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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №12 

 
(ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 7-45-25)                                           4 აგვისტო  2010 წელი 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად საკრებულომ: 
 

დ ა ა დ გ ი ნ ა  

 

  1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულება (დებულება თან ერთვის). 

 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 

წლის 7 მაისის „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ №52 დადგენილება.     

 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე :       ალეკო მამეშვილი 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.docufreezer.com


2 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულება 

 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულება 
 

 1. ეს დებულება შემუშავებულია საქართველოს კონსტიტუციის, „საქართველოს 

საბიუჯეტო კოდექსი“–ს, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით 

განსაზღვრული მოთხოვნათა შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით. 

2 მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური (შემდგომში–სამსახური) 

წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს,  წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტში საფინანსო-საბიუჯეტო პოლიტიკის განმახორციელებელ რგოლს  და 

ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს წინაშე. 

3. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“–ით,  

„საქართველოს საგადასახდო კოდექსი“–თ, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებებით, 

გამგეობის დებულებით, ამ დებულებით და საქართველოს სხვა კანონებითა და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტებით,  

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიზნები 

 

    1. სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიზნებია: 

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებისა (საგადასახდო ორგანოებთან ერთად) და 

გადასახდელების ფორმირების ეკონომიკური დასაბუთება, ადგილობრივი ბიუჯეტის 

აუცილებელი ფინანსური ბაზის შექმნის სამუშაოების კოორდინაცია და მათი წარმართვა 

ადგილობრივი მეურნეობის განვითარებისა და სოციალური სფეროს შეუფერეხებელი 

ფუნქციონირების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად; 

ბ).საბიუჯეტო პროცესის კოორდინაცია და განხორციელება შესაბამის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში; 

გ).ფისკალურ საკითხებზე საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროდან მიღებული ნორმატიული აქტების შესწავლა, მათი დაყვანა შემსრულებლამდე 

და შესრულებაზე მეთოდური დახმარება; 

დ) საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს მთავრობის,  

შესაბამისი აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების გადაწყვეტილებების 

საფუძველზე საფინანსო-საბიუჯეტო საქმიანობის წარმართვა სახელმწიფო ფინანსური 

რესურსების რაციონალურად და მიზნობრივად გამოყენებისათვის და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება, რომელთა 

შესრულება სავალდებულოა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებაზე მყოფ მხარჯავი 

სუბიექტებისათვის; 

ე). სამსახურს გახსნილი აქვს ძირითადი საბიუჯეტო ანგარიში საბანკო დაწესებულებაში, 

აქვს ბეჭედი საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით, საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის სრული დასახელებით . 
 

მუხლი 3. სამსახურის საქმიანობის ძირითადი ამოცანები 

 

1. სამსახურის საქმიანობის ძირითადი ამოცანებია: 

ა).  დადგენილი წესით ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება და დამტკიცების 

შემდეგ კოორდინაცია. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან მჭიდრო კავშირი; 
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ბ) თავისი კომპენტენციის ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის, 

პერსპექტიული განვითარების ძირითადი მიმართულებისა და სოციალ-ეკონომიკური 

განვითარების ინდიკატორული გეგმის შეაბამისად საბიუჯეტო-საფინანსო პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებების პროექტების შემუშავება, მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 

წარდგენა საკრებულოს თავმჯდომარისთვის წარსადგენად საკრებულოზე დამტკიცების მიზნით 

და  შემდეგ შესრულების უზრუნველყოფა; 

გ) ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ღონისძიებების 

შეუფერხებელი დაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავენ ადგილობრივი მეურნეობისა და 

სოციალური სფეროს განვითარებას და მოსახლეობის სასიცოცხლო ინტერესების სრულად 

დაკმაყოფილებას; 

დ) თავისი კომპენპენტენციის ფარგლებში საბიუჯეტო და საგადასახადო ნორმატიული 

აქტების შემუშავება, მონაწილეობის მიღება, ადგილობრივი გადასახადებისა და 

მოსაკრებლებისა შემოღებაზე დადგენილი წესით წინადადებისა და გადაწყვეტილებათა 

პროექტების მომზადება; 

ე) ადგილობრივი ბიუჯეტების სახსრების მიზნობრივად და ეკონომიკურად ხარჯვაზე 

წინასწარი და მიმდინარე კონტროლის დაწესება და განხორციელება; 

ვ) ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების დავალებათა შესრულების ანალიზი და ამ 

საქმეში დაშვებული ჩამორჩენის დასაძლევად ღონისძიებათა შემუშავება; 

