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განკარგულება №1 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2012-2013 წლების 

 საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის 

 სამსახურის აუდიტორული დასკვნის თაობაზე 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომელმაც განიხილა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2012-2013 წლების საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

თაობაზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა, აღნიშნავს, რომ დასკვნაში 

წარმოდგენილი სერიოზული ნაკლოვანებები და დარღვევები მნიშვნელოვანწილად 

განპირობებულია ერთის მხრივ მუნიციპალიტეტის მაშინდელი ხელმძღვანელი პირების 

შესაბამისი სამსახურებისადმი არაჯეროვანი კონტროლითა და მომთხოვნელობით და, ასევე, 

გარკვეულწილად შიდა აუდიტის სამსახურის არარსებობითაც, რომელიც განახორცილებდა 

პრევენციულ ღონისძიებებს დარღვევათა ძირითადი ნაწილის თავიდან აცილების მიზნით. 

იმის გათვალიწინებით, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მაშინდელი ხელმძღვანელი 

პირები დღეისათვის აღარ იმყოფებიან თანამდებობებზე, მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

იფარგლება წარმოდგენილი აუდიტორული დასკვნის მხოლოდ შეფასებით, გამომდინარე 

აქედან, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

61-ე მუხლის მე- 2 პუნქტის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

           მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების 2012-2013 წლების საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობა შეფასდეს არადამაკმაყოფილებლად. 

 მუხლი 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ (მ. ჭანუყვაძე) შესაბამის 

სამსახურებთან ერთად ყოველ მხრივ გააანალიზოს სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში 

წარმოდგენილი დარღვევები და ნაკლოვანებები და დასახონ კონკრეტული ღონისძიებანი მათი 

თავიდან აცილების მიზნით. 

 მუხლი 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურმა (გ. 

ჩაგანავა) აუდიტის დასკვნის ანალიზის საფუძველზე შეიმუშაოს კონკრეტული გეგმა 

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-ეკონომიკურ საქმიანობაში დარღვევებისა და ნაკლოვანებების 

პრევენციის მიზნით; მანვე უზრუნველყოს კვარტალში ერთხელ მაინც მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის ანგარიშის წარმოდგენა მუნიციპალიტეტის ორგანოების საფინანსო-

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



ეკონომიკურ საქმიანობაში დარღვევებისა და ნაკლოვანებების პრევენციის მიზნით გაწეული 

მუშაობის თაობაზე. 

 მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურმა (გ. 

მამაკაიშვილი) აამაღლოს დაქვემდებარებული განყოფილებების საქმიანობისადმი კონტროლი 

და მომთხოვნელობა, კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში წარმოუდგინოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე ანგარიშები კვარტალური 

მიმოხილვისა და შედეგების შეფასებისათვის. 

 მუხლი 5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისიამ (გ. ჩავლეშვილი) მეტი ყურადღება მიაქციოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

შესაბამისი სამსახურების საქმიანობას და რეგულარულად მიაწოდოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ინფორმაციები არსებული პრობლემების თაობაზე. 

 მუხლი 6. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14).           

 მუხლი 7. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე:               დავით დარჩია

     


