
                    
 

 
(ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 27-45-25) 

 
ქ. ოზურგეთი         19 თებერვალი  2015 წელი 

 
 

განკარგულება №22 
 

 

“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო 

ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“- 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 

 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61_e muxlis 

მე-2 ნაწილის და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 103-ე მუხლის, 1061 მუხლის 
პირველი და მეორე ნაწილების თანახმად: 
  

1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

და საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის 

წესის დამტკიცების შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილების     

მისაღებად. 

 

2. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 

სასამართლოში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14) მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის 

ვადაში. 

 

3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 თავმჯდომარე:                  დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



 

 ცნობა 

“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს აპარატის მიერ 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ - 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების  მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ საკრებულოში 

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება “ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და 

საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის 

წესის დამტკიცების შესახებ“,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად. 

დადგენილების მიღების ვადაა 2015 წლის   4 მარტამდე, 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და 

საკრებულოს აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის 

წესის დამტკიცების შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან 

დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ  2015 წლის 4 მარტამდე ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში, მისამართზე: ქ. ოზურგეთი, მ. კოსტავას ქ. N1. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული. (პასუხისმგებელი პირი 

ნანა თავდუმაძე, ტელ.: 599 98 39 00. ozurgeti.org.ge). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პროექტი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

თებერვალი ---- 2015 წელი 

ქ. ოზურგეთი 

 

დადგენილება №----- 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს აპარატის მიერ  

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის  

გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ 

 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილის, „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 38-ე მუხლის, 
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის, 20-ე მუხლის მე-2 
პუნქტის და „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-
8 მუხლის შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  
  

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 
 

 1. დამტკიცდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს აპარატის  მიერ 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესი“ დანართის შესაბამისად.  

 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე :    დავით დარჩია 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



დანართი  

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს აპარატის მიერ  

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის  

მოსაკრებლის გადახდის წესი 

 

 მუხლი 1.  

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოს აპარატიდან  საჯარო 

ინფორმაციის მიღებით დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის დაწესებული 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდა განხორციელდეს სახელმწიფო ხაზინის 

ერთიან ანგარიშზე 200122900, შემდეგ სახაზინო კოდეზე: 300903106. 

 

 მუხლი 2.  

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და საკრებულოს აპარატი  მოთხოვნილ საჯარო 

ინფორმაციის ასლს გასცემენ დაინტერესებული პირის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების 

მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარმოდგენის შემდგომ. 

 

 მუხლი 3.  

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატიდან საჯარო ინფორმაცის მიღებით 

დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის („საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების 

მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათის გარდა)  წლის განმავლობაში 

მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის ოდენობა შეადგენს 5 გვერდს A4 

ფორმატის ქაღალდის ქსეროასლის გადაღებისათვის. 

 

 მუხლი 4.  

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან საჯარო ინფორმაცის მიღებით დაინტერესებული 

ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის („საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათის გარდა)  წლის განმავლობაში მოსაკრებლის 

გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის ოდენობა შეადგენს 5 გვერდს A4 ფორმატის 

ქაღალდის ქსეროასლის გადაღებისათვის. 

 

მუხლი 5.  

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის ოდენობა და მოსაკრებლის გადახდისაგან 

გათავისუფლება განსაზღვრულია „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით. 

  



განმარტებითი ბარათი 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს აპარატის მიერ  

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის  

გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე 

 

 1. პროექტის წარმდგენი: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი 

 2. პროექტის ავტორი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული 

მომხსენებელი: არჩილ ყაზაიშვილი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი 

მოადგილე. 

 3. პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი  ნიშნები: 

 ა) პროექტის მიღების მიზეზი: 

 ა.ა) პროექტის შემუშავების საფუძველია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე მუხლის მე-2 ნაწილი, „საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 38-ე მუხლი, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი, 20-ე მუხლის მე-2 პუნქტი და „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების 

მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლი. 

ა.ბ) „საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-

8 მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

გადაიხდება საჯარო დაწესებულების სალაროში ან/და საბანკო დაწესებულების მეშვეობით, როგორც 

ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით, საჯარო დაწესებულების მიერ განსაზღვრული წესით. 

ამასთანავე, საჯარო დაწესებულება უფლებამოსილია განსაზღვროს წლის განმავლობაში 

მოსაკრებლის გადახდის გარეშე გამოსათხოვი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობა. 

 გამომდინარე აქედან, პროექტით გათვალისწინებულია აღნიშნული კანონის მოთხოვნები. 

 ბ) პროექტის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები: 

 ბ.ა) პროექტით განისაზღვრება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს 

აპარატის მიერ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისათვის მოსაკრებლის გადახდის წესი“ 

 ბ.ბ) პროექტი შეიცავს პრეამბულას და მასში გადმოცემულია ამ ნორმატიული აქტის მიღების 

სამართლებრივი საფუძვლები. 

 4. იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რომლებსაც გამოიწვევს წარმოდგენილი 

პროექტის მიღება (გამოცემა): 

 ა) პროექტის მიღება გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას. 

 ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას. 

 5. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2015 წლის 4 მარტი. 

 

 

  



დანართი  
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების წესი 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

ეს წესი განსაზღვრავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტით გამოყოფილი 

ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის გადანაწილების 

მექანიზმს. 

              მუხლი 2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების ძირითადი პრინციპები 

 1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე ასიგნების გადანაწილება, გარდა 

სარეზერვო ფონდის, წინა წლების დავალიანების დაფარვის და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების შესრულების ფონდისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა, შეიძლება 

მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანით. 

 2. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს პროგრამებს, 

პროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება. 

 3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა 

აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 

5%-ს (გარდა სარეზერვო ფონდის, წინა წლების დავალიანების დაფარვის და სასამართლო 

გადაწყვეტილებების შესრულების ფონდისთვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა). ამ 

ასიგნებების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. 

 4. შესაბამისი სამართლებრივი აქტისა და მხარჯავი დაწესებულების მიერ 

წარმოდგენილი წინადადებების საფუძველზე გამგებელი უფლებამოსილია განახორციელოს 

ცვლილებები (პროგრამის/ქვეპროგრამის ღონისძიების დამატება, პროგრამის/ქვეპროგრამის 

ღონისძიების დასახელების შეცვლა, პროგრამული კოდის დამატება) პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში. 

 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის 

მიზნით გამგებელი უფლებამოსილია განახორციელოს ცვლილებები (მათ შორის პროგრამული 

კოდის ან პროგრამის დამატება) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებულ 

შემოსულობებსა და გადასახდელებში. ეს ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 

საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, ცნობის სახით წარედგინება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს. 

 

                მუხლი 3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების 

გადანაწილების მოთხოვნის წარდგენა, განხილვა და შესრულება 

 1.საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების ეფექტურად 

ხარჯვის მიზნით მხარჯავი დაწესებულება, რომლისთვისაც არის მიკუთვნებული ეს 

გადასახდელები, მიმართავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურს ასიგნების გადაადგილების თაობაზე. მიმართვაში მხარჯავი დაწესებულების მიერ 



მოყვანილ უნდა იქნას სათანადო არგუმენტაცია და შესაბამისი დასაბუთება ასიგნებების 

გადანაწილებისა და მასზე ვალდებულების აღების არსებობის თაობაზე. 

 2. მოთხოვნა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს წარედგინება წერილობითი სახით იმ 

მხარჯავი დაწესებულების მიერ, რომლისთვისაც არის მიკუთვნებული ეს ასიგნებები, 

ხელმძღვანელის ხელმოწერით. მხარჯავ დაწესებულებას ენიჭება სრული პასუხიმგებლობა 

წერილის შინაარსსა და ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების გადანაწილების 

მიზანშეწონილობაზე. 

  3. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური განიხილავს წარმოდგენილ წერილობით 

მოთხოვნას და არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა გამგებელს წარუდგენს შესაბამის წინადადებებს 

(მოხსენებითი ბარათი და შესაბამისი სამართლებრივი აქტის პროექტი) ასიგნების 

გადანაწილების თაობაზე. 

 4. გადანაწილების თაობაზე გამგებლის მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში, გამგებელი გამოსცემს შესაბამის სამართლებრივ აქტს, რომლის საფუძველზე 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური ატარებს სათანადო ცვლილებას, ამ მუხლის მე-7 პუნქტით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. 

 5. საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი ასიგნების გადანაწილებაზე შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღებამდე, მხარჯავმს დაწესებულებამ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში 

არ უნდა წარადგინოს ვალდებულების დოკუმენტი იმ ასიგნებაზე, რომელთა გადანაწილებაზე 

არსებობს მოთხოვნა. 

  6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებებიდან თანხის გამოყოფის შესახებ 

შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური ამზადებს 

გამგებლის ბრძანების პროექტს ამ თანხის ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასხდელებში 

ასახვის მიზნით.   ბრძანების გამოცემის შემდეგ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური ატარებს 

შესაბამის ცვლილებებს ბიუჯეტის ორგანიზაციულ  კლასიფიკაციაში და მის მიერ 

დამტკიცებულ განწერაში, ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. 

  7. წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებები ზუსტდება გეგმის ცვლილების 

ცნობით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