ზ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ადგილობრივ ბიუჯეტებთან საწარმოების, 

დაწესებულებების, ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების ურთიერთდამოკიდებულების 

ფორმების სრულყოფასა და საბიუჯეტო ფორმებისა და საბიუჯეტო რესურსების ზრდის 

თაობაზე წინადადებების შემუშავება; 

თ) ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური რეზერვების მობილიზაციისათვის ზრუნვა 

ხარჯვის სრულყოფისათვის   წინადადებების შემუშავება და განხორციელება; 

ი) ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებსა და საწარმოებს, სამეურნეო 

ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებს შორის ფინანსური ურთიერთობების სრულყოფის 

თაობაზე წინადადების შემუშავება. 
 

მუხლი 4. სამსახურის ფუნქციები 

 

1. სამსახური მისი საქმიანობის ძირთადი ამოცანებიდან გამომდინარე ასრულებს შემდეგ 

ფუნქციებს: 

ა) .ადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს დასაგეგმი და შემდგომი 3 სბიუჯეტო 

წლისათვის, რისთვისაც: 

ა.ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული საწარმოების, ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების საწარმოო და საფინანსო საქმიანობის მახასიათებელი საგეგმო და 

საანგარიშო მაჩვენებლების, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების ანალიზისა და შემოწმების 

მასალებიდან გამომდინარე განსაზღვრავს მიმდინარე წლის ბიუჯეტის შემოსულობებისა და 

გადასახდელების მოსალოდნელ შესრულებას; 

ა.ბ.). შეიმუშავებს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს სამუშაოთა 

ორგანიზაციის შესახებ, ატარებს ამ საკითხზე თათბირ-სემინარებს მხარჯავი სუბიექტების 

წარმომადგენლებთან.  

ა.გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტების პროექტების შედგენის უზრუნველსაყოფად ამზადებს 

წერილებს და მაჩვენებელთა გაანგარიშების ფორმებს,; 

ა.დ). თავისი კომპენტენციის ფარგლებში ახორციელებს ადგილობრივი ხელისუფლების 

საკუთრებაში არსებული ქონებით ან ამ ქონების მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული 

პირის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული მუნიციპალური საწარმოების, 

ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის 
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აღმასრულებელი ორგანოს სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების საბიუჯეტო 

განცხადებების პროექტების მიღებას და დადგენილი წესით განხილვას, განხილვის შედეგების 

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტში შეტანას, ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის 

შემოსულობების პროგნოზირებას ახორციელებს ადგილობრივი საგადასახადო ორგანოებთან 

ურთიერთკავშირში;  

ა.ე) პრაქტიკულ დახმარებას უწევს მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში შემავალი 

ორგანიზაციებს ბიუჯეტების პროექტების შედგენის სამუშაოებში; 

ა.ვ) ამზადებს ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს, რათა არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა 

გამგებელმა განსახილველად წარუდგინოს საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკრებულოზე 

დამტკიცების მიზნით; 

ა.ზ) დადგენილი წესით დამტკიცებულ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს წარუდგენას 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს.  

 ა.თ) ადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების წლიურ, 

კვარტალურ და თვეების მიხედვით განწერის პროექტს, რომელსაც წარუდგენს 

მუნიციპალიტეტის გამგებელს, რომელიც წარუდგენს საკრებულოს თავმჯდომარეს, 

საკრებულოზე ანგარიშის შეფასების მიზნით; 

2. ბიუჯეტების შემოსულობებისა და გადასახდელების დამტკიცებულ განწერით 

გათვალისწინებული ასიგნებანისა და ფაქტობრივად მიღებული შემოსავლების ფარგლებში 

(საჭიროების შემთხვევაში დადგენილი წესით მასში შეტანილი ცვლილებების ჩათვლით) 

სახაზინო მომსახურების პრინციპებზე ახორციელებს შეუფერხებელ დაფინანსებას ადგილობრივ 

(მუნიციპალურ) საკუთრებაში მყოფი საწარმოების, საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და 

დაწესებულებების მიერ ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების კვალობაზე; 

3. დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე ადგილობრივი ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის 

შემთხვევაში, შესაბამისი გადაწყვეტილების ამოქმედებამდე, საფინანსო სამსახურის 

ხელმძღვანელი უფლება მოსილია მხარჯავ დაწესებულებებზე ყოველთვიურად გასცეს თანხები 

არა უმეტეს გასული წლის ასიგნებანის 1/12 – ის ოდენობით,; 

