოწყობის ღონისძიებების (კოდი 02 12) არაფინანსური 

აქტივების ზრდის მუხლი 450,0 ათასი ლარით, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლეჩურში 

გაზიფიცირებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელებისათვის; 

 გაიზარდოს სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობის (კოდი 04 02) 

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 206,5 ათასი ლარით, ქ. თელავის N1 ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის 

სამუშაოების და სოფ. ფშაველში საბავშვო ბაღის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად; 

 გაიზარდოს სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის (კოდი 05 01 01) 

არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 900,0 ათასი ლარით, ა(ა)იპ თელავის ჭიდაობის სკოლა „თელავი“-ს 

შენობაში იატაკის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის, ა(ა)იპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება 

„თელავი“-ს შენობის ვიტრაჟის რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის, სოფ. აკურაში მინი-მოედნის 

რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის და სოფ. ბუშეტში ახალი ხელოვნურსაფარიანი მინი-მოედნის მოწყობის 

სამუშაოებისათვის; 

 გაიზარდოს სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის (კოდი 05 01 02), კერძოდ, ა(ა)იპ თელავის 

საფეხბურთო სკოლა „თელავი“-ს დაფინანსების სუბსიდიის მუხლი 56,5 ათასი ლარით, საფეხბურთო სკოლის 

გუნდების გასვლით თამაშებზე ტრანსპორტირების ხარჯებისათვის,  ქ. ბათუმში, საერთაშორისო ტურნირზე 

U11 წლის მოზარდების მონაწილეობისათვის და ქვიშის ფეხბურთის გუნდის იტალიის ქალაქ კალიარიში 

ქვიშის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობისათვის; 

 გაიზარდოს კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობის (კოდი 05 02 01) კერძოდ, ა(ა)იპ თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფ. წინანდლის სამუსიკო სკოლის დაფინანსების არაფინანსური აქტივების ზრდის 

მუხლი 5,0 ათასი ლარით, მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენის მიზნით; 

 გაიზარდოს გაიზარდოს უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსების (კოდი 06 02 03) სუბსიდიის 

მუხლი 35,0 ათასი ლარით, ბენეფიციართა საკვებით უზრუნველყოფისათვის; 

 გაიზარდოს სამედიცინო და მედიკამენტებით დახმარების ღონისძიებების (კოდი 06 02 10) სოციალური 

უზრუნველყოფის მუხლი 320,0 ათასი ლარით სამედიცინო მომსახურების, ონკოლოგიურ პაციენტთა და 

სამედიცინო დანიშნულების დამხმარე საშუალებების ან/და მედიკამენტებით დახმარების ქვეპროგრამების 

ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსების უზრუნველყოფისათვის;  
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                               სამსახურის უფროსი                        ნ. ვაყელიშვილი 


