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ან გა რი შის სა ფუძ ვ ლე ბი

ანგარიშის 
სამართლებრივი 

საფუძვლები

ან გა რი ში მომ ზა დე ბუ ლია „სახელმწიფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 31-ე მუხ ლის მე-5 პუნ ქ ტის 
შე სა ბა მი სად, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის 
სამ სა ხუ რი სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენტს 2 წე ლი წად ში ერ-
თხელ წა რუდ გენს ან გა რიშს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე სა ხებ.

ანგარიშის 
დოკუმენტური 
საფუძვლები

მოხ სე ნე ბის მო სამ ზა დებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი ა:

ა) 2016-2017 წლებ ში სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის ან გა რი შე ბი;

ბ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა-
ხურ ში წარ მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტე ბი  გა მოვ ლე ნილ დარ ღ ვე-
ვებ ზე რე ა გი რე ბის შე სა ხებ.

ანგარიშის მომზადებაზე 
პასუხისმგებლობა

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯე ტე ბის ხარ ჯ ვა სა და შეს რუ ლე ბას-
თან და კავ ში რე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე სა ხებ ან გა რი-
შის მომ ზა დე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ-
წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რი.

ჩატარებული აუდიტების 
მასშტაბები

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯე ტე ბის ხარ ჯ ვა სა და შეს რუ ლე ბას-
თან და კავ ში რე ბით 2016-2017 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი-
ტე ბის მას შ ტა ბი მო ი ცავ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ორ გა ნო ე ბის 
საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლას შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით:

•	 მოქ მედ კა ნონ მ დებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბა − საქ მი ა ნო-
ბის წარ მარ თ ვი სას;

•	 სა ჯა რო რე სურ სე ბის    გა მო ყე ნე ბა სა    და    ფი ნან სუ რი    
ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნა ზე    გავ ლე ნის    მქო ნე    სა კა ნონ მ-
დებ ლო    და    სხვა    აქ ტე ბი;

•	 რა ცი ო ნა ლუ რი    ხარ ჯ ვა    −    სახ ს რე ბის    გა მო ყე ნე ბა    
ეკო ნო მი უ რო ბის პრინ ცი პის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

•	 ნე ბის მი ე რი  სხვა  სა კითხი,  რო მელ საც  გან სა კუთ რე ბუ ლი  
მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს  სა ჯა რო  ფი ნან სე ბის  მარ თ ვის  გა სა-
უმ ჯო ბე სებ ლად  ან / და  სა ჯა რო სექ ტორ ში ერ თ გ ვა რო ვა ნი 
პრაქ ტი კის და სა ნერ გად
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შე მა ჯა მე ბე ლი მი მო ხილ ვა
სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა 2016-2017 წლებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ა ტა რა 47 აუდი-
ტი, სულ აუდი რე ბულ მა თან ხამ შე ად გი ნა 3,065,922.1 ათა სი ლა რი. 

აუდი ტე ბის შე დე გად 700-მდე შემ თხ ვე ვა ში − 626,697.2 ათა სი ლა რის მარ თ ვი სა და გან კარ გ ვის 
პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და  სხვა დას ხ ვა ხა სი ა თის ნაკ ლო ვა ნე ბა, მათ შო რის, 578,123.5 ათა სი ლა რი 
− აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბის კუთხით გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი ა.1 აღ ნიშ ნუ ლი ძი რი თა დად გა მოწ-
ვე უ ლია სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბი სა და აქ ტი ვე ბის არა მიზ ნობ რი ვი თუ არა ე ფექ ტი ა ნი გან კარ გ-
ვით, შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა დარ ღ ვე ვით, ასე ვე ფი ნან სუ რი აღ რიცხ-
ვა -ან გა რიშ გე ბი სას დაშ ვე ბუ ლი დარ ღ ვე ვა - ნაკ ლო ვა ნე ბე ბით.

ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად, სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის მარ-
თ ვა ში არ სე ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი გა მოვ ლინ და შემ დე გი მი-
მარ თუ ლე ბე ბით: 

 
სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის მარ თ ვა − სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
მარ თ ვის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და 33 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი ღი-
რე ბუ ლე ბის სხვა დას ხ ვა სა ხის დარ ღ ვე ვა, რაც დაშ ვე ბუ ლია შემ-
დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით:

47 აუდიტი
12

ფინანსური
აუდიტი

ერთი 
ეფექტიანობის 

აუდიტი 

15 
შესაბამისობის

 აუდიტი

19 
ფინანსური და 

შესაბამისობის 
აუდიტი

1 აღრიცხვა-ანგარიშგების კუთხით გამოვლენილი დარღვევების ფინანსური შედეგების გაანგარიშებაში არ შედის 
გურჯაანის, ნინოწმინდის, თეთრიწყაროს, ყვარლისა და თვითმმართველი ქალაქი ახალციხის მონაცემები,  სადაც 
ფინანსური ანგარიშგებები საერთოდ მომზადებული არ იყო მუნიციპალიტეტის მიერ.

სახელმწიფო შესყიდვების 
სწორად განხორციელება 
ხელს უწყობს საბიუჯეტო 
სახსრების რაციონალურ 
ხარჯვას, შესყიდვების 
მონაწილეთა შორის 
ჯანსაღი კონკურენციის 
განვითარებასა და 
სამართლიან მიდგომას.
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•	 სა ბი უ ჯე ტო თან ხე ბი გა და რიცხუ ლია შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტუ რი და სა ბუ თე ბის გა რე შე;
•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა აანაზღა უ რეს მიმ წო დებ ლე ბის მი ერ შე უს რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი;
•	 სა მუ შა ო ე ბის და გეგ მ ვი სა და შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში არ არის და ნერ გი ლი სა თა ნა დო კონ-

ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი, რა მაც შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის პი რო ბე ბის გა უ ა რე სე ბა გა მო იწ-
ვი ა; 

•	 სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბის ვა დებ ში ცვლი ლე ბე ბი შე ტა ნი ლია სა თა ნა დო და სა ბუ თე ბის გა-
რე შე, რის გა მოც არ არის გა მო ყე ნე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ჯა რი მო 
სან ქ ცი ე ბი;

•	 შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბი გან კარ გუ ლია არა ე კო ნო მი უ რად და სხვ.

საბიუჯეტო რე სურ სე ბის მარ თ ვა − სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბის 
მარ თ ვა ში არ სე ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის შე დე გად, არას წო რად 
არის გან კარ გუ ლი 13 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი. კერ ძოდ:

•	 თან ხე ბი გა ხარ ჯეს ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ზე, რომ-
ლე ბიც აუდი ტის მიმ დი ნა რე ო ბი სას და უს რუ ლე ბე ლი იყო 
და არ გა მო ი ყე ნე ბო და.  აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტე ბის დას რუ-
ლე ბა და მა ტე ბით და ფი ნან სე ბას სა ჭი რო ებ და, რაც აღარ 
და უ გეგ მავთ.

•	 ხარ ჯე ბი გა წე უ ლია სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სის მა რე გუ ლი რე ბე-
ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მე ბის დარ ღ ვე ვით;

•	 სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბი გან კარ გუ ლია არა მიზ ნობ რი ვად;
•	 გა წე უ ლია ზედ მე ტი სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯი ისეთ სა კითხებ თან 

მი მარ თე ბით, რომ ლის ანაზღა უ რე ბაც კა ნონ მ დებ ლო ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ არის2 და სხვ.  

აქ ტი ვე ბის მარ თ ვა − აუდი ტო რუ ლი პრო ცე დუ რე ბის შე დე-
გად გა მო იკ ვე თა, რომ რიგ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს არა სა თა ნა დო 
კონ ტ რო ლი აქვთ და წე სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის აღ რიცხ ვის, გან კარ-
გ ვი სა და დაც ვის მხრივ. აქ ტი ვე ბის მარ თ ვა ში არ სე ბულ მა 
დარ ღ ვე ვა- ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის მო ცუ ლო ბამ ჯამ ში 1.6 მი ლი ონ 
ლარ ზე მე ტი  შე ად გი ნა. კერ ძოდ:

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ქო ნე ბის, მოთხოვ ნე ბი სა და  ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია არ ჩა ტა რე ბუ ლა, გან ხორ ცი-
ელ და არას რუ ლად ან დად გე ნი ლი პე რი ო დუ ლო ბის დარ-
ღ ვე ვით;

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ და წე სე ბუ ლი 
მო საკ რებ ლე ბი სა და სა ი ჯა რო ქი რის ამო ღე ბას. მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბის გას ხ ვი სე ბი სას 
არას წო რა დაა გან საზღ ვ რუ ლი საპ რი ვა ტი ზე ბო პი რო ბე ბი;

•	 მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბენ არა უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი;
•	 მუ ნი ცი პა ლუ რი აქ ტი ვე ბი გან კარ გუ ლია არა ე ფექ ტი ა ნად და სხვ.

შეზღუ დუ ლი ფი ნან სუ რი 
რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია პრი-
ო რი ტე ტე ბის გან საზღ ვ რა 
პირ ვე ლი რი გის ამო ცა ნე-
ბის გა და საწყ ვე ტად, ასე ვე 
სა მუ შა ო ე ბის და გეგ მ ვა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ბი უ ჯე ტო 
სახ ს რე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი 
გა მო ყე ნე ბით.

აქ ტი ვე ბის სწო რი გა მო ყე-
ნე ბა ხელს უწყობს მო სახ-
ლე ო ბის და მა ტე ბი თი სერ-
ვი სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას, 
სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის 
მო ბი ლი ზე ბას და მი მარ თუ-
ლია ქო ნე ბის სარ გებ ლი ა ნად 
და მიზ ნობ რი ვად გა მო ყე-
ნე ბის კენ.

2 ზედმეტად გაცემულია საშვებულებო და სამივლინებო თანხები, საკრებულოს თანამდებობის პირების 
უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვ. 
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ფინანსური აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბა − ფი ნან სუ რი აღ რიცხ-
ვა -ან გა რიშ გე ბის პრო ცეს ში აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბე ბით გა-
მოვ ლე ნილ მა ხარ ვე ზებ მა თან ხობ რი ვად 578 მი ლი ონ ლარ-
ზე მე ტი შე ად გი ნა. აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბა ში გა მოვ ლე ნი ლი 
დარ ღ ვე ვე ბის მა გა ლი თე ბი ა:

•	 ზო გი ერ თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი არ ად გენს ფი ნან სურ ან გა-
რიშ გე ბას, არ აწარ მო ებს ბუ ღალ ტ რულ გა ტა რე ბებს ან 
აწარ მო ებს არას რულ ყო ფი ლად. ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნე-
ბის აღ რიცხ ვის მიზ ნით არ არის გა მო ყე ნე ბუ ლი და რიცხ-
ვის მე თო დი;

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ არის აღ რიცხუ ლი ძი რი თა დი აქ-
ტი ვე ბის, ასე ვე ფი ნან სუ რი მოთხოვ ნე ბის ნა წი ლი. ორ გა ნი-
ზა ცი ის ბა ლან ს ში შე ტა ნი ლია არა სა კუ თა რი ქო ნე ბა;

•	 ხარ ვე ზე ბია არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის მი ღე ბა- გას ვ ლი სა 
და წმინ და ღი რე ბუ ლე ბის გა ან გა რი შე ბის მხრივ და სხვ.;

•	 არას წო რი ბუ ღალ ტ რუ ლი გა ტა რე ბე ბი სა და აღ რიცხ-
ვის შემ თხ ვე ვე ბი და ფიქ სირ და ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
რომ ლე ბიც 2016-2017 წლებ ში ჩა ტა რე ბულ მა ფი ნან სურ მა აუდი ტებ მა მო იც ვა.

