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იანვარი 2013 წელი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის # 34
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
მოხსენებითი

ბარათი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ 2013 წელში ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად
საჭიროა 2014 წლის პირველი იანვრისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან მიმართული
იქნას 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებში 1578.8 ათასი ლარი, მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის
ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები 1490.4 ათასი ლარი და საკუთარი შემოსავლებით მიღებული
სახსრები 88.4 ათასი ლარი.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან მიმართულ ნაშთში 1472.1 ათასი ლარი არის 2013
წლის პროექტების, აქედან რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (საქ.მთავრობის
2013 წლის 04.04. # 311 განკარგულება) 1442.3 ათასი ლარი და სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით ( საქ.
მთავრობის 2013 წლის 17.05. # 466 განკარგულება) 29,8 ათასი ლარი. დარჩენილი 18,3 ათასი ლარი
არის 2012 წლის პროექტების თანხა (მ. შ. საქ. მთავრობის 2012 წლის 31.01. # 162 განკარგულებით 2,0
ათასი ლარი; საქ. მთავრობის 2012 წლის 24.05. # 972 განკარგულებით 11,0 ათასი ლარი; საქ. მთავრობის
2012 წლის 13.07. # 1380 განკარგულებით 5,3 ათასი ლარი;)
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის არსებული ნაშთიდან
მიიმართოს 1458.6 ათ. ლარი, მ.შ:
–

დაბაში კინოთეტრის რეაბილიტაციის დასასრულებლად 302,3 ათასი ლარი;

–

კინოთეატრის ეზოს კეთილმოსაწყობად 115,9 ათასი ლარი.

–

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაციის ხარჯებში 146,5 ათასი ლარი აქედან: 135,5 ათასი ლარი
ნაპირსამაგრები და 11,0 ათ. ლარი.

–

ქუჩების და ტროტუარების მოწყობა (მოასფალტება) 629.4 ათასი ლარი.

–

ხიდების მშენებლობაზე 43,5 ათასი ლარი.

–

ბაღების მშენებლობაზე 215,7 ათასი ლარი.

–

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,3 ათასი ლარი;

–

მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები – 3,0 ათასი ლარი;

–

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის განსახორციელებლად – 31,8 ათასი ლარი (მ.შ.
საქ.მთავრობის 2012 წლის 31. 01. #162 განკარგულება 2,0 ათასი ლარი) და (საქ. მთავრობის 2013
წლის 17,05. # 466 განკარგულება 29,8 ათასი ლარი) მ.შ.

–

გზების რეაბილიტაციაზე 6,9 ათასი ლარი;

–

სარიტუალო დარბაზების მშენებლობაზე 10,9 ათასი ლარი;

–

წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად 9,4 ათასი ლარი;

–

საკანალიზაციო სისტემის შესაკეთებლად – 1,5 ათასი ლარი;

–

წისქვილების რეაბილიტაციაზე – 1,6 ათასი ლარი;

–

სასაფალაოების მოსაწყობად – 0,5 ათასი ლარი;

–

არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაციაზე 1,0 ათასი ლარი (ადმ. შენობისა და
ამბულატორიის მოწყობა)
საკუთარი შემოსავლებით მიღებული სახსრების ნაშთიდან 88.4ათასი ლარი მიმართული იქნას:

–

სპორტული კომპლექსის მშენებლობის დასასრულებლად – 16,7 ათასი ლარი ;

–

მუნიციპალიტეტის გამგეობის არასაცხოვრებელი შენობის რემონტის დასასრულებლად – 20,3
ათასი ლარი;

–

გამგეობის სხვა შენობა ნაგებობები – 8,9 ათასი ლარი (ხევის საზ. ცენტრი);

–

დაბაში წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე – 4,8 ათასი ლარი;

–

ტერიტორიული ერთეულების გზების რეაბილიტაციაზე – 31,7 ათასი ლარი.

–

მინისტადიონების მოწყობაზე – 4,0 ათასი ლარი;

–

ხიდების რეაბილიტაციაზე – 2,0 ათასი ლარი;

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის # 34 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 82,3 ათასი
ლარი 2014 წელში განსახორციელებელი ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო
მომსახურების შესასყიდად. მ. შ.
გზის მოასფალტები საპროექტო სამუშაოები – 69,0 ათასი ლარი;
ბაღების მშენებლობის საპროექტო სამუშაოები – 13,3 ათასი ლარი.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი
შემოსულობების ნაწილში 5504,1 ათასი ლარი გაიზარდა 82,3 ათასი ლარით, სპეციალური ტრანსფერის
ხარჯზე და განისაზღვრა 5586,4 ათასი ლარით;
ხარჯების ნაწილში 5504,1 ათასი ლარი გაიზარდა 1661,1 ათასი ლარით და განისაზღვრა 7165,2
ათასი ლარით, ხარჯების დაფინანსების წყაროდ გამოყენებული იქნას 2014 წლის პირველი
იანვრისათვის არსებული ნაშთიდან 1578.8 ათასი ლარი და სპეც. ტრანსფერი 82,3 ათასი ლარი.
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