4. ამოწმებს საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და მხარჯავი დაწესებულებებისათვის 

დადგენილი წესით დამტკიცებული ხარჯთაღრიცხვებისა და სამეურნეო ორგანიზაციათა 

საფინანსო მაჩვენებლების რეალობას, ამ ხარჯთაღრიცხვებისა და საფინანსო მაჩვენებლების 

ნაერთ    ხარჯთაღრიცხვებთან ან ნაერთ საფინანსო პროგნოზებთან შესაბამისობას, შეისწავლის 

საბიუჯეტო ორგანიზაციათა ხარჯთაღრიცხვების შედგენის დამტკიცების და შესრულების 

სისწორეს და გამოვლენილი ზედმეტი და დასასაბუთებელად გაზრდილი ასიგნებებით 

ამცირებს ბიუჯეტიდან ამ დაწესებულებების დაფინანსებას; 

5. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი რეგიონალური სახაზინო სამსახურის 

მეშვეობით ყოველთვიურად ღებულობს ანგარიშებს შემოსულობების დავალებათა შესრულების 

შესახებ, აანალიზებს ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების მდგომარეობას; 

6. განსაზღვრავს ბიუჯეტის შესრულების პროცესში მიღებული დამატებით შემოსავლების 

თანხას და საჭიროების შემთხვევაში ამზადებს წინადადებებს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს გადასაწყვეტად ამ თანხის, აგრეთვე გასული წლის საბიუჯეტო 

სახსრების თავისუფალი ნაშთის მიმდინარე წელს გამოყენების თაობაზე; 

7. ახორციელებს კონტროლს საბანკო დაწესებულებების მიერ ბიუჯეტის დადგენილი 

წესით საკასო შესრულებაზე.  

8. განიხილავს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, მუნიციპალურ 

/წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ/ საკუთრებაში მყოფი სამეურნეო ორგანიზაციების, 

საბიუჯეტო და მხარჯავი დაწესებულებების, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში, თავიანთი 

კომპეტენციის ფარგლებში, ბიუჯეტის ინტერესებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე განლაგებული საწარმოებისა და ორგანიზაციების ანგარიშებს და შეიმუშავებს 

წინადადებებს ბიუჯეტის შემოსავლების გადიდების, საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და 
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მხარჯავი დაწესებულებების ხარჯთაღრიცხვებში ცვლილებების შეტანის, გამოვლენილი 

დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოფხვრის შესახებ; 

9. ამოწმებს საბიუჯეტო დაწესებულებებში ხარჯთაღრიცხვების შესრულების 

მდგომარეობას, ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის, აგრეთვე საბიუჯეტო 

დაწესებულებების მუშაკთა ტარიფიკაციის და სახელფასო დარიცხვა-გაცემის სისწორეს და 

უკანონო და ზედმეტი ხარჯების გამოვლენის შემთხვევაში უზრუნველყოფს ბიუჯეტში 

ამოღებას;  

10. უზრუნველყოფს ადგილობრივი ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი საშუალებების 

დაგეგმვას, დადგენილი წესით შევსებას, წლის განმავლობაში საჭიროების შემთხვევაში 

გამოყენებასა და წლის დასასრულისათვის მათ სრულად შენარჩუნებას; 

11. აანალიზებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შენახვის ხარჯების 

გამოყენების სისწორეს და ამზადებს წინადადებებს მმართველობითი აპარატის ორგანიზებული 

სტრუქტურის გაუმჯობესებისა და აღნიშნულ ხარჯებში ეკონომიის რეჟიმის განხორციელების 

თაობაზე; 

12. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ამზადებს წინადადებებს ადგილობრივი ბიუჯეტების 

შემოსავლების ფარგლებში დადგენილი წესით საბიუჯეტო გადასახდელებზე შეღავათების 

მინიჭების, სრულყოფის თაობაზე;  

13. უწევს მეთოდურ დახმარებას და შეისწავლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე 

მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების საბუღალტრო აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების საქმიანობას. 
 