ცხრი ლი 1. აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი დარ ღ ვე ვე ბის თან ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
(ათასი ლა რი)

დარ ღ ვე ვის კა ტე გო რია  თან ხა

სახელმწიფო 
შესყიდვების მართვა

საბიუჯეტო რესურსების არაეკონომიურად განკარგვა                     1,989.6

საბიუჯეტო რესურსების არაეფექტიანად განკარგვა                      891.8
ბიუჯეტში მიუმართავი სახსრები                                                      1,338.2
დოკუმენტური დასაბუთების გარეშე ანაზღაურებული ხარჯი      25,503.6
მიმწოდებლებისთვის ზედმეტად ანაზღაურებული თანხა                   1,448.3
სხვა დარღვევები                                                                          2,349.1

საბიუჯეტო 
რესურსების მართვა

არამიზნობრივი განკარგვა                                                                307.3
საკანონმდებლო ნორმების შეუსაბამოდ ხარჯვა                           7,922.6
ზედმეტად გადახდილი საბიუჯეტო სახსრები                                    56.3
საბიუჯეტო რესურსების არაეფექტიანი განკარგვა                        4,666.1
სხვადასხვა ხარვეზები                                                                  450.6

აქტივების მართვა
მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში მიუმართავი სახსრები                   448.8
აქტივების არაეფექტიანი განკარგვა                                             996.9
სხვა დარღვევები                                                                       204.5

აღრიცხვა- 
ანგარიშგება

აღრიცხვა-ანგარიშგების კუთხით გამოვლენილი ხარვეზები        578,123.5

ჯა მი 626,697.2

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
მი ზა ნია მომ ხ მა რებ ლებს 
მი ე წო დოს სა თა ნა დო 
ინ ფორ მა ცია ობი ექ ტის 
ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის, 
მოთხოვ ნე ბის, ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბი სა და   კა პი ტა ლის 
შე სა ხებ. სა მე ურ ნეო ოპე-
რა ცი ე ბის ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ-
რიცხ ვა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს 
როლს თა მა შობს  ორ გა ნი-
ზა ცი ის ქო ნე ბის შე ნარ ჩუ-
ნე ბის, მოთხოვ ნე ბი სა და 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ანა ლი ზის 
მხრივ  
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მუ ნი ცი პა ლუ რი ფი ნან სე ბის მარ თ ვა ში არ სე ბუ ლი სის ტე მუ რი 
ხა სი ა თის ხარ ვე ზე ბი
სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სის ტე მუ რი ხარ ვე ზე ბით ხა სი ათ დე ბა „წარმომადგენლობითი 
და აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“, „ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი-
ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ პროგ რა მე ბი სა და ქო ნე ბის მარ თ ვის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი საქ-
მი ა ნო ბა. ხარ ვე ზე ბი  გა მოწ ვე უ ლია შემ დე გი გა რე მო ე ბე ბით:

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას არ ით ვა ლის წი-
ნე ბენ მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რულ მოთხოვ ნებს;

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი არ ით ვა ლის წი ნე ბენ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო-
ბის სა რე კო მენ და ციო ხა სი ა თის დო კუ მენ ტებს, რო მე ლე ბიც შე მუ შა ვე ბუ ლია მხარ ჯავ და წე-
სე ბუ ლე ბებ ში ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი და ეკო ნო მი უ რი ხარ ჯ ვის უზ რუნ ველ-
ყო ფის მიზ ნით; 

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი ვერ ახ დე ნენ სა უ კე თე სო ალ ტერ ნა ტი ვე ბის 
გან საზღ ვ რას იმ სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტი სას, რომ ლე ბიც სრუ ლად არ არის და რე გუ ლი რე-
ბუ ლი მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით. შე დე გად, მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი არა ე ფექ ტი ა-
ნი ა;

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ხშირ შემ თხ ვე ვა ში არ აქვთ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა თა ნა დო კონ ტ რო ლის მე-
ქა ნიზ მე ბი. შე დე გად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მო ჩე-
ნას და მა თი გა მოს წო რე ბის მიზ ნით სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას.

აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნილ სის ტე მურ ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა-
ხურ მა გას ცა შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი, რის შე დე გა დაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და იწყეს ღო-
ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხ ვ რის მიზ ნით.
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სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ გა მოვ ლე ნილ 
დარ ღ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბა
სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მთა ვა რი მი ზა ნია სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვის გა უმ ჯო ბე სე-
ბა. აღ ნიშ ნუ ლის მი საღ წე ვად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია არა მხო ლოდ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მიმ დი ნა რე 
საქ მი ა ნო ბა ში დარ ღ ვე ვა- ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის აღ მო ჩე ნა, არა მედ ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა, რა-
თა მო მა ვალ ში მოხ დეს მსგავ სი ტი პის ხარ ვე ზე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა. ამი სათ ვის სამ სა ხუ რი 
გას ცემს რე კო მენ და ცი ებს და მეთ ვალ ყუ რე ო ბას უწევს მათ შეს რუ ლე ბას. მო ნი ტო რინ გის ფარ გ-
ლებ ში სამ სა ხუ რი სწავ ლობს რო გორც შეს რუ ლე ბულ რე კო მენ და ცი ებს, აგ რეთ ვე აუდი ტის ობი-
ექ ტის მი ერ წარ მოდ გე ნილ სა მოქ მე დო გეგ მებს რე კო მენ და ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ. 2016-
2017 წლებ ში სამ სა ხურ მა გას ცა 283 რე კო მენ და ცი ა, მათ შო რის, 2016 წელს − 102, ხო ლო 2017 
წელს − 181. რე კო მენ და ცი ე ბის მო ნი ტო რინ გის ფარ გ ლებ ში წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის მი-
ხედ ვით, შეს რუ ლე ბუ ლია 162 რე კო მენ და ცი ა, მათ შო რის, 2016 წლის − 72 და 2017 წლის − 90 
რე კო მენ და ცი ა. ნა წი ლობ რივ შეს რულ და 45 რე კო მენ და ცი ა, მიმ დი ნა რეა − 2017 წლის 13 რე-
კო მენ და ცი ა, ჩა მო სა წე რია − 6 რე კო მენ და ცი ა. ჯერ ჯე რო ბით, რე ა გი რე ბა არ მომ ხ და რა 57 რე-
კო მენ და ცი ა ზე, კერ ძოდ,  შე უს რუ ლე ბე ლია 2016 წლის  − 14 და 2017 წლის − 43 რე კო მენ და ცი ა. 

დი აგ რა მა 1. სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ გა ცე მულ რე კო მენ და ცი ებ ზე რე ა გი რე ბის 
მდგო მა რე ო ბა

გამოვლენილ დარ ღ ვე ვა- ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე-
ა გი რე ბის შე დე გად:

•	 აღ დ გე ნი ლი და გა მოს წო რე ბუ ლია 12 მლნ ლარ ზე მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ-
ლი პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც აუდი ტის პე რი ოდ ში და ზი ა ნე ბუ ლი იყო, რაც სა შუ ა ლე ბას აძ-
ლევს მო სახ ლე ო ბას  აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტე ბით ისარ გებ ლოს ხარ ვე ზე ბის გა რე შე; 

•	 დას რულ და 502.4 ათა სი ლა რის და უს რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი, შე სა ბა მი სი ფუნ ქ ცი ით და იტ-
ვირ თა 636.0 ათა სი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ობი ექ ტე ბი და 350.7 ათა სი 
ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის  გა მო უ ყე ნე ბე ლი  მა სა ლე ბი;

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და იწყეს ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა სამ შე ნებ ლო- სა რე მონ ტო სა მუ შა ო-
ე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვი სას მიმ წო დებ ლებ თან ან გა რიშ ს წო რე ბის წე სის შე მუ შა ვე ბის 
მიზ ნით, რო მე ლიც შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნებ თან. აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიმ დი ნა რე პე რი ო დი სათ ვის სა კითხი არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა თა ნა-
დოდ მო წეს რი გე ბუ ლი არ არის; 

57%21%
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•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და იწყეს სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვის პრო ცეს ში კონ ტ რო ლის და მა ტე ბი თი 
მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გ ვა, რო მე ლიც გა მო რიცხავს შე უს რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის ჩა ბა რე ბი სა 
და ანაზღა უ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. თუმ ცა, ძი რი თა დად, აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტებ ში მო უ წეს რი გე ბე ლი ა; 

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა გა ა უმ ჯო ბე სეს ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბა, რაც 
უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რივ ბი უ ჯე ტებ ში  და მა ტე ბი თი თან ხე ბის მო ბი ლი ზე ბას;

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და იწყეს მათ სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის მარ თ ვა და გან კარ გ ვა 
კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ქო ნე ბის მარ თ ვის სა-
კითხე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას და ბი უ ჯეტ ში მე ტი შე მო სავ ლის მი ღე ბას; მი უ ხე და ვად გან ხორ ცი ე-
ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა, სა კითხი ბო ლომ დე მო წეს რი გე ბუ ლი არ არის; 

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და იწყეს ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა მიმ წო დებ ლებ ზე და რიცხუ ლი სა ჯა-
რი მო თან ხე ბის ამო ღე ბის მიზ ნით, რაც ხელს შე უწყობს, შეზღუ დუ ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სე-
ბის პი რო ბებ ში, ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბის გაზ რ დას და სხვ.

სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რი თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ-
ლობს სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ თან. 2016-2017 წლებ ში 29 ან გა რიშ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ნა შა უ ლის მა ღა ლი რის კის შემ ც ვე ლი გა რე მო ე ბე ბი, შემ დ გო მი რე ა-
გი რე ბის მიზ ნით, გა დაგ ზავ ნი ლია  სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ ში.3 ჩვენს ხელთ არ სე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ით, მიმ დი ნა რე ობს გა მო ძი ე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ საქ მე ე ბი დრო უ ლად დას-
რულ დეს, რა თა მოხ დეს ბი უ ჯე ტი სათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა. ამას თა ნა ვე,  სა მარ-
თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის რე ა გი რე ბას პრე ვენ ცი უ ლი ეფექ ტი ექ ნე ბა სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი-
სათ ვის.

3 გარდა აღნიშნულისა 2016 წელს სამართალდამცავი ორგანოებისათვის გადაგზავნილია 2015 წელს ჩატარებული 
17 აუდიტის ანგარიშში დაფიქსირებული გარემოებები.
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წარ მო მად გენ ლო ბი თი და აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის 
და ფი ნან სე ბა
2016-2017 წლებ ში სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა შე ის წავ ლა 26 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ-
მო მად გენ ლო ბი თი და აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის 
კა ნონ შე სა ბა მი სო ბა და მი ზან შე წო ნი ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ფი ნან ს დე ბა 
გამ გე ო ბის (მერიის) სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბის, საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის საქ მი ა ნო ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი, მათ შო რის: თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ გო, პრე მი ა, და ნა მა ტი, ოფი სის ხარ-
ჯი და სხვ. შე მოწ მე ბულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მოვ ლინ და შემ დე გი სა ხის სის ტე მუ რი დარ ღ ვე-
ვა- ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი:

შრო მის ანაზღა უ რე ბა

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ხარ ჯე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს შე ად გენს მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის შრო მის ანაზღა უ რე ბა. შრო მის ანაზღა უ რე ბა მო ი ცავს 
მო ხე ლის თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ გოს, აგ რეთ ვე კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში – შე-
სა ბა მის სა ხელ ფა სო და ნა მატს, საკ ლა სო და ნა მატს და ფუ ლად ჯილ დოს.4 მუნიციპალიტეტებში 
ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ პერ სო ნა ლის მარ თ ვის პრო ცე სი თვით მ-
მარ თ ვე ლო ბებ ში ხა სი ათ დე ბა შემ დე გი სის ტე მუ რი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბით:

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის წა ხა ლი სე ბის სის ტე მა არ ეფუძ ნე ბა სა ბი-
უ ჯე ტო თან ხე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი ხარ ჯ ვის პრინ ცი პებს;

•	 არ სე ბუ ლი პრე მი რე ბის სის ტე მა ხშირ შემ თხ ვე ვა ში არ ით ვა ლის წი ნებს კონ კ რე ტულ კრი ტე-
რი უ მებს,  რის მი ხედ ვი თაც უნ და გა ი ცეს პრე მი ა;

•	 მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და ნა მა ტის და წე სე ბას თან და კავ ში რე ბით არ შე ე სა ბა მე ბა 
მოქ მედ კა ნონ მ დებ ლო ბას და მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მებს.

