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ქ. ოზურგეთი         4 თებერვალი, 2015 წელი 

განკარგულება № 14 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში 2014 წელში 

გაწეული მუშაობის შესახებ 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომელმაც მოისმინა ამავე საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის თაობაზე აღნიშნავს, რომ 

კომისიას საანგარიშო პერიოდში გაწეული აქვს მნიშვნელოვანი მუშაობა არსებული კანონმდებლობითა 

და დებულებით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების მიზნით, კომისია 

რეგულარულად იხილავდა და ამზადებდა დასკვნებს საკრებულოს სხდომებზე განსახილველი 

ნორმატიული სამართლებრივი აქტების პროექტებზე და აქტიურად მონაწილეობდა ამ პროექტების 

შემუშავებაში, ამასთან საკრებულოს მიაჩნია, რომ კომისიამ გაცილებით მეტი ყურადღება უნდა 

მიაქციიოს ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე აღმასრულებელ ორგანოს შესაბამისი სამსახურის მიერ 

კვარტალური მიმოხილვებისათვის კანონით გათვალისწინებული ანგარიშების მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის რეგულარულად  წარმოდგენას, გამომდინარე აქედან საქართველოს ორგანული 

კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

 

მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

ანგარიში 2014 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად. 

მუხლი 2. კომისიამ რეგულარულად უზრუნველოყოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სხდომებზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების კვარტლური მიმოხილვა და ბიუჯეტის 

შესრულების წლიური ანგარიშების კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში წარმოდგენა და 

დამტკიცება. 

მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

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

მუხლი 4. ეს განკარგულება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს     

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

თავმჯდომარის გელა ჩავლეშვილის 

 

ა ნ გ ა რ ი შ ი  

           ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N7 განკარგულების თანახმად 

ამირჩიეს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარედ, ამავე წლის 13 აგვისტოს N16 განკარგულებით 

დამტკიცდა კომისიის პერსონალური შემადგენლობა ვლადიმერ ვადაჭკორია, მურად ჩხაიძე, ინგა დუმბაძე, 

მიხეილ გოგოტიშვილი, გურამ კოჩალიძე, ალექსანდრე გოგოძე, თეიმურაზ ბურჭულაძე, ლელა ნაცვალაძე,  დავით 

ჭაკნელიძე,  ლალი სიჭინავა. 

             საკრებულოს 27 აგვისტოს N8 დადგენილებით დამტკიცდა საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულება. 

              კომისიის 2014 წლის 18 აგვისტოს სხდომაზე ერთგვაროვან ფუნქციათა დაჯგუფების მიხედვით კომისიაში 

შეიქმნა ორი სამუშაო ჯგუფი: ბიუჯეტის შემოსულობების მაკონტროლებელი ჯგუფი (ჯგუფის უფროსი 

ალექსანდრე გოგოძე) და ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის კონტროლისა და მონიტორინგის ჯგუფი (ჯგუფის 

უფროსი ინგა დუმბაძე). 

         2014 წლის 2 აგვისტოდან (საკრებულოს პირველი სხდომის ჩატარების თარიღი) ამავე წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით, საკრებულოს ბიუროს მიერ წინასწარ დამტკიცებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად,  კომისიამ ჩაატარა 

14 დამოუკიდებელი და ერთი ერთობლივი სხდომა (განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, 

ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიასთან ერთად).  სხდომებზე სულ განხილულ იქნა 24 საკითხი. 

            საანგარიშო პერიოდში, კომისიას მიკუთვნებულ უფლებამოსილების ფარგლებში  გამოტანილია რამდენიმე  

დასკვნა, მათ შორის, 2014 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების თაობაზე; 2015 წლის ბიუჯეტის 

პროექტის აღმასრულებელ ორგანოში დაბრუნების თაობაზე; 2015 წლის შესწორებული ბიუჯეტის პროექტის 

საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად დაყენების თაობაზე.  

          საანგარიშო პერიოდში ყოველი თვის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში და ყოველკვარტალურად კომისია 

ისმენდა და აფასებდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო ორგანოს ანგარიშს ბიუჯეტის 

შესრულების მიმოხილვით (რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების, მათ შორის სარეზერვო 

ფონდიდან გამოყოფილ სახსრებს), ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობის 

შედარებით შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. 

         საანგარიშო პერიოდში კომისიას, მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობისას, მიღებული აქვს 

რამდენიმე რეკომენდაცია და შენიშვნა, რომლებიც შემდგომ მიღებულ იქნა საკრებულოს მიერ.  ამასთან ერთად 

გათვალისწინებული იქნა რამდენიმე რეკომენდაცია  საბიუჯეტო პრიორიტეტებიდან ამა თუ იმ საკითხის 

ამოღებისა ან დამატების თაობაზე. 

           საანგარიშო პერიოდში კომისიის მიერ ინდივიდუალურ რეჟიმში იქნა განხილული რამდენიმე მხარჯავი 

დაწესებულების მომავალი წლის ბიუჯეტში დაფინანსების მიზანშეწონილობის ან მიზანშეუწონლობის საკითხი 

 

 

                  კომისიის თავმჯდომარე:                     გელა ჩავლეშვილი 
 