მუხლი 5. სამსახურის უფლებამოსილებანი 

 

1.  სამსახური უფლებამოსილი არის: 

ა). მიიღოს საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან და მხარჯავი დაწესებულებებიდან 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად აღნიშნული დაწესებულებებისა და 

ორგანიზაციების ფაქტიური შესრულების ამსახველი მონაცემები, სტატისტიკური და 

საბუღალტრო ანგარიშგებანი, ბალანსები, საჭიროების შემთხვევაში ცალკეული საკითხების 

განხილვასა და დამუშავებისათვის მოიწვიოს მათი წარმომადგენელი, სპეციალისტები და 

მოსთხოვონ საჭირო ინფორმაცია; 

ბ).  შეზღუდოს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში შეაჩეროს საბიუჯეტო ორგანიზაციათა და  

მხარჯავ ბიუჯეტიდან დაფინანსება, მათ მიერ სასხსრების უკანონო ხარჯვისას, აგრეთვე წინათ 

გაცემული სახსრების გამოყენების თაობაზე ანგარიშებისა და სხვა კანონით დადგენილ 

ანგარიშგებათა წარმოუდგენლობის შემთხვევაში და ამის შესახებ მოახსენოს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას; 

გ). ჩაატაროს თემატური შემოწმებები საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის სისწორეზე, მათი 

ფუნქციებით გათვალისწინებულ სხვა საკითხზე და გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები; 

დ). ჩაატაროს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო 

ორგანიზაციათა და მხარჯავ დაწესებულებათა კვარტალური და წლიური ბალანსებისა და 

ხარჯთაღრიცხვების ანგარიშგების ანალიზი, მოამზადოს წინადადებები მათში საჭირო 

შესწორებათA შეტანის თაობაზე, აგრეთვე შეისწავლონ თუ რა ზომებია მიღებული ამ 

წინადადებათა განხორციელებისათვის; 

ე).   წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს წინადადებები საჭიროების შემთხვევაში, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ოდენობით საზოგადოებრივი 

მიზნებისათვის სესხის აღების თაობაზე; 

ვ) დაინტერესებულ საბიუჯეტო ორგანიზაციათა და მხარჯავ დაწესებულებათა 

წარმომადგენლებთან ერთად ჩაატაროს სემინარები და თათბირები თავისი კომპენტენციის 

ფარგლებში შემავალ საკითხებზე; 
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ზ).  ანხორციელებს ამ დებულებით, გამგეობის დებულებით და აგრეთვე მოქმედი 

კანონმდებლობით მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებებს; 
 

მუხლი 6. სამსახურის სტრუქტურა და მუშაობის ორგანიზაცია 

 

1. სამსახური სტრუქტურა 

ა). სამსახურის უფროსი 

ბ). ბიუჯეტის, დაგეგმვის, ანალიზის და სახაზინო მომსახურეობის განყოფილება 

ბ.ა) განყოფილების უფროსი  

ბ.ბ)მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვის და ფორმირების საკითხებში; 

ბ.გ)მთავარი სპეციალისტი ხაზინის მომსახურების საკითხებში 

ბ.დ) მთავარი სპეციალისტი ადგილობრივი გადასახადების, მოსაკრებლების ანალიზის 

საკითხებში 

გ). ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება 

  გ.ა) განყოფილების უფროსი 

 გ. ბ)  მთავარი სპეციალისტი ბანკთან ურთიერთობის საკითხებში ასრულებს 

  გ.გ) მთავარი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებში 

  გ.დ) მთავარი სპეციალისტი სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის 

საკითხებში 

2. სამსახურს მართავს სამსახურის უფროსი, რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

3. სამსახურის განყოფილებათა უფროსებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

4. სამსახურის თანამდებობრივი სარგოს  განაკვეთებს ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო; 

5. სამსახურის უფროსის ფუნქციებია: 

ა) უზრუნველყოფს ერთიანი საფინანსო პოლიტიკის განხორციელებას, ადგილობრივი 

ბიუჯეტის პროექტის შედგენას, დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულებას და 

საბიუჯეტო სახსრების მართვას; აკონტროლებს ფინანსური რესურსების რაციონალურ და 

ეფექტურ გამოყენებას. 

ბ) თვითმმართველი ერთეული ბიუჯეტის შედგენის სამუშაოების ორგანიზაცია; 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან და გამგეობის სხვა სამსახურებთან და 

ტერიტორიულ ორგანოებთან კოორდინაცით ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების 

გაანგარიშებათა მიხედვით, თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების პროგრამის საფუძველზე ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება და გამგებლისა და 

საკრებულოს ბიუროსათვის განსახილველად წარდგენა; საკრებულოს ბიუროს მიერ 

გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით ბიუჯეტის პროექტის კორექტირება და 

კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში საკრებულოსათვის განსახილველად წარდგენა; 

მონაწილეობის მიღება თვიტმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვაში, 

საჯარო განხილვებისას გამოთქმულ შენიშვნებისა და წინადადებების, აღრიცხვა, მათი ანალიზი 