თა ნამ შ რომ ლებ ზე  გა ცე მუ ლი  პრე მია

„საჯარო და წე სე ბუ ლე ბებ ში პრე მი ის ოდე ნო ბის გან საზღ ვ რის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა-
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 15 ივ ლი სის №449 დად გე ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, პრე მია 
გა ი ცე მა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს შე ფა-
სე ბის (საჯარო და წე სე ბუ ლე ბა ში სა მუ შა ოს შე ფა სე ბის სის ტე მის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში) ან / და 
და სა ბუ თე ბის სა ფუძ ველ ზე. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში და საქ მე ბულ პირ ზე ერ თ ჯე რა დად გა ცე-
მუ ლი პრე მი ის ოდე ნო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს აღ ნიშ ნუ ლი პი რის თა ნამ დე ბობ რივ სარ გოს. 
სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში და საქ მე ბულ პირ ზე პრე მია შე იძ ლე ბა გა ი ცეს კვარ ტალ ში ერ თხელ, 
ანუ წე ლი წად ში 4-ჯერ. აღ ნიშ ნუ ლი დად გე ნი ლე ბა თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბი სათ ვის სა რე-
კო მენ და ციო ხა სი ა თი სა ა, თუმ ცა სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მო საზ რე ბით, მი სი დაც ვა 
ერ თი ა ნი სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კი დან და თან ხე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი ხარ ჯ ვის პრინ ცი პი დან გა მომ-
დი ნა რე,  სა ვალ დე ბუ ლო ა. 

4 2018 წლამდე შრომის ანაზღაურება ასევე მოიცავდა მოხელეზე გაცემულ პრემიას.
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ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ გარ დაბ ნის, ბორ ჯო მის, ზუგ დი დი სა და 
თეთ რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი არ ით ვა ლის წი ნებ დ ნენ აღ ნიშ ნულ ვალ დე ბუ ლე ბას. კერ-
ძოდ, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ებ ზე პრე მი ე ბი გა ი ცე მო და კვარ ტალ ში ორ ჯერ და მეტ ჯერ; გა ცე მულ 
პრე მი ას რიგ შემ თხ ვე ვებ ში არ ჰქონ და სა თა ნა დო და სა ბუ თე ბა, თუ რის სა ფუძ ველ ზე მოხ და 
მო ხე ლის წა ხა ლი სე ბა.

            მა გა ლი თად: 

•	 2015 წელს  გარ დაბ ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 110 მო სამ სა ხუ რე ზე პრე მია გა ი ცა       
5-ჯერ და მეტ ჯერ, მათ შო რის, 37 მო სამ სა ხუ რე ზე  წლის გან მავ ლო ბა ში პრე მია 
გა ი ცა 8-ჯერ, ხო ლო ერთ მო სამ სა ხუ რე ზე − 9-ჯერ. პრე მია ჯე რა დო ბის დარ ღ ვე-
ვით მი ღე ბუ ლი აქვთ მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რებ საც: საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო-
მა რემ, საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლემ და აპა რა ტის უფ როს მა 2015 
წელს და მა ტე ბი თი ანაზღა უ რე ბა (პრემია და და ნა მა ტი) მი ი ღეს 8-ჯერ, გამ გე ბელ-
მა − 10-ჯერ, გამ გებ ლის მო ად გი ლე ებ მა − 11-12-ჯერ. მსგავ სი ხარ ვე ზი გა მოვ-
ლინ და ბორ ჯო მის, ზუგ დი დი სა და თეთ რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში;

•	 2015-2016 წლებ ში ახალ ქა ლა ქის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შ რომ ლებ ზე პრე მი ის 
სა ხით გა ცე მუ ლია 852.4 ათა სი ლა რი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ უმ რავ ლეს შემ თხ ვე-
ვა ში არ არის დო კუ მენ ტუ რად სა თა ნა დოდ და სა ბუ თე ბუ ლი, თუ რის სა ფუძ ველ ზე 
მოხ და  კონ კ რე ტუ ლი და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის პრე მი რე ბა, რო მე ლიც ყო ველ ჯერ-
ზე შე ად გენს მო ხე ლის თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ გოს 100%-ს. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ 
აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი წე სი პრე მი ის გა ცე მის შე სა ხებ. მსგავ სი ხარ ვე ზი გა მოვ ლინ და 
ახალ ცი ხის, ბა თუ მის, გარ დაბ ნის, თეთ რიწყა როს, მარ ტ ვი ლი სა და ნი ნოწ მინ დის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2018 წლი დან სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში შრო მის ანაზღა უ რე ბის წე სი და 
თა ნამ შ რომ ლე ბის წა ხა ლი სე ბის სის ტე მა და რე გუ ლირ და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით „საჯარო 
დაწესებულებაში შრო მის ანაზღა უ რე ბის შე სა ხებ“. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით გა ნი საზღ ვ რა თვით-
მ მარ თ ვე ლო ბებ ში და საქ მე ბულ პი რებ ზე გა სა ცე მი შრო მის ანაზღა უ რე ბის ზღვრუ ლი ნორ მე ბი. 
კერ ძოდ, 2018-2020 წლებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თა ნამ დე ბო ბის პი რებს შრო მის ანაზღა უ რე ბა 
უნ და მი ე ცეს 2017 წელს გა ცე მუ ლი სა შუ ა ლო თვი უ რი ანაზღა უ რე ბის მი ხედ ვით. მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტებს, რო მელ თა თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი 2017 წელს იღებ დ ნენ დი დი ოდე ნო ბის პრე მი ებს, 
კა ნო ნის აღ ნიშ ნულ მა ჩა ნა წერ მა სა შუ ა ლე ბა მის ცა 2018 წლი დან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ე ზარ დათ 
თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ხელ ფა სე ბი, ხო ლო ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, რომ ლე ბიც სრუ ლად ით ვა-
ლის წი ნებ დ ნენ მთავ რო ბის რე კო მენ და ცი ებს, ვერ ახ დე ნენ თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ხელ ფა სე-
ბის ზრდას. შე დე გად, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბი, რომ ლე ბიც არ ით ვა ლის წი ნებ დ ნენ მთავ-
რო ბის რე კო მენ და ცი ებს, აღ მოჩ ნ დ ნენ უფ რო წა ხა ლი სე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში.  

№2 ცხრილ ში ნაჩ ვე ნე ბია იმ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მო ნა ცე მე ბი, რომ ლებ მაც ცალ კე უ ლი თა ნამ-
დე ბო ბის პი რე ბის შრო მის ანაზღა უ რე ბა 2017 წელ თან შე და რე ბით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ზარ დეს:
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ცხრი ლი №2. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, სა დაც 2018 წლი დან თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის შრო მის ანაზღა-
უ რე ბა 2017 წელ თან შე და რე ბით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და 

№ მუნიციპალიტეტის 
დასახელება მერი

მე რის  
პირ ვე ლი 
მო ად გი-

ლე

მე რის 
მო ად-
გი ლე

საკ რე-
ბუ ლოს 

თავ მ ჯ დო-
მა რე

საკ რე ბუ-
ლოს თავ მ-
ჯ დო მა რის 
მო ად გი ლე

საკ რე-
ბუ ლოს 

კო მი სი ის 
თავ მ ჯ დო-

მა რე

საკ რე-
ბუ ლოს 

ფრაქ ცი ის 
თავ მ ჯ დო-

მა რე

1 ვანის 
მუნიციპალიტეტი 12.5% 22.2% 20.1% 12.5% 22.2% 28.9% 28.9%

2 თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 35.8% 28.6% 25.0% 35.8% 28.6% 26.3% 26.3%

3 წალკის 
მუნიციპალიტეტი 24.9% 61.5% 61.5% 24.9% 23.5% 8.1% 8.1%

4 რუსთავის 
მუნიციპალიტეტი 63.6% 77.8% 70.5% 63.6% 66.7% 52.9% 52.9%

5 ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტი - 76.2% 70.7% - 62.8% 29.4% 29.4%

6 ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტი 20.8% 69.2% 75.0% 20.8% 29.4% 11.1% 11.1%

7 მარნეულის 
მუნიციპალიტეტი 54.7% 64.4% 61.9% 54.7% 55.6% 36.9% 36.9%

8 ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტი 17.0% 17.6% 16.1% 17.0% 17.6% 25.9% 25.9%

9 ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტი  49.1% 40.9% 42.5% 49.1% 40.9% 43.9% 43.9%

10 ბორჯომის 
მუნიციპალიტეტი 41.5% 30.0% 25.0% 41.5% 30.0% 19.0% 20.4%

11 გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტი  69.8% 70.5% 50.0% 69.8% 70.5% 50.0% 50.0%

12 თბილისის 
მუნიციპალიტეტი - 113.6% 119.6% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0%

მი ზან შე წო ნი ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სი კო მი ტე ტის ჩარ თუ ლო ბით გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღებ მა პი რებ მა კი დევ ერ თხელ იმ ს ჯე ლონ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შრო მის 
ანაზღა უ რე ბის სა კითხე ბის და რე გუ ლი რე ბა ზე, რაც ხელს შე უწყობს ქვეყ ნის მას შ ტა ბით ჩა მო ყა-
ლიბ დეს სა მარ თ ლი ა ნი და ერ თ გ ვა რო ვა ნი მიდ გო მა თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის შრო მის ანაზღა-
უ რე ბის კუთხით. 

თა ნამ შ რომ ლებ ზე გა ცე მუ ლი და ნა მა ტი

2016-2017 წლებ ში მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს უფ ლე ბა ჰქონ-
დათ თა ნამ შ რომ ლებ ზე და ნა მა ტი გა ე ცათ ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბი სა და გან სა კუთ რე ბით სა-
პა სუ ხის მ გებ ლო ფუნ ქ ცი უ რი დატ ვირ თ ვის თ ვის. კა ნო ნის მი ხედ ვით, და ნა მა ტის გა ცე მი სას,  
ყო ველ ჯერ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა სა თა ნა დოდ უნ და და ა სა ბუ თოს მი სი გა ცე მის ობი ექ ტუ რი სა-
ჭი რო ე ბა და მი ზან შე წო ნი ლო ბა. თვით მ მარ თ ველ ერ თე უ ლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე-
გად გა მოვ ლინ და, რომ 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ი ცა 2,551.7 ათა სი ლა რის და ნა მა ტი შე სა ბა მი სი 
და სა ბუ თე ბის გა რე შე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აქე დან 3 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნა მა ტი და ნიშ ნუ ლი 
იყო წი ნას წარ, მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში. და ნა მა ტე ბის და ნიშ ვ ნის შე სა ხებ გა ცე მულ ბრძა-
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ნე ბებ ში მი თი თე ბუ ლი ა, რომ მო ხე ლე ზე თან ხა გა ი ცე მა ზე გა ნაკ ვე თუ რი და გან სა კუთ რე ბუ ლად 
სა პა სუ ხის მ გებ ლო სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბის გა მო. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს წი ნას წარ არ შე ეძ ლოთ 
გა ნე საზღ ვ რათ მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ვინ იმუ შა ვებ და ზე გა ნაკ ვე თუ რად და შე ას რუ ლებ-
და გან სა კუთ რე ბუ ლად სა პა სუ ხის მ გებ ლო სა მუ შა ოს. შე სა ბა მი სად აღ ნიშ ნუ ლი ვერ ჩა ით ვ ლე ბა 
და ნა მა ტის გა ცე მის საკ მა რის სა ფუძ ვ ლად. 

           მა გა ლი თად: 

•	 2015-2016 წლებ ში ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გებ ლის ბრძა ნე ბით, მო სამ-
სა ხუ რე ებ ზე და ნა მა ტის სა ხით გა ცე მუ ლია 55.8 ათა სი ლა რი. შეს წავ ლი ლი დო-
კუ მენ ტე ბით ირ კ ვე ვა, რომ ყო ველ თ ვი უ რი და ნა მა ტი და წე სე ბუ ლი იყო წი ნას წარ, 
მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში. აუდი ტის ობი ექტს არ შე ეძ ლო წი ნას წარ გა ნე საზღ-
ვ რა მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში, რო მე ლი სა ჯა რო მო ხე ლე იმუ შა ვებ და ზე გა-
ნაკ ვე თუ რად და ექ ნე ბო და გან სა კუთ რე ბით სა პა სუ ხის მ გებ ლო ფუნ ქ ცი უ რი დატ-
ვირ თ ვა. აქე დან გა მომ დი ნა რე,  არ არის და სა ბუ თე ბუ ლი და ნა მა ტის გა ცე მის 
ობი ექ ტუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბა. მსგავ სი ხარ ვე ზი გა მოვ ლინ და  თბი ლი სი სა და 
სიღ ნა ღის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში;

•	 2015-2016 წლებ ში გარ დაბ ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შ რომ ლებ ზე გამ გებ ლის 
ბრძა ნე ბე ბის შე სა ბა მი სად, გა ცე მუ ლია და ნა მა ტი 536.5 ათა სი ლა რის ოდე ნო ბით. 
მათ შო რის, 2015 წელს − 534.8 ათა სი ლა რი, ხო ლო 2016 წელს − 1.7 ათა სი ლა-
რი. ბრძა ნე ბე ბი არ შე ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის ზე გა ნაკ ვე თუ რი 
მუ შა ო ბის, სა პა სუ ხის მ გებ ლო ფუნ ქ ცი უ რი დატ ვირ თ ვის ან სხვა გა რე მო ე ბის შე სა-
ხებ. მსგავ სი ხარ ვე ზი გა მოვ ლინ და ბა თუ მის, ახალ ცი ხის თე მი სა და თვით მ მარ თ-
ვე ლი ქა ლა ქი ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში;

•	 2015 წელს, სადღე სას წა უ ლო დღე ებ თან და კავ ში რე ბით, ყაზ ბე გის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის თა ნამ შ რომ ლებ ზე გამ გებ ლის ბრძა ნე ბე ბით, შე სა ბა მი სი და სა ბუ თე ბის გა-
რე შე გა ი ცა 97.9 ათა სი ლა რის ოდე ნო ბის და ნა მა ტი. 

