
განმარტებითი   ბარათი 

 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტზე 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:  

 

ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი 

 

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-100 მუხლისა და „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის 27-ე მუხლის მოთხოვნების შესრულება; 

 

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი 

 

 კანონპროექტი შემუშავებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების მიღებისა და გადასახდელების 

დაფინანსების უზრუნველყოფისათვის. 

 

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი 

 

კანონპროექტით ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობის 

განსაზღვრა ცალკეული ორგანიზაციების, აგრეთვე შემოსულობებისა და 

გადასახდელების განსაზღვრა ცალკეული მუხლების მიხედვით.  

 

ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება: 

 

ბ.ა)  კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო    

  

წარმოდგენილი კანონპროექტით გათვალისწინებული გადასახდელების 

დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები; 

 

ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილზე 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 279 346,0 ათას ლარს. 
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• შემოსულობების  საპროგნოზო მაჩვენებლები ცალკეული სახეების მიხედვით 

შემდეგია:   

საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 255 000,0 

ათასი ლარით.  

2019 წლისთვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო 

მაჩვენებელი განისაზღვრა 8 496,0 ათასი ლარის ოდენობით: 

საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 

7 896,4 ათასი ლარის ოდენობით. აქედან,  

_ პროცენტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 5 525,0 ათასი ლარის 

ოდენობით; 

_ დივიდენდების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 000,0 ათასი ლარის 

ოდენობით; 

_ რენტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 371,4 ათასი ლარის 

ოდენობით.  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავლების 

საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა  419,6 ათასი ლარის ოდენობით. აქედან,  

_ არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან მისაღები 

შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა  419,6 ათასი ლარის ოდენობით. 

სანქციებით (ჯარიმები და საურავები) მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო 

მაჩვენებელი განისაზღვრა 100,0 ათასი ლარის ოდენობით. 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების საპროგნოზო 

მაჩვენებელი განისაზღვრა 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.  

არაფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელი განისაზღვრა 15 850,0 ათასი 

ლარით.  

• ფინანსური აქტივების შემცირების კუთხით (2019 წლისათვის არსებული ნაშთის 

გამოყენება) იგეგმება 44 698,0 ათასი ლარის გამოყენება. 

 

 ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ასიგნებებზე 

  

წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 

წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 324 044,0 ათას ლარს.  

 მხარჯავი დაწესებულელების მიხედვით 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

გადასახდელები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო - 5 046,8 ათასი ლარი; 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია - 669,0 ათასი 

ლარი; 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა - 3 258,4 ათასი ლარი, მათ შორის: 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო -      

91 381,2 ათასი ლარი; 
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• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო - 50 000,3 ათასი ლარი; 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო - 17 762,6 ათასი ლარი; 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - 14 537,8 

 ათასი ლარი; 

• საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები- 141 387,9 ათასი ლარი, 

მათ შორის: 

- ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური 

დახმარება - 60 269.5 ათასი ლარი; 

- ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდი - 8 000,0 ლარი 

- სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა - 68 437,6 ათასი ლარი; 

- სარეზერვო ფონდი - 1 936,9 ათასი ლარი; 

- უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი 

საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები - 227,5 

ათასი ლარი; 

- სესხების მომსახურების ხარჯები და უცხოეთიდან მიღებული სესხების 

დაბრუნება 2 501,4 ათასი ლარი; 

- საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში - 15,0 ათასი ლარი. 

 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები პირველ წარდგენასთან შედარებით 

იზრდება 9 927.0 ათასი ლარით, მათ შორის: 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო -      

1850,0 ათასი ლარით; 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო - 1 076.2 ათასი ლარით; 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო - 20,0 ათასი ლარით; 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო -  517.2 

ათასი ლარით; 

• საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები - 6 463.6 ათასი ლარით, 

რომელიც ძირითადად ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემ 

ფინანსურ დახმარებაზე მიიმართება. 

 

ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა 

მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება 
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    წარმოდგენილი კანონპროექტი ითვალისწინებს მნიშვნელოვანი რესურსების 

გამოყოფას სხვადასხვა სფეროებზე, რაც საბოლოო ჯამში გააუმჯობესებს რეგიონის 

მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. 

 

გ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: 

 

გ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, 

რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში  

 

გ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის  (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ 

 

 წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მთავრობის მიერ; 

 

დ) კანონის პროექტის ავტორი 

 

 კანონის პროექტის ავტორია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და 

ეკონომიკის სამინისტრო; 

 

ე) კანონის პროექტის ინიციატორი 

 

კანონის პროექტის ინიციატორია ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარე.  