და შესაბამისი დასკვნის წარდგენა საკრებულოსთვის საკრებულოს სხდომაზე ბიუჯეტის 

პროექტის განხილვამდე; 

გ)უზრუნველყოფს მუშაობის ზუსტ ორგანიზაციას და პერსონალურად აგებს პასუხს  

სამსახურზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე, მოქმედი საბიუჯეტო-

საგადასახადო კანონმდებლობით დაცვასა და სწორად გამოყენებაზე; 

დ) ანაწილებს ფუნქციებს საფინსო-საბიუჯეტო სამსახურის მუშაკებს შორის და კოორდი- 

ნაციას უწევს მათ საქმიანობას; 
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6. ბიუჯეტის, დაგეგმვის, ანალიზის და სახაზინო მომსახურეობის განყოფილების 

უფროსის ფუნქციებია: 

ა) გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოების, ადგილობრივ 

ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების, თვითმართველი ერთეულის მიერ 

დაფუძვნებული საწარმოების საფინანსო პროგნოზების, ნაერთი ხარჯთაღრიცხვებისა და 

ადმინისტრაციული ერთეულების ხარჯთაღრიცხვის პროექტების ანალიზის ჩატარებას; 

საჭიროების შემთხვევაში წინანდადებების მომზადება  მათ დასაზუსტებლად; 

ბ) ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განწერა კვარტლებისა და თვეების 

მიხედვით; 

გ) ადგილობრივი ბიუჯეტით დადგენული შემოსულობების შესახებ სისტემატური 

(ყოველდღიური) ინფორმაციის მიღება; ბიუჯეტის შემოსულობების მდგომარეობის გაანალიზება 

და წინადადებების მომზადება ბიუჯეტის სემოსულობების შესრულების უზრუნველსაყოფად; 

7. ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების უფროსის ფუნქციებია: 

ა) „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“–ს  შესაბამისად თვითმმართველი ერთეულის 

შემოსულობებისა და გადასახდელების დაბალანსება; 

ბ) ადგილობრივი საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივად და ეკონომიურად ხარჯვაზე 

წინასწარი და მიმდინარე კონტროლის განხორციელება; 

გ)  ბიუჯეტის შესრულების შესახებ წლიური და კვარტალური ანგარიშის მომზადება; 
  

  მუხლი 7.  სამსახურის თანამშრომლები. 

 

 სამსახურის თანამშრომლები არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო 

მოსამსახურეები. 

 

 მუხლი 8.  სამსახურის თანამშრომელთა თანამდებობაზე დანიშვნის წესი. 

 

 სამსახურის თანამშრომლებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 

 

 

 მუხლი 9.  სამსახურის თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოსა და თანამდებობათა 

დასახელებების დამტკიცება 

 

  სამსახურის თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებს, თანამდებობათა 

დასახელებას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს 

საკრებულო. 

 

 მუხლი 10.  სამსახურის თანამშრომელთა უფლებები. 

  

 1.   სამსახურის თანამშრომლებს უფლება აქვთ: 

 ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი სტრუქტურული 

ერთეულის საქმიანობის სრულყოფის თაობაზე. 

 ბ) მიიღონ მათი მუშაობისთვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

 გ)  ისარგებლონ მათი მუშაობისთვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და 

სხვა მასალებით; 

 დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

მოვალეობების შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 

 ე) დადგენილი წესით ისარგებლონ ორგანიზაციული, გასამრავლებელი, საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნიკით, სხვა შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით. 
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 ვ) ისარგებლონ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 

საჯარო მოსამსახურის სხვა უფლებებითა და გარანტიებით. 

 

 მუხლი 11.  სამსახურის თანამშრომელთა მოვალეობები. 

 

 1. სამსახურის თანამშრომლები ვალდებულნი არიან: 

 ა) ზუსტად შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებით განსაზღვრული ფუნქციონალური მოვალეობანი. 

 ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელების 

დავალებები; 

 გ)  შესაბამისა საფუძვლის არსებობისას დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

 დ)  იმუშაონ თავისი პროფესიონალური მომზადების დონის ასამაღლებლად; 

 ე)  განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 

 ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნიკას, 

ინვენტარსა და სხვა სახაზინო ქონებას. 

 

 

მუხლი 12. სხვა დებულებები   

  

1. წინამდებარე დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება 

საკრებულოს დადგენილებით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

2. იმ საკითხების დარეგურილებისას, რომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე 

დებულებით, გამოიყენება მოქმედი კანონმდებლობითა და სათანადო სამართლებრივი აქტებით 

გათვალიწინებული ნორმები. 
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