აღ   სა  ნიშ   ნა  ვი  ა, რომ 2018 წლი  დან და  ნა  მა  ტე  ბის გა  ცე  მა და  რე  გუ  ლირ   და „საჯარო და წე რე სუ ლე-
ბა ში შრო  მის ანაზღა  უ  რე  ბის შე  სა  ხებ“ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კა  ნო  ნით. შე  სა  ბა  მი  სად, სა  კითხ   თან და  კავ  -
ში  რე  ბით სა  ხელ   მ   წი  ფო აუდი  ტის სამ   სა  ხუ  რის რე  კო  მენ   და  ციაა მუ  ნი  ცი  პა  ლი  ტე  ტებ   მა და  ნა  მა  ტე  ბის 
გა  ცე  მი  სას იხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლონ მოქ   მე  დი კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის მოთხოვ   ნე  ბით. 

გა თა ვი სუფ ლე ბულ თა ნამ შ რომ ლებ ზე გა ცე მუ ლი კომ პენ სა ცი ე ბი

თა ნამ შ რომ ლის  გა თა ვი სუფ ლე ბი სას  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ამ იხელ მ ძღ ვა ნე-
ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი კრი ტე რი უ მე ბით, რა თა თა ვი დან აიცი ლოს სუ ბი ექ-
ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შე დე გად თა ნამ შ რომ ლე ბის მი მართ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მა. 
მო ხე ლის თა ნამ დე ბო ბი დან შე სა ბა მი სი და სა ბუ თე ბის გა რე შე გა თა ვი სუფ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზი ა ნის მომ ტა ნი იყო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის.

შემოწმებულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მოვ ლინ და შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც  და საქ მე ბუ ლი პი რე-
ბის გა თა ვი სუფ ლე ბა მოხ და შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო სა ფუძ ვ ლე ბის გა რე შე. გა თა ვი სუფ-
ლე ბულ მა პი რებ მა მი მარ თეს სა სა მარ თ ლოს და მო ითხო ვეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან 
მი ღე ბუ ლი უკა ნო ნო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გა უქ მე ბა და ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა. სა სა მარ თ ლოს 

13   2016-2017 წლებში მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული აუდიტების შემაჯამებელი ანგარიში



გა დაწყ ვე ტი ლე ბით მო ხე ლე თა უმ რავ ლე სო ბა აღად გი ნეს სამ სა ხურ ში და მათ ზე გა ი ცა იძუ ლე-
ბი თი გა ნაც დუ რი. ასე ვე მათ აუნაზღა ურ დათ სა ად ვო კა ტო მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯე ბი და სხვა თან-
ხე ბი. სა ბო ლო ოდ, შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბის მი ერ კა ნონ მ დებ ლო ბის შე უ სა ბა მოდ 
მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე დე გად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზი ა ნი მი ად გა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი-
უ ჯეტს. სულ 4 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბი უ ჯეტ ზე მი ყე ნე ბულ მა ზი ან მა 427  ათას ლარს გა და ა ჭარ ბა. 

          მა გა ლი თად: 

•	 2016 წელს მარ ტ ვი ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 18-მა  თა ნამ შ რო მელ მა მა თი გა თა ვი-
სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა სა მარ თ ლო ში გა ა სა ჩივ რა. აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა სა სა მარ თ ლომ უკა ნო ნოდ ცნო და მუ ნი ცი პა ლი ტეტს და ა კის რა იძუ ლე-
ბი თი გა ნაც დუ რის, სა ად ვო კა ტო მომ სა ხუ რე ბის და სხვა ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბა, 
ჯამ ში − 351.9 ათა სი ლა რი.

•	 2015 წელს ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლომ მი ი ღო გან კარ გუ ლე ბა საკ-
რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის თა ნამ დე ბო ბი დან გა და ყე ნე ბის შე სა ხებ. გა თა ვი სუფ-
ლე ბულ მა პირ მა სა სა მარ თ ლო ში გა ა სა ჩივ რა საკ რე ბუ ლოს მი ერ გა მო ცე მუ ლი 
სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი. სა სა მარ თ ლომ,  2016 წელს, საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა-
რის და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან გა და ყე ნე ბა უკა ნო ნოდ  ცნო, საკ რე ბუ ლოს 
ყო ფი ლი თავ მ ჯ დო მა რე აღად გი ნა თა ნამ დე ბო ბა ზე და მუ ნი ცი პა ლი ტეტს და ა ვა-
ლა მო სარ ჩე ლე პირ ზე იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რის − 61.4 ათა სი ლა რის ანაზღა უ რე-
ბა.  იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რის თან ხე ბი ასე ვე ანაზღა უ რე ბუ ლია ზეს ტა ფო ნი სა და 
ყვარ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.

საკ რე ბუ ლოს წევ რის საქ მი ა ნო ბის ანაზღა უ რე ბა

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს წევ რი თა ვის უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბას ახორ ცი ე ლებს უსას ყიდ ლოდ. ანაზღა უ რე ბა დია მხო ლოდ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ-
რე ბუ ლოს თა ნამ დე ბო ბის პი რის საქ მი ა ნო ბა.5 კა ნონ მ დებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს საკ რე ბუ ლოს 
არა ა ნაზღა უ რე ბად წევ რებ ზე უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ-
ჯის ანაზღა უ რე ბას. გამ გე ო ბის მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ჯი უნ და ანაზღა ურ დეს საკ რე ბუ ლოს წევ-
რის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ფაქ ტობ რი ვად გა წე უ ლი ხარ ჯის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბის 
სა ფუძ ველ ზე. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს, რო გორც წე სი, მი ღე ბუ ლი აქვს ნორ მა-
ტი უ ლი აქ ტი, რომ ლი თაც დად გე ნი ლია საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი სათ ვის ასა ნაზღა უ რე ბე ლი თან-
ხე ბის ზღვრუ ლი ოდე ნო ბა. არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კით, საკ რე ბუ ლოს წევ რებ ზე, რომ ლე ბიც არ 
არი ან თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, თან ხე ბი სრუ ლად გა ი ცე მა დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი ოდე-
ნო ბის ფარ გ ლებ ში. ჩა ტა რე ბუ ლი შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტე ბით გა მოვ ლინ და, რომ ყვე ლა შე მოწ-
მე ბულ მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა6 საკ რე ბუ ლოს არა ა ნაზღა უ რე ბად წევ რებ ზე გას წია 3,434.1 ათა სი 
ლა რის ხარ ჯი  ისე, რომ  შე სა ბა მი სი ხარ ჯის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბი წარ მოდ გე ნი ლი 
არ არის.  

5 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 41, პუნქტი 1.
6 სულ  − 25 მუნიციპალიტეტი.
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          მა გა ლი თად: 

•	 2015-2016 წლებში,  გურჯაანის მუნიციპალიტეტმა საკრებულოს არათანამდებობის 
პირებს, უფლებამოსილების განსახორციელებლად, ხარჯის დამადასტურებელი 
დოკუმენტაციის გარეშე აუნაზღაურა 198.3 ათასი ლარი;

•	 2015-2016 წლებში, ვანის მუნიციპალიტეტმა საკრებულოს არათანამდებობის 
პირებს, უფლებამოსილების განსახორციელებლად, ხარჯის დამადასტურებელი 
დოკუმენტაციის გარეშე  აუნაზღაურა 220.6 ათასი ლარი;

•	 2015-2016 წლებში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტმა საკრებულოს არათანამდებობის 
პირებს, უფლებამოსილების განსახორციელებლად, ხარჯის დამადასტურებელი 
დოკუმენტაციის გარეშე აუნაზღაურა 191.1 ათასი ლარი.

•	 2016 წელს ქობულეთის მუნიციპალიტეტმა საკრებულოს არათანამდებობის 
პირებს, უფლებამოსილების განსახორციელებლად, ხარჯის დამადასტურებელი 
დოკუმენტაციის გარეშე აუნაზღაურა 99.6 ათასი ლარი.

სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა პრობ ლე მის აღ მოფხ ვ რის მიზ ნით გას ცა რე კო მენ და ცი ა, 
რომ ლის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბის წე სის და პრაქ ტი-
კის მოქ მედ კა ნონ მ დებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ ნიშ ნულ დარ ღ ვე ვა ზე სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რი მი უ თი თებ და 
არა მხო ლოდ 2016-2017 წლებ ში ჩა ტა რე ბულ აუდი ტებ ში, არა მედ, ასე ვე წი ნა წლებ ში გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი აუდი ტე ბის ან გ რი შებ შიც. რე კო მენ და ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის ფარ გ-
ლებ ში გა მოვ ლინ და, რომ მი უ ხე და ვად არა ერ თხელ გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ი სა, არც ერთ მუ-
ნი ცი პა ლი ტეტს პრობ ლე მის აღ მო საფხ ვ რე ლად შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბა არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბი ა. 

სა კითხის და რე გუ ლი რე ბი სა და ერ თ გ ვა რო ვა ნი მიდ გო მის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად, მი ზან შე წო ნი-
ლია სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სი კო მი ტე ტის ჩარ თუ ლო ბით, ფი ნან ს თა და რე გი-
ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა მი ნის ტ რო ებ თან ერ თად შე მუ შავ დეს წე სი, 
რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც მოხ დე ბა საკ რე ბუ ლოს არა ა ნაზღა უ რე ბად წევ რებ ზე ხარ ჯე ბის ანაზღა-
უ რე ბა.

წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯე ბი

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯე ბი გუ ლის ხ მობს მი ღე ბი სა 
და ოფი ცი ა ლუ რი სა დი ლის, წვე უ ლე ბის, სა ექ ს კურ სიო და კულ ტუ რულ - სა ნა ხა ო ბი თი ღო ნის ძი-
ე ბის, სუ ვე ნი რე ბის შე ძე ნის / დამ ზა დე ბის,  მა ჟო რი ტარ დე პუ ტატ თა ბი უ როს და სხვა და ნარ ჩენ 
წარ მო მად გენ ლო ბით ხარ ჯებს. კა ნონ მ დებ ლო ბა კონ კ რე ტუ ლად არ გან საზღ ვ რავს აღ ნიშ ნუ-
ლი ხარ ჯე ბის გა წე ვის პრო ცე დუ რა სა და მას თან და კავ ში რე ბულ პირ ვე ლა დი დო კუ მენ ტა ცი ის 
შედ გე ნას. მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის ეკო ნო მი უ რად და რა ცი ო ნა ლუ რად ხარ ჯ-
ვის ვალ დე ბუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა უნ-
და იყოს დო კუ მენ ტუ რად სა თა ნა დოდ და სა ბუ თე ბუ ლი.

ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ არ არის შე მუ-
შა ვე ბუ ლი ში და ინ ს ტ რუქ ცი ა/ წე სი, რის სა ფუძ ველ ზეც  გან ხორ ცი ელ დე ბო და წარ მო მად გენ ლო-
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ბი თი ხარ ჯე ბის გა წე ვა. შე მოწ მე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან 8 შემ თხ ვე ვა ში, 245 ათას ლარ ზე 
მე ტი და ი ხარ ჯა კვე ბის / სა რეს ტორ ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა რეს ტორ ნო მომ სა-
ხუ რე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის დო კუ მენ ტა ცი ა ში არ არის მი თი თე ბუ ლი ჩა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი-
ე ბე ბის სა ჭი რო ე ბა, სტუმ რე ბი სა და მას პინ ძ ლე ბის ოდე ნო ბა და სხვა აუცი ლე ბე ლი მო ნა ცე მე ბი. 

ამას თა ნა ვე, არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც სა რეს ტორ ნო მომ სა ხუ რე ბა შეს ყი დუ ლია სხვა დას ხ ვა 
სა ხელ მ წი ფო უწყე ბი დან მივ ლი ნე ბუ ლი პი რე ბის მას პინ ძ ლო ბი სათ ვის. ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვა ში, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯე ბი დან სა რეს ტორ ნო მომ სა ხუ რე ბა შე ის ყი და 
თვე ში, სა შუ ა ლოდ,  3-4-ჯერ, ხო ლო გა წე უ ლი ხარ ჯის მი ზან შე წო ნი ლო ბა დო კუ მენ ტუ რად ვერ 
და ა დას ტუ რა.

           მა გა ლი თად: 

•	 2015-2016 წლებ ში ყვარ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლო ბით მა ხარ ჯებ-
მა 69.0 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა. მათ შო რის, გამ გე ო ბი სა და საკ რე ბუ ლოს მი ერ 
სტუმ რე ბის რეს ტო რან ში გა მას პინ ძ ლე ბი სათ ვის 90 შემ თხ ვე ვა ში ჯა მუ რად და ი-
ხარ ჯა 59.4 ათა სი ლა რი, ხარ ჯე ბი გა წე უ ლია თვე ში, სა შუ ა ლოდ, 3-4-ჯერ;  

•	 2015-2016 წლებ ში ნი ნოწ მინ დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში „წარმომადგენლობითი ხარ-
ჯე ბის“ ფარ გ ლებ ში და ხარ ჯუ ლია 56.0 ათა სი ლა რი. ბრძა ნე ბებ ში არ არის აღ ნიშ-
ნუ ლი ჩა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბის და სა ხე ლე ბა, სტუმ რო ბის მი ზა ნი, სტუმ რე ბი სა 
და მას პინ ძ ლე ბის ოდე ნო ბა და სხვა მო ნა ცე მე ბი. შე დე გად, ნი ნოწ მინ დის მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის მი ერ გა წე უ ლი წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯის მი ზან შე წო ნი ლო-
ბა დო კუ მენ ტუ რად არ არის და დას ტუ რე ბუ ლი. მსგავ სი ხარ ვე ზე ბი გა მოვ ლინ და 
გარ დაბ ნის, დე დოფ ლის წყა როს, თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქი და თვით მ მარ თ ვე ლი 
თე მი  თე ლა ვი სა და თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქი  ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.  

 
სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის საკ რე ბუ ლო ებს მის ცა რე კო მენ და ცი ა, 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯე ბის და ფი ნან სე ბის და სა რე გუ ლი რებ ლად წე სის შე მუ შა ვე ბას თან 
და კავ ში რე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი წე სით უნ და გა ნი საზღ ვ როს სტუმ რე ბის კა ტე გო რი ა, მი ზა ნი, მი ღე-
ბის ფორ მა, გა მას პინ ძ ლე ბის ეტი კე ტი, ან გა რიშ ს წო რე ბი სათ ვის წარ მო სად გე ნი დო კუ მენ ტე ბის 
ჩა მო ნათ ვა ლი და კონ ტ რო ლის სხვა მე ქა ნიზ მე ბი, რაც ხარ ჯებს გამ ჭ ვირ ვა ლეს და შე დეგ ზე 
ორი ენ ტი რე ბულს გახ დის. აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცია გა ცე მუ ლია 5 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. რე კო-
მენ და ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის ფარ გ ლებ ში  გა მოვ ლინ და, რომ სა კითხის მოგ ვა რე-
ბის მიზ ნით, ოთხ მა მათ გან მა −  გარ დაბ ნის, დე დოფ ლის წყა როს, ნი ნოწ მინ დი სა და ყვარ ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა  და იწყო რე კო მენ და ცი ის შეს რუ ლე ბა. თუმ ცა წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა-
ცი ის მი ხედ ვით, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი არა საკ მა რი სია არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მო-
საფხ ვ რე ლად. რე კო მენ და ცია შე უს რუ ლე ბე ლია თე ლა ვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში.

სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის რიცხოვ ნო ბა და მა თი ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის ხარ ჯე ბი

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის 
რიცხოვ ნო ბა თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბი სათ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბით არ რე გუ ლირ დე ბა. თუმ ცა, სა-
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ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ მი ი ღო დად გე ნი ლე ბა,7 რო მე ლიც  სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის 
აღ ნიშ ნულ სა კითხს აწეს რი გებს. ვი ნა ი დან დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი ნორ მე ბი ეფუძ ნე ბა 
სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი და გო ნივ რუ ლი ხარ ჯ ვის პრინ ცი პებს, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს 
ეთხო ვა დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი პრინ ცი პე ბის დაც ვით შე ე მუ შა ვე ბი ნათ მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ავ ტო პარ კის გა მო ყე ნე ბის წე სი.

დად გე ნი ლე ბის მი ხედ ვით, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ა ში ავ ტო მან ქა ნე ბის ზღვრუ ლი ოდე ნო ბა 
და მო კი დე ბუ ლია მო სამ სა ხუ რე ე ბის საშ ტა ტო რიცხოვ ნო ბა ზე. ამ დე ნად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მაც მი-
სი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თ ვის სა ჭი რო ავ ტო მო ბი ლე ბის რიცხოვ ნო ბა შტა ტე ბის შე სა ბა მი სად უნ და 
გან საზღ ვ როს. აღ ნიშ ნუ ლი, თა ვის მხრივ, ხელს შე უწყობს სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის შე-
ნახ ვი სა და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის ხარ ჯე ბის და რე გუ ლი რე ბას. 

სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ 2016-2017 წლებ ში შეს წავ ლილ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
ავ ტო მო ბი ლე ბის რიცხოვ ნო ბას თან და მათ შე ნახ ვა -ექ ს პ ლო ა ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბით მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი სის ტე მუ რი ხარ ვე ზე ბი გა მოვ ლინ და. სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან სა-
ხორ ცი ე ლებ ლად 16 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის რა ო-
დე ნო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბო და მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით რე კო მენ დე ბულ ზღვრულ 
ნორ მას. რე კო მენ დე ბულ ნორ მას ზე მოთ არ სე ბუ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის მოვ ლა სა და შე ნახ ვა ზე 
გა დახ დი ლი თან ხე ბი, თა ვის მხრივ,  მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ზრდი და სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯებს. 

გარ და ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა, გა მოვ ლინ და შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც საწ ვა ვი ყო ველ თ ვი უ რად 
გა ი ცე მო და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ე ბის პი რად ავ ტო მან ქა ნებ ზე. სხვა დას ხ ვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
საწ ვა ვი გა მო ე ყო ფო და საკ რე ბუ ლოს ფრაქ ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე ებს, საკ რე ბუ ლოს წევ რებს, სპე-
ცი ა ლის ტებს, და ქი რა ვე ბულ მო სამ სა ხუ რე ებს, გამ გებ ლის წარ მო მად გენ ლებს და სხვ. 

           მა გა ლი თად: 

•	 2015-2016 წლებ ში გარ დაბ ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს  რე კო მენ დე ბუ ლი 7 ერ თე უ ლი 
სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის  ნაც ვ ლად, ბა ლან ს ზე ერიცხე ბო და 21 სა მო რი გეო 
ავ ტო მან ქა ნა. გარ და ბა ლან ს ზე რიცხუ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბი სა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
საწ ვავს ყო ველ თ ვი უ რად გას ცემ და თა ნამ შ რომ ლე ბის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ 
60-დან 85-მდე ავ ტო მან ქა ნა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ზო გი ერ თი მათ გა ნი მი ღე ბულ 
საწ ვავს ვერ გა მო ი ყე ნებ და სამ სა ხუ რებ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბით, რად გან, რო გორც 
წე სი, ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რად არ უხ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გა და-
ად გი ლე ბა და და ვა ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა;

•	 2016 წელს ქა ლაქ ბა თუ მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სარ გებ ლობ და 42 ერ თე უ ლი ისე თი 
ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბით, რო მე ლიც არ ირიცხე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის ბა ლან ს ზე და იმ ყო ფე ბო და  თა ნამ შ რო მელ თა პი რად სა კუთ რე ბა ში. აღ ნიშ-
ნულ ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბებ ზე გა ცე მუ ლია 38.8 ათა სი ლა რის ღი რე ბუ-
ლე ბის 28,435 ლიტ რი საწ ვა ვი. მე რი ის მი ერ ვერ იქ ნა წარ მოდ გე ნი ლი გა ცე მუ ლი 
საწ ვა ვის სამ სა ხუ რებ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბით გა მო ყე ნე ბის  და მა დას ტუ რე ბე ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი.

7 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 თებერვლის №121 დადგენილება „სახელმწიფო ავტოპარკის 
გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის ან ჩანაცვლების წესის დამტკიცების 
შესახებ“.
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           ასევე, მაგალითად: 

•	 2015 წელს ქ. ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად რე კო მენ დე ბუ ლი 8 ავ ტო მან ქა ნის ნაც ვ ლად, სარ გებ ლობ-
და ბა ლან ს ზე რიცხუ ლი 8 და იჯა რით და ქი რა ვე ბუ ლი 22 ერ თე უ ლი ავ ტო მან ქა-
ნით, ხო ლო 2016 წელს სა კუ თა რი 8 და და ქი რა ვე ბუ ლი 39 ავ ტო მან ქა ნით;

•	 2016 წელს მარ ტ ვი ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ნაც ვ ლად 6 სა მო რი გეო ავ ტო მან ქა ნი სა, სარ გებ ლობ და 
ბა ლან ს ზე რიცხუ ლი 5 სა მო რი გეო და თა ნამ შ რომ ლე ბის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
59-61 ავ ტო მან ქა ნით. მსგავ სი ხარ ვე ზე ბი გა მოვ ლინ და ადი გე ნის, ახალ ქა ლა ქის, 
თე ლა ვის თე მის, თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქი თე ლა ვის, ბორ ჯო მის, გურ ჯა ა ნის, დე-
დოფ ლის წყა როს, დმა ნი სის, თეთ რიწყა როს, ლან ჩხუ თის, ქა ლაქ ახალ ცი ხის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტებ სა და ის ნის გამ გე ო ბა ში.

ზემოთ მოყ ვა ნი ლი ფაქ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ავ ტოტ რან ს პორ ტის 
რიცხოვ ნო ბის და მათ ექ ს პ ლო ა ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის არას წო რი რე გუ ლი რე ბა 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის თ ვის სის ტე მუ რი ხა სი ა თის პრობ ლე მა ა. 

აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის და სა რე გუ ლი რებ ლად, სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა 14 მუ ნი ცი პა-
ლი ტეტს მის ცა რე კო მენ და ცია შე ე მუ შა ვე ბი ნა მთავ რო ბის შე სა ბა მის დად გე ნი ლე ბას თან თავ სე-
ბა დი წე სი, სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი რო ავ ტო პარ კის 
გა და ნა წი ლე ბის, საწ ვა ვის ხარ ჯ ვის, სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის კლა სი ფი კა ცი ი სა და შეს-
ყიდ ვის შე სა ხებ. 9 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა (ადიგენის, თეთ რიწყა როს, დე დოფ ლის წყა როს,  დმა-
ნი სის, ლან ჩხუ თის, გარ დაბ ნის, ახალ ცი ხის, მარ ტ ვი ლი სა და ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი) 
გა ით ვა ლის წი ნა ან და იწყო ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის და რე გუ-
ლი რე ბის მიზ ნით. კერ ძოდ, საწ ვა ვის ლი მი ტი გა მო ი ყო ფა მხო ლოდ თა ნამ დე ბო ბის პირ ებ ზე, 
მიმ დი ნა რე ობს ბა ლან ს ზე რიცხუ ლი ზო გი ერ თი ავ ტო მო ბი ლის სა რე ა ლი ზა ცი ოდ მომ ზა დე ბა, 
დაწყე ბუ ლია მუ შა ო ბა ავ ტო პარ კის გა და ნა წი ლე ბის წე სის მი ღე ბა ზე და ა.შ. თუმ ცა წარ მოდ გე-
ნი ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის მი ხედ ვით, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი არა საკ მა რი სია არ სე ბუ ლი 
ხარ ვე ზე ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად. ის ნის გამ გე ო ბას, გურ ჯა ა ნის,  ბორ ჯო მის, თე ლა ვის მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტებს არ და უწყი ათ ღო ნის ძი ე ბე ბი სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის რე კო მენ და ცი ე ბის 
შე სა ბა მი სად.

