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დანართი 1
განმარტებითი ბარათი
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად თითოეულ

ადგილობრივ

თვითმმართველ ერთეულს აქვს საკუთარი დამოუკიდებელი ბიუჯეტი.
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი დამოუკიდებელია როგორც
სხვა თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტისგან, ისე სახელმწიფო ბიუჯეტისგან და
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებისგან.
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი არის ადგილობრივი
ხელისუფლების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები
შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა,
რომელიც მტკიცდება ადგილობრივი
ორგანოს (საკრებულოს) მიერ.

თვითმმართველობის

წარმომადგენლობითი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების და ასიგნებების
საპროგნოზო მაჩვენებლები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის საკუთარ შემოსულობებს
განეკუთვნება

ადგილობრივი

გადასახადები

და

მოსაკრებლები,

გათანაბრებითი

ტრანსფერი და საქართველოს კანონმდებლობით ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის განკუთვნილი სხვა შემოსულობები.
ადგილობრივი

თვითმმართველი

ერთეულის

ბიუჯეტის

შემოსულობებს განეკუთვნება სპეციალური და მიზნობრივი
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა შემოსულობები.

არასაკუთარ

ტრანსფერები

და

I.ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო
მაჩვენებელი 7901.0 ათას ლარით განისაზღვრა.მ.შ:
1.მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 1795.5 ათას
ლარს შეადგენს, მათ შორის:
ა) საშემოსავლო გადასახადის ოდენობა შეადგენს 280,0 ათას ლარს.
ბ) საწარმოთა ქონების გადასახადის ოდენობა შეადგენს 1050,0 ათას ლარს.
გ) სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადის ოდენობა შეადგენს 429.5 ათას ლარს.
დ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის ოდენობა შეადგენს 36,0
ათას ლარს.
2. 2018 წლისთვის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი
განსაზღვრულია 837,0 ათასი ლარის ოდენობით,

ა) შემოსავალი პროცენტიდან შეადგენს 45,0 ათასი ლარს;
ბ)მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის შეადგენს 450.0 ათასი
ლარს.
გ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან შეადგენს 130,0 ათასი ლარს.
დ)სანებართვო მოსაკრებელი შეადგენს 12,0 ათასი ლარს;
ე)ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
შეადგენს 20.0 ათასი ლარს.
დ) შემოსავალი სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
შეადგენს 160,0ათასი ლარს.
ე) შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან
მართვაში(უზურფრუქტი,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შეადგენს 20,0 ათას ლარს.
3.
2018 წლისთვის გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5118,5 ათასი
ლარით, მათ შორის:
მათ შორის:
ა) გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 4988,5 ათასი ლარი.
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი -130.0 ათასი ლარი.
4. 2018 წლისათვის არაფინანსური აქტივების კლებაში საპროგნოზო მაჩვენებელი
განისაზღვრა 150,0ათასი ლარით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 7 901,5 ათასი
ლარით.აქედან:
1 . მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების
შენახვის ხარჯების ოდენობა შეადგენს 2170.4 ათას ლარს. მათ შორის:
ა) წარმომადგენლობით ორგანოს (საკრებულო) ხარჯები შეადგენს 449,0ათას ლარს.
ბ) აღმასრულებელი ორგანოს ( მერია) ხარჯები შეადგენს 1630.7 ათას ლარს.
აქედან:
- აუდიტორული მომსახურებისათვის ხარჯების ოდენობა შეადგენს 4.4 ათას ლარს.
- სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დასაფინანსებელი
ხარჯების ოდენობა შეადგენს 6.5 ათას ლარს.
გ) სარეზერვო ფონდის ოდენობა შეადგენს 80.0 ათას ლარს.
დ) შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა. შ.) დაკავშირებული ხარჯების ოდენობა
შეადგენს - 6,2 ათას ლარს.
ე)ძველი ვალდებულებებისა და-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით
დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯებისათვის გათვალისწინრბულია 4,5 ათასი ლარი
2.
თავდაცვის ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 86.3 ათასი ლარი.
3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის
ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 1718,0 ათასი ლარი. მათ შორის:
ა) გზების და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯების
ოდენობა შეადგენს 460,0 ათასი ლარს.
ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ხარჯების ოდენობა შეადგენს 45,0 ათას ლარს..

გ) სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაციისათვის
ხარჯების ოდენობა შეადგენს 30,0 ათას ლარს.
.ე) გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების ოდენობა შეადგენს
150,0 ათას ლარს.
ვ) დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯების ოდენობა შეადგენს 30,0 ათასი ლარს.(ურნების
შეძენა)
ზ) სანიაღვრე არხების მოწყობა 10,0 ათასი ლარს.
თ)ხევების გაწმენდითი სამუშაოების ხარჯის ოდენობა შეადგენს 5,0 ათასი ლარს.
ი)
სკვერების,ბორდიურების,დასასვენებელი
ბაღებისა
და
მწვანე
ნარგავების
მოვლაპატრონობისა და რეაბილიტაციის ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 50,0 ათასი
ლარი.
კ) სპეცტექნიკის შეძენის ხარჯების ოდენობა შეადგენს 15,0 ათას ლარს.
ლ) ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლების სასმელი წყლის სისტემების მოვლაპატრონობის ცენტრის ხარჯები ოდენობა განსაზღვრულია 300,0 ათასი ლარით.
მ) ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური
ხარჯების ოდენობა შეადგენს 440,0 ათას ლარს.
4. საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 1550,0 ათასი
ლარი.აქედან :
ა) (ა(ა)იპი საბავშვო ბაღების ცენტრის) სუბსიდირებისათვის 1420,0 ათასი ლარი.
კაპიტალური ხარჯებისათვის 30,0 ათასი ლარი
ბ)ადგილობრივი სახსრებით (გამგეობის მიერ)გასაწევი კაპიტალური ხარჯებისათის-100,0
ათასი ლარი.
5. კულტურული და სპორტული ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებულია 1779,3 ათასი
ლარის მათ შორის:
ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობა - 5,0 ათასი ლარი.
ბ) სტადიონებისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის ხარჯების ოდენობა შეადგენს 40,0
ათას ლარს
გ) სპორტული სკოლების შენახვის ხარჯები 573,0 ათასი ლარი. აქედან:
გ.ა) ა(ა)ი.პ. ახმეტის კომპლექსური სპორტსკოლის სუბსიდირებისათვის 172,0 ათასი
ლარი..
გ.ბ) ა(ა)ი.პ.ზურაბ ზვიადაურის სახელობის სპორტსკოლის სუბსიდირებისათვის 233,0
ათასი ლარი.
გ.გ) ა(ა)ი.პ.სკოლის გარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა
,,ბახტრიონი“-ის სუბსიდირებისათვის 168,0 ათასი ლარი.
დ) ა(ა) ი.პ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის შენახვის
ხარჯები შეადგენს 464,9 ათას ლარს,
ე) საინფორმაციო ცენტრის ხარჯების ოდენობა შეადგენს 40,0 ათას ლარს.
ვ) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების ხარჯები- 20,0 ათასი ლარს
ზ) სახელოვნებო სკოლების ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია- 335,0 ათასი ლარი.
მათ შორის:
-სამუსიკო სკოლების გაერთიანების სუბსიდირებისათვის - 137,5 ათასი ლარი.

-ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი
სკოლის სუბსიდირებისათვის197,5 ათასი ლარი.
თ) ა(ა)ი.პ. ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის“ შენახვის ხარჯებისათვის
გათვალისწინებულია 130,0 ათასი ლარი.
ი) ა(ა)ი.პ. მუნიციპალური ტყეპარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრის შენახვის
ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 171,4 ათასი ლარი.
6.სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებისათვის გათვალისწინებულია 780,0
ათასი ლარი, მათ შორის:
ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯები - 71,6 ათასი ლარი.
ბ) უფასო სასადილოების დაფინანსების ხარჯები- 281,0 ათასი ლარი.
გ) ვეტერანთა სადღესასწაულო, სარიტუალო და სხვა ხარჯები - 4,5 ათასი ლარი.
დ) ავადმყოფთა სოციალური დაცვის ხარჯები - 268,9 ათასი ლარი,
ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ხარჯები 100,0ათასი ლარი,.
ვ) ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა
სოციალური დახმარების ხარჯები - 6,0 ათასი ლარი.
ზ) მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯები - 18,0 ათასი ლარი.
თ) თუშეთის მოსახლეობის ავიარეისით მომსახურების ხარჯების ოდენობა - 30,0 ათასი
ლარი.

