
დანართი №6

თარიღი №

1 2 3 4 5 6 7 8

100 000

ქალაქ ბათუმის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო
01 01

სსიპ საქართველოს საკანომდებლო მაცნეს მიერ 

გაწეული მომსახურების (დადგენილებების 

გამოქვეყნება) ღირებულების ანაზღაურება

4 040 4 040,00

ქალაქ ბათუმის

მუნიციპალიტეტის მერია
01 02

საექსპერტო მომსახურების

ღირებულების ანაზღაურება
1 500

ქალაქ ბათუმის

მუნიციპალიტეტის მერია
01 02

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სარგებლობაში 

არსებული ავტომანქანებისათვის სხვადასხვა სახის 

შესაკეთებელი სამუშაოების

მწყობრიდან გამოსული დეტალების შეცვლით 

ღირებულების ანაზღაურება

6 182 6 181,49

ქალაქ ბათუმის

მუნიციპალიტეტის მერია
01 02

2019 წლის დეკემბრის თვეში სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს ოფიციალურ ვებ‐გვერდზე გამოქვეყნებული 

15 სატენდერო

განცხადების ღირებულების ანაზღაურება

675 675,00

ქალაქის დასუფთავება და

ნარჩენების გატანა
03 01 01 

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის სამუშაოების 

დარჩენილი ნაწილის ღირებულების ანაზღაურება
9 025 9 024,64

ახალგაზრდული ცენტრი 05 06 01

კონკურსში გამარჯვებულის დაფინანსება პროექტის ‐ 

„საქართველოს პარლამენტის

მოდელირება 2019‐ის უზრუნველყოფა

59 58,42

ახალგაზრდული ცენტრი 05 06 01
კონკურსში გამარჯვებულის დაფინანსება პროექტის ‐ 

„ჩვენი მემკვიდრეობა“ ორგანიზება
60 59,69

თვითმმართველობის 

საკუთრებაში არსებული

ქონების მართვა

08 01 04
ქონების პასპორტიზაციის სამუშაოების ღირებულების 

ანაზღაურება
921 920,76

თვითმმართველობის

საკუთრებაში არსებული

ქონების მართვა

08 01 04

სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოსათვის ელექტრონული

აუქციონის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება

250 250,00

№

ბრძანება

დასახელება
ორგანიზაციული 

კლასიფიკაციის მუხლი

ფონდის მოცულობა

20.02.2020 

24.02.2020
1

162 / 

ცვლილება 

177

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და 

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ                       

(2020 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით)

გამოყოფილი 

თანხა
საკასო ხარჯიშინაარსი



თარიღი №

1 2 3 4 5 6 7 8

№

ბრძანება

დასახელება
ორგანიზაციული 

კლასიფიკაციის მუხლი

გამოყოფილი 

თანხა
საკასო ხარჯიშინაარსი

2 15.06.2020 467

ბათუმელი სპორტსმენების 

ინდივიდუალური განვითარების 

ხელშეწყობა

05 01 03

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის მიზნით 

საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 

68-ე მუხლის და „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის მუხლებსა და

კოდებს შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ ბათუმის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 იანვრის №2 

დადგენილების შესაბამისად

1 590 1 590,00

24 302 22 800

75 698   ნაშთი

   სულ ხარჯი