მი ზან შე წო ნი ლია სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სი კო მი ტე ტის ჩარ თუ ლო ბით, გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებ სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წარ მო მად გენ ლებს შო რის გა ი მარ თოს 
კონ სულ ტა ცი ე ბი მთავ რო ბის რე კო მენ და ცი ის შე უს რუ ლებ ლო ბის მი ზე ზე ბის დად გე ნი სა და  ავ-
ტო პარ კის მარ თ ვის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით ერ თ გ ვა რო ვა ნი მიდ გო მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
მიზ ნით.
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ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცი ა, 
ექ ს პ ლო ა ტა ცია

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ეკო ნო მი კუ რი და ურ ბა ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბელ პი რო ბას 
წარ მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შემ დ გო მი გა უმ ჯო ბე სე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი სა-
კითხი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტი ა, რომ ლის 
ფარ გ ლებ შიც ხორ ცი ელ დე ბა საგ ზაო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბა- რე ა ბი ლი ტა ცი ა, ასე ვე 
ფი ნან ს დე ბა არ სე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მოვ ლა- შე ნახ ვა და მათ ექ ს პ ლო ა ტა ცი ას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი. მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბა- რე ა ბი ლი ტა ცი ის თ ვის 
თან ხე ბი გა მო ი ყო ფა სა ხელ მ წი ფო და ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან. შე მოწ მე ბულ მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტებ ში, პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბის აუდი ტის შე დე გად, გა მოვ ლინ და შემ-
დე გი სის ტე მუ რი დარ ღ ვე ვა- ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი:

უხა რის ხოდ შეს რუ ლე ბუ ლი და და ზი ა ნე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ხორ ცი ელ დე ბა ისე თი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა- რე-
ა ბი ლი ტა ცი ა, რო მელ თა სა სარ გებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ვა და, სა მუ შა ო ე ბის სწო რად წარ მარ თ ვი-
სა და სა თა ნა დო ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის პი რო ბებ ში, ხან გ რ ძ ლივ პე რი ოდ ზე უნ და ვრცელ დე ბო დეს. 
ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე-
ლე ბუ ლი კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი დას რუ ლე ბი დან მოკ ლე პე რი ოდ-
ში და ზი ა ნე ბუ ლია და მო სახ ლე ო ბა სა თა ნა დოდ ვერ სარ გებ ლობს მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თით. 

შეს რუ ლე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის და ზი ა ნე ბა ძი რი თა დად გა მოწ ვე უ ლია შემ-
დე გი მი ზე ზე ბით: მიმ წო დებ ლე ბის მი ერ სა მუ შაო პრო ცე სე ბის არა სა თა ნა დოდ წარ მარ თ ვა, 
უხა რის ხო მა სა ლე ბის გა მო ყე ნე ბა, სა ხარ ჯ თაღ რიცხ ვო პა რა მეტ რე ბის დარ ღ ვე ვა და ა.შ. მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა და მი ღე ბა- ჩა ბა რე ბის 
პრო ცეს ში და ნერ გი ლი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ხარ-
ვე ზე ბის თა ვი დან აცი ლე ბას.

მიმ წო დებ ლებ თან გა ფორ მე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბებ ში, რო გორც წე სი, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია შეს-
რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის ხა რის ხის გა რან ტი ა. კერ ძოდ, სა მუ შა ო ე ბის ჩა ბა რე ბი დან გარ კ ვე უ ლი 
პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში (პერიოდი გა ნი საზღ ვ რე ბა ობი ექ ტის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე) 
მიმ წო დე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით აღ მოფხ ვ რას ხარ ვე ზე ბი. პა სუ ხის მ გე ბე ლი 
პი რე ბის გან მარ ტე ბით, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი არ ფლობ დ ნენ ინ ფორ მა ცი ას  და ზი ა ნე ბუ ლი 
ობი ექ ტე ბის შე სა ხებ და მათ თ ვის აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით ცნო ბი ლი გახ და მხო ლოდ სა-
ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მხრი დან სა კითხით და ინ ტე რე სე ბის შემ დეგ. რად გან შე სა ბა-
მი სი პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი ვერ ან არ უზ რუნ ველ ყო ფენ სა გა რან ტიო პე რი ოდ ში ობი ექ ტებ ზე 
წარ მოქ მ ნი ლი და ზი ა ნე ბე ბის დრო ულ გა მოვ ლე ნას და მათ ზე რე ა გი რე ბას, შემ ს ყიდ ვე ლი ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი სა თა ნა დოდ ვერ იყე ნე ბენ ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზღ ვ რულ გა რან ტი რე ბის მე ქა-
ნიზ მებს და ზი ა ნი ად გე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ინ ტე რე სებს. 
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           მა გა ლი თად: 

•	 აუდი ტის ჯგუფ მა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებ თან ერ თად, შერ ჩე-
ვით და ათ ვა ლი ე რა თეთ რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 2015-2016 
წლებ ში შეს რუ ლე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი სა მუ შა ო ე ბი. გა მოვ ლინ და, რომ 
უხა რის ხოდ იყო შეს რუ ლე ბუ ლი 694.0 ათას ლა რის სა მუ შა ო. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზე ბი არ გა მო უვ ლე ნია და მიმ წო დებ ლე ბი სათ ვის მა თი აღ-
მოფხ ვ რის მოთხოვ ნით არ მი უ მარ თავს; 

•	 გარ დაბ ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 2015-2016 წლებ ში სოფ ლე ბის: ქე სა ლოს, ნა ზარ-
ლო სა და ყა რა ჯა ლა რის სა ბავ შ ვო ბა ღე ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ებ ზე და-
ხარ ჯა 455.4 ათა სი ლა რი. აუდი ტის მიმ დი ნა რე ო ბი სას ობი ექ ტე ბი და ნიშ ნუ ლე ბის 
მი ხედ ვით არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებ და. ამას თა ნა ვე, სო ფელ ქე სა ლოს ბა ღის შე ნო ბა 
სა ჭი რო ებ და ხე ლა ხალ სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ებს. ხელ შეკ რუ ლე ბის მი ხედ ვით, სა-
მუ შა ოს ხა რის ხ ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლია 2-წლიანი გა რან ტი ა, თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
ხარ ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბა ზე მიმ წო დებ ლი სათ ვის არ მი უ მარ თავს. მსგავ სი ხარ ვე-
ზე ბი გა მოვ ლინ და თით ქ მის ყვე ლა შე მოწ მე ბულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 

ამრიგად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, ერ თი მხრივ, ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ უხა რის ხოდ შეს რუ ლე ბუ ლი სა-
მუ შა ო ე ბის ჩა ბა რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბას, ხო ლო შემ დეგ სა გა რან ტიო პე რი ოდ ში ობი ექ ტებ ზე წარ-
მოქ მ ნი ლი და ზი ა ნე ბე ბის დრო ულ გა მოვ ლე ნას და მათ ზე სა თა ნა დო რე ა გი რე ბას. სულ 2016-2017 
წლებ ში სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ  გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ-
ლინ და 15,845.0 ათა სი ლა რის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბის და ზი ა ნე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი. სამ სა ხურ მა 
გას ცა რე კო მენ და ცი ე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ და მა ტე ბი თი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ-
გ ვას თან და კავ ში რე ბით, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყოფს ხა რის ხი ა ნი სა მუ შა ო ე ბის ჩა ბა რე ბას,  ხელ-
შეკ რუ ლე ბით გან საზღ ვ რულ სა გა რან ტიო ვა და ში და ზი ა ნე ბუ ლი ობი ექ ტე ბის დრო ულ გა მოვ ლე-
ნას და შე სა ბა მის რე ა გი რე ბას. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით 
აუდი ტის ან გა რი შებ ში და ფიქ სი რე ბულ ხარ ვე ზებ თან და კავ ში რე ბით გან ხორ ცი ელ და რე ა გი რე ბე ბი  
და 14 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 12,324.7 ათა სი ლა რის სა მუ შა ო ე ბი (78%) გა მოს წო რე ბუ ლი ა. გა მოს წო-
რე ბის თ ვის ღო ნის ძი ე ბე ბი და იწყო თეთ რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა. ხარ ვე ზე ბი არ გა მოს წო რე-
ბუ ლა ყაზ ბე გის, ბორ ჯო მის, ნი ნოწ მინ დი სა და თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის შეს რუ ლე ბის ვა დე ბი

სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბი სას გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა მი წო დე ბის ვა დე-
ბის გან საზღ ვ რას. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი წო დე ბის ვა დე ბი გა ნი საზღ ვ როს ისე, რომ, ერ თი მხრივ, არ 
შე იზღუ დოს კონ კუ რენ ცი ა, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, მო სახ ლე ო ბამ დრო უ ლად ისარ გებ ლოს შექ მ ნი ლი 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რით. ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სას მი წო დე ბის ვა დე ბი შე საძ ლე ბე ლია გა ი ზარ-
დოს იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში წარ მო იქ მ ნა ობი ექ ტუ რი და მაბ რ კო-
ლე ბე ლი გა რე მო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც არ არის გა მოწ ვე უ ლი მიმ წო დებ ლის შეც დო მით ან და უ დევ რო-
ბით და რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის მო მენ ტ ში შე უძ ლე ბე ლი იყო.

აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც სა მუ შა ო ე ბი დას რუ ლე ბუ ლი არ არის 
თავ და პირ ვე ლად გან საზღ ვ რულ ვა დებ ში და ხელ შეკ რუ ლე ბებ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბით მი-
წო დე ბის ვა დე ბი არ სე ბი თა დაა გაზ რ დი ლი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მი წო დე ბის ვა დე ბის კო რექ-
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ტი რე ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი ა: ნა ლე ქი ა ნი დღე ე ბი, ხარ ჯ თაღ რიცხ ვე ბის ცვლი ლე ბა და სხვ. 
თუმ ცა, შეს წავ ლი სას გა მოვ ლინ და, რომ აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბე ბი, უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, არ 
წარ მო ად გენს ვა დის გაგ რ ძე ლე ბის ობი ექ ტურ სა ფუძ ველს და ვა და გა და ცი ლე ბა რე ა ლუ რად 
გან პი რო ბე ბუ ლია სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბით, კერ ძოდ: 

•	 მიმ წო დებ ლე ბი სა მუ შა ო ებს არ იწყე ბენ დრო უ ლად;  
•	 შემ ს რუ ლებ ლე ბი არ ფლო ბენ პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის საკ მა რის ფი ნან სურ რე-

სურ სებს და მა ტე რი ა ლურ - ტექ ნი კურ ბა ზას და სხვ. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, იმის ნაც ვ ლად, რომ გა მო ი ყე ნონ და ჯა რი მე ბის მე ქა ნიზ მი, რა თა მიმ წო დე-
ბელს ჰქონ დეს სა თა ნა დო მო ტი ვა ცია ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად შე ას რუ ლოს 
სა მუ შა ო ე ბი, ახ დე ნენ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ვა დე ბის და უ სა ბუ თებ ლად გაზ რ დას. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-
რუ ლი პრო ექ ტე ბის მი ღე ბა- ჩა ბა რე ბა ხდე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დაგ ვი ა ნე ბით. შე დე გად, მო სახ-
ლე ო ბა დრო უ ლად ვერ სარ გებ ლობს შექ მ ნი ლი მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თით, ხო ლო მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბი, თა ვის მხრივ, კარ გა ვენ ჯა რი მის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ჯამ ში, 9 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
და უ სა ბუ თებ ლად, ვა დის გა და წე ვის გა მო, მიმ წო დებ ლებ ზე და უ რიცხავ მა და ბი უ ჯეტ ში მი უ ღე-
ბელ მა პირ გა სამ ტეხ ლომ 150 ათას ლარ ზე მე ტი შე ად გი ნა. 

გარდა იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო დე საც მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა და უ სა ბუ თებ ლად გა უ ზარ და მიმ წო დებ-
ლებს ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ვა დე ბი, ასე ვე გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა არ 
და ა ჯა რი მა /არასრულად და ა ჯა რი მა მიმ წო დებ ლე ბი ან არ გა ა ტა რა შე სა ბა მი სი სა მარ თ ლებ-
რი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბი და რიცხუ ლი პირ გა სამ ტეხ ლოს მი სა ღე ბად. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად, 14 მუ-
ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბი უ ჯეტ ში მი უ მარ თავ მა სახ ს რებ მა  1.2 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი შე ად გი ნა.

           მა გა ლი თად: 

•	 2013 წელს ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის, არა ჯე როვ ნად შეს რუ ლე-
ბი სა და შეს რუ ლე ბის ვა დის გა და ცი ლე ბი სათ ვის ქა ლაქ თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის მე რი ის კე თილ მოწყო ბის სა ქა ლა ქო სამ სა ხუ რის მი ერ მიმ წო დებ ლებ ზე პირ გა-
სამ ტეხ ლოს სა ხით და რიცხულ მა თან ხებ მა შე ად გი ნა 129.5 ათა სი ლა რი, მა შინ რო ცა, 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად და რიცხუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო 719.5 ათა სი ლა რი;

•	 2015 წელს თეთ რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მიმ წო დებ ლებს სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ-
ლე ბის ვა დებს უწევ და ობი ექ ტუ რი და სა ბუ თე ბის გა რე შე და არ იყე ნებ და სა ჯა-
რი მო სან ქ ცი ებს. შე დე გად,  ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი დას რულ და მი წო-
დე ბის ვა დე ბის დარ ღ ვე ვით. მო სახ ლე ო ბას დრო უ ლად არ მი ე წო და შე სა ბა მი სი 
სი კე თე და ბი უ ჯეტ მა  ვერ მი ი ღო მი ნი მუმ 73.3 ათა სი ლა რის შე მო სა ვა ლი.

•	 2015 წლის 1 ოქ ტომ ბერს გარ დაბ ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა სო ფელ სარ თი ჭა ლა ში 
კლუ ბის შე ნო ბის სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა ზე გა ა ფორ მა ხელ შეკ რუ ლე ბა, 
ღი რე ბუ ლე ბით 247.0 ათა სი ლა რი. სა მუ შა ო ე ბის დას რუ ლე ბის ვა დად გა ნი საზღ ვ რა 
30 ნო ემ ბე რი. მიმ წო დე ბელ მა სა მუ შა ოს დას რუ ლე ბა ზე წე რი ლი წარ მო ად გი ნა 2016 
წლის 13 მა ისს. შე სა ბა მი სად, შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის მი წო დე ბა და აგ ვი ან და 165 დღით. 
მიმ წო დე ბელს უნ და და კის რე ბო და პირ გა სამ ტეხ ლო ყო ველ ვა და გა და ცი ლე ბულ 
დღე ზე ხელ შეკ რუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 0.1%-ის ოდე ნო ბით, რაც 165 დღე ზე გა ან გა-
რი შე ბით − 40.8 ათას ლარს შე ად გენ და. შემ ს ყიდ ვე ლის მი ერ ჯა რი მა და რიცხუ ლი არ 
არის. მსგავ სი ხარ ვე ზე ბი გა მოვ ლინ და ბა თუ მის, ადი გე ნის, ახალ ცი ხის, გურ ჯა ა ნის, 
ვა ნის, თე ლა ვის, ნი ნოწ მინ დის, სიღ ნა ღის, ქა რე ლის, ყაზ ბე გის, ყვარ ლის, შუ ა ხე ვის, 
ხელ ვა ჩა უ რი სა და ჩხო როწყუს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.
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სახელმწიფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა გას ცა რე კო მენ და ცი ა, რა თა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შეს ყიდ ვის 
ობი ექ ტის მი წო დე ბის ვა დე ბის ცვლი ლე ბა არ გა ნა ხორ ცი ე ლოს და უ სა ბუ თე ბე ლი გა რე მო ე ბე-
ბით და გა ით ვა ლის წი ნოს მხო ლოდ ობი ექ ტუ რი და ფორ ს მა ჟო რუ ლი სა ფუძ ვ ლე ბის არ სე ბო ბა. 
ყვე ლა და ნარ ჩენ შემ თხ ვე ვა ში ვა დე ბი სა და სხვა პი რო ბე ბის დარ ღ ვე ვი სათ ვის გა ავ რ ცე ლოს 
ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სა ჯა რი მო სან ქ ცი ე ბი. შე დე გად, დრო უ ლად მოხ დე ბა და გეგ-
მი ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა შე სა ბა მი სი მა ტე რი ა-
ლუ რი სი კე თით. 

შე მოწ მე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან, არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით,  და უ-
რიცხა ვი პირ გა სამ ტეხ ლო ე ბი სა და ამო უ ღე ბე ლი სა ჯა რი მო თან ხე ბის ხარ ვეზ თან და კავ ში რე-
ბით რე კო მენ და ცია გა ცე მუ ლია 8 ობი ექ ტი სათ ვის. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან წარ მოდ გე ნი ლი ინ-
ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი ძი რი თა დად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ ანაზღა უ რე ბუ ლი შე უს რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია ვალ დე ბუ ლია შეს ყიდ ვის პრო ცეს-
ში გა ა კონ ტ რო ლოს,  რამ დე ნად ას რუ ლებს მიმ წო დე ბე ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზღ ვ რულ 
მოთხოვ ნებს. ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის კონ ტ რო ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე საძ ლე ბე ლია გა-
ნა ხორ ცი ე ლოს რო გორც სა კუ თა რი სა კად რო რე სურ სით, ასე ვე შე სა ბა მი სი დარ გის ექ ს პერ ტის 
მეშ ვე ო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი პი რე ბის ფუნ ქ ციაა მო წო დე ბუ ლი სა ქონ ლის, გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ო ბის 
ან შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მო ცუ ლო ბის, ხა რის ხის და შეს რუ ლე ბის ვა დე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მოთხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის დად გე ნა. შემ ს ყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ას უფ ლე ბა აქვს ხელ შეკ რუ-
ლე ბის შეს რუ ლე ბა გა ა კონ ტ რო ლოს ნე ბის მი ერ ეტაპ ზე.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ვალ დე ბუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ეტა პე ბის შე მოწ მე ბის მიზ ნით, 
შექ მ ნას ისე თი კონ ტ რო ლის სის ტე მა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მი ღე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის სრულ 
შე სა ბა მი სო ბას სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ას თან და ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბებ თან.  აღ ნიშ ნუ ლი 
მიზ ნის მი საღ წე ვად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და ნერ გი ლია ორი სა ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მა:

•	 სა კუ თა რი სა კად რო რე სურ სით შექ მ ნი ლი ინ ს პექ ტი რე ბის ჯგუ ფე ბი;
•	 სა მუ შა ო ე ბის ტექ ნი კუ რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, რო მელ საც ახორ ცი ე ლე ბენ სა კუ თა რი ან / და 

მოწ ვე უ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი.

სახელმწიფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე-
გად გა მოვ ლინ და, რომ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში შექ მ ნი ლი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი ხშირ შემ-
თხ ვე ვა ში ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოთხოვ ნე ბის 
შე სა ბა მი სო ბის დად გე ნას. შე დე გად, 10 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ სი ლა რი მიმ წო დებ ლებს 
აუნაზღა ურ დათ ისე თი სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბა ში, რო მე ლიც  ფაქ ტობ რი ვად არ შე უს რუ ლე ბი-
ათ. 
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           მა გა ლი თად: 

•	 ოთხი ერ თე უ ლი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლის მშნებ ლო ბის სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვის პრო-
ცეს ში, ქ. ბა თუ მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცი ის მქო ნე პი რე-
ბის მხრი დან, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის დროს, გა რე მო ე ბა თა არა ჯე რო ვა ნი გა-
მოკ ვ ლე ვი სა და მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბის შე უ ფა სებ ლო ბის გა მო,  მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
მი ად გა არა ნაკ ლებ 1,430.3 ათა სი ლა რის ზი ა ნი. კერ ძოდ, გა და რიცხუ ლი იქ ნა მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი სა ბი უ ჯე ტო თან ხე ბი  თუმ ცა სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი არ იქ ნა გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი.

•	 თეთ რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პა სუ ხის მ გე ბელ მა პი რებ მა ფორ მა ლუ რად და-
ა დას ტუ რეს  მიმ წო დებ ლის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი შუ ა ლე დუ რი სა მუ შა ო ე ბის აქ ტე ბი 
(ფორმა N2) და ჩა ი ბა რეს შე უს რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი.  შე დე გად, 2017 წლის 27 ივ-
ნი სი სათ ვის  გამ გე ო ბას შე უს რუ ლე ბელ სა მუ შა ო ებ ში გა დახ დი ლი ჰქონ და 220.0 ათა-
სი ლა რი;

•	 2015-2016 წლებ ში,  ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შეს წავ ლის შე დე გად, 5-დან 2 შეს-
ყიდ ვა ში გა მოვ ლინ და სხვა დას ხ ვა რა ო დე ნობ რი ვი ხა სი ა თის შე უ სა ბა მო ბა. კერ ძოდ, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ 48 ათას ლარ ზე მე ტი გა დახ დი ლია ისე თი სა მუ შა ო ე ბი სათ-
ვის, რო მელ თა შეს რუ ლე ბაც სა სა ქონ ლო ზედ ნა დე ბე ბით არ დას ტურ დე ბა;  

•	 2016 წელს ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ დარ ჩე ლის ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
ერ თე ულ ში სა ავ ტო მო ბი ლო გზის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე გა მოვ ლინ და შე უს რუ ლე ბე ლი 
სა მუ შა ო ე ბი, კერ ძოდ, მოფ რე ზი ლი ას ფალ ტის ნარ ჩე ნე ბი, რომ ლის გა ტა ნა შიც გა-
დახ დი ლია 16.7 ათა სი ლა რი, სრუ ლად არ არის გა ტა ნი ლი, ასე ვე გზის ნა წილ ზე სა-
თა ნა დოდ არ არის მოწყო ბი ლი გვერ დუ ლე ბი, რა შიც მიმ წო დე ბელ მა ანაზღა უ რე ბის 
სა ხით მი ი ღო 6.9 ათა სი ლა რი. მსგავ სი ხარ ვე ზე ბი გა მოვ ლინ და ახალ ქა ლა ქის, გურ-
ჯა ა ნის, დმა ნი სის, ქ. ახალ ცი ხის, ყვარ ლი სა და შუ ა ხე ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.

შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს აქ ტებ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი მო ცუ ლო ბე ბი სა და რე ა ლუ რად შეს რუ ლე-
ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ-
მა გას ცა რე კო მენ და ცი ე ბი, რა თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და ნერ გონ მო ნი ტო რინ გი სა და კონ ტ-
რო ლის ისე თი მე ქა ნიზ მე ბი, რო მ ლე ბიც მათ სა შუ ა ლე ბას მის ცემს დრო უ ლად გა მო ავ ლი ნოს 
და თა ვი დან აიცი ლოს მიმ წო დებ ლე ბის მი ერ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა. ასე ვე მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და ად გი ნონ,  რამ გა მო იწ ვია შე უს რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის 
ანაზღა უ რე ბა და გა ა ტა რონ შე სა ბა მი სი სა მარ თ ლებ რი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

სა კითხის და სა რე გუ ლი რებ ლად სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა 5 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე გას ცა 
შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი. გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე 3 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 
(ბათუმის, ახალ ქა ლა ქი სა და დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი) მიმ წო დებ ლებს სრუ ლად შე ას რუ-
ლე ბი ნა ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი. ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ით-
ვა ლის წი ნებს რე კო მენ და ცი ას მო მა ვა ლი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის. თეთ რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-
ში სა კითხს სწავ ლობს სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბი.    

შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის ექ ს პერ ტი ზა

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვი სას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ახორ ცი ე ლებს შე სა ბა მი სი 
სა მუ შა ო ე ბის ექ ს პერ ტი ზას. ექ ს პერ ტი ზის მი ზა ნია გან საზღ ვ როს, რამ დე ნად შე ე სა ბა მე ბა შეს-
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ყი დუ ლი ობი ექ ტის ხა რის ხი და მო ცუ ლო ბა არ სე ბულ სტან დარ ტებ სა და ხელ შეკ რუ ლე ბით 
მოთხოვ ნილ მა ხა სი ა თებ ლებს. შე სა ბა მი სად, კვა ლი ფი ცი უ რი სა ექ ს პერ ტო მომ სა ხუ რე ბა უმ ნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნე სი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მია ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტის შეს რუ ლე ბის პრო ცეს-
ში.

2016-2017 წლებ ში სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად 
გა მოვ ლინ და, რომ ექ ს პერ ტი ზის პრო ცე სი ხა სი ათ დე ბა შემ დე გი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბით:

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ ექ ს პერ ტი ზის პი რო ბე ბი არ არის სა თა ნა დოდ გან საზღ ვ რუ ლი;
•	 უხა რის ხოდ შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა ო ებ ზე გა ცე მუ ლია და დე ბი თი ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნე ბი;
•	 ექ ს პერ ტი ზის ჩა ტა რე ბის პრო ცე სი ისეა და გეგ მი ლი, რომ ვერ უზ რუნ ველ ყოფს შე სა ბა მი სი 

რწმუ ნე ბის მი ღე ბას სა მუ შა ო ე ბის ხა რის ხის და მო ცუ ლო ბის შე სა ხებ.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ექ ს პერ ტი ზის პი რო ბე ბის გან საზღ ვ რა ხდე ბა სხვა დას ხ ვა ნა ი რად. კერ ძოდ, 
ძი რი თად შემ თხ ვე ვებ ში გამ გე ო ბე ბის მი ერ მოთხოვ ნი ლია ხი ლუ ლი სა მუ შა ო ე ბის შე და რე ბა 
ხარ ჯ თაღ რიცხ ვის პი რო ბებ თან, ხო ლო ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში − შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს ხა-
რის ხის შე ფა სე ბა. ექ ს პერ ტი ზის პი რო ბის გან საზღ ვ რა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია შე სა ბა მი სი 
ხა რის ხი სა და ხელ შეკ რუ ლე ბით მოთხოვ ნი ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის მქო ნე ობი ექ ტის მი ღე ბი სათ-
ვის. სა ექ ს პერ ტო დას კ ვ ნე ბი ძი რი თა დად გა ცე მუ ლია მიმ წო დებ ლე ბის მი ერ შეს რუ ლე ბულ ხი-
ლულ სა მუ შა ო ებ ზე, ხო ლო ფა რუ ლი სა მუ შა ო ე ბის შე ფა სე ბი სას ეყ რ დ ნო ბა შემ ს რუ ლებ ლე ბის 
მი ერ წარ მოდ გე ნილ ინ ფორ მა ცი ას. ობი ექ ტე ბის ხა რის ხის შე სა ფა სებ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნა მო ი ცავ დეს გა მო ყე ნე ბუ ლი მა სა ლე ბის ხა რის ხის და ფა რუ ლი სა მუ შა ო ე-
ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას; ხი ლუ ლი სა მუ შა ო ე ბის შე ფა სე ბა კი შე საძ ლე ბე ლია მოხ დეს მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის სა კად რო რე სურ სე ბი თაც. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მოთხოვ ნა, ექ ს პერ ტი ზამ შე ა ფა სოს 
მხო ლოდ ხი ლუ ლი სა მუ შა ო ე ბი, არ იძ ლე ვა საკ მა რის რწმუ ნე ბას ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ-
ტე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბებ თან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ.

ჩატარებული აუდი ტე ბის შე დე გად, ასე ვე გა მოვ ლინ და შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბი არ ითხო ვენ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის ხა რის ხის ექ ს პერ ტი ზას, რაც ხშირ შემ თხ ვე ვა ში 
გა ნა პი რო ბებს უხა რის ხოდ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის მი ღე ბას. მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენს, ასე ვე ექ ს პერ ტი ზის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან არა სა თა-
ნა დოდ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი. კერ ძოდ, გა მოვ ლინ და შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც გა ცე მუ ლია 
და დე ბი თი ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნა, მა შინ რო დე საც ობი ექ ტი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხარ ვე ზე ბით ხა სი-
ათ დე ბა. 

           მა გა ლი თად: 

•	 2015 წელს ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე ის ყი და გრი გო ლე თის სპორ ტუ ლი ბა ზის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი, სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბით 354.3  ათა სი ლა რი. აუდი ტის 
ჯგუ ფის მი ერ სა მუ შა ო ე ბის ად გილ ზე  დათ ვა ლი ე რე ბით გა მოვ ლინ და, რომ რე ა ბი-
ლი ტი რე ბუ ლი შე ნო ბის  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი და ზი ა ნე ბუ ლი ა. მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ ობი ექტს გა აჩ ნ და შე სა ბა მი სი ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნა, სა მუ შა ო ე ბი უხა რის ხოდ 
იყო შეს რუ ლე ბუ ლი;

•	 2015 წელს ზეს ტა ფო ნის №5 სკო ლამ დე ლი აღ ზ რ დის და წე სე ბუ ლე ბის სა რე მონ-
ტო სა მუ შა ო ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, ორი ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გ ლებ ში, და ი ხარ ჯა 
123.6 ათა სი ლა რი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა მუ შა ო ე ბი და დას ტუ რე ბუ ლი ჰქონ და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინ ს პექ ტი რე ბის ჯგუფ სა და ექ ს პერ ტი ზას, აუდი ტის ჯგუ ფის მი ერ 
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ობი ექ ტის დათ ვა ლი ე რე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ სა მუ შა ო ე ბის ნა წი ლი შეს-
რუ ლე ბუ ლია უხა რის ხოდ და გა მო სუ ლია მწყობ რი დან;

•	 2015-2016 წლებ ში, ქა ლაქ ბა თუმ ში, „კომუნალური ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე-
ბის“ პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, ჟი ლი ნის არ ხის კა პი ტა ლუ რი რე კონ ს ტ რუქ ცი ის სა მუ-
შა ო ე ბის შეს ყიდ ვებ თან და კავ ში რე ბით, ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნებ ში სრულ ყო ფი ლად არ 
არის წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცია 6,032.3 ათა სი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ფა რუ ლი 
სა მუ შა ო ე ბის ფაქ ტობ რი ვად შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც სრუ ლად არის ანაზღა-
უ რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სი ექ ს პერ ტი ზის ფარ გ ლებ ში აზომ ვე ბი ჩა ტა რე ბუ ლია მხო ლოდ 
ხი ლულ სა მუ შა ო ებ ზე, ხო ლო  ფა რულ სა მუ შა ო ებ ზე, რო მელ თა წი ლი მთლი ა ნი სა-
მუ შა ო ე ბის 95.4%-ია,  აზომ ვე ბი არ  ჩა ტა რე ბუ ლა.  მსგავ სი ხარ ვე ზე ბი გა მოვ ლინ და 
გურ ჯა ა ნი სა და დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. 

გარ და სა ექ ს პერ ტო კომ პა ნი ი სა, სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბის პრო ცე სის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ზე პა-
სუ ხის მ გე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ის უხა რის-
ხო სა მუ შა ო ე ბი, რომ ლებ ზეც გა ცე მუ ლია და დე ბი თი ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნე ბი, ასე ვე მი ღე ბუ ლია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბის მი ერ, რომ ლებ საც ევა ლე ბო დათ სა-
მუ შა ო ებ ზე პე რი ო დუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა. 

სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის რე კო მენ და ცი ით, მი ზან შე წო ნი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა 
შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის ხა რის ხის ექ ს პერ ტი ზის პრო ცე სი და გეგ მონ და გა ნა ხორ ცი ე ლონ 
ისე, რომ უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს ხა რის ხი ა ნი სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბა და მი სი შე სა ბა მი სო-
ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბებ თან, ასე ვე ფა რუ ლი სა მუ შა ო ე ბის მო ცუ ლო ბი სა და ღი რე ბუ ლე-
ბის გან საზღ ვ რა. რო გორც ან გა რიშ შია  აღ ნიშ ნუ ლი, სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ 
გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის მი ხედ ვით, 14-მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა მიმ წო დე ბელს სრუ ლად გა-
მო ას წო რე ბი ნა და ზი ა ნე ბუ ლი მშე ნებ ლო ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, 
მიმ დი ნა რე ობს სა მუ შა ო ე ბი და მა ტე ბი თი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის შე საქ მ ნე ლად უხა რის ხოდ 
შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის ჩა ბა რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით.  

მი ზან შე წო ნი ლია პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სი კო მი ტე ტის ჩარ თუ ლო ბით შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა-
ო ე ბის ექ ს პერ ტი ზის სა კითხი კა ნონ მ დებ ლო ბით და რე გუ ლირ დეს იმ გ ვა რად, რომ სა ექ ს პერ ტო 
ორ გა ნი ზა ცი ის შერ ჩე ვი სა და ექ ს პერ ტი ზის ჩა ტა რე ბის პრო ცეს ში აქ ტი უ რად იყოს ჩარ თუ ლი მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტი, ასე ვე ნორ მა ტი უ ლად გა ნი საზღ ვ როს ის აუცი ლე ბე ლი პი რო ბე ბი და კითხ ვე ბი, 
რომ ლებ საც უნ და უპა სუ ხოს ექ ს პერ ტ მა.

სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი წე სით შეს ყიდ ვა

2016-2017 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი 
სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვი სას, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, მიმ წო დებ ლებ ზე  
თან ხე ბის ანაზღა უ რე ბას ახ დე ნენ მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის დარ ღ ვე ვით. დარ ღ ვე ვა ძი რი თა-
დად გა მოწ ვე უ ლია სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 14 იან ვ რის №55 დად გე ნი ლე ბის8  
მოთხოვ ნე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბით. 

8 სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წე
სის დამტკიცების შესახებ
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გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის დროს, სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ფა სი დგინ დე ბა არა-
კონ კუ რენ ტულ გა რე მო ში, მხა რე თა ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბის სა ფუძ ველ ზე.  შე სა ბა მი სად, გა მარ-
ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის დროს, შეს ყიდ ვა შე საძ ლოა გან ხორ ცი ელ დეს არა სა ბაზ რო ფა სად, რაც 
წარ მო შობს  სა ბი უ ჯე ტო თან ხე ბის არა ე კო ნო მი უ რი ხარ ჯ ვის რის კებს. ამი ტომ, ზე მოთ ხსე ნე-
ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბით გან საზღ ვ რუ ლი ა, რომ შემ ს ყიდ ველ მა ანაზღა უ რე ბა უნ და გა-
ნა ხორ ცი ე ლოს მიმ წო დებ ლის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ფაქ ტობ რი ვი ხარ ჯის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
დო კუ მენ ტე ბის მი ხედ ვით, ასე ვე დად გე ნი ლია ის მაქ სი მა ლუ რი მო გე ბის ნორ მა, რო მე ლიც უნ-
და აუნაზღა ურ დეს მიმ წო დე ბელს. აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის დაც ვა ხელს უწყობს სა ბი უ ჯე ტო 
სახ ს რე ბის ეკო ნო მი ურ ხარ ჯ ვას. მი უ ხე და ვად ამი სა, ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ-
ლინ და, რომ გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის გზით სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვი სას, მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბი და ცუ ლი არ არის. კერ ძოდ, მიმ წო დებ-
ლებ ზე სა მუ შა ო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ანაზღა უ რე ბუ ლია ფაქ ტობ რი ვი ხარ ჯის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მოდ გე ნის გა რე შე. აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ 20 მუ ნი ცი პა-
ლი ტეტ ში სა თა ნა დო და სა ბუ თე ბის გა რე შე ჯა მუ რად 23,428.1 ათა სი ლა რია ანაზღა უ რე ბუ ლი.

სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა აღ ნიშ ნულ გა რე მო ე ბებ თან და კავ ში რე ბით გას ცა რე კო-
მენ და ცი ე ბი, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა შე ი მუ შა ონ ფაქ ტობ რი ვი და ნა ხარ ჯე ბის დათ ვ ლის წე სი, 
ამას თა ნა ვე,  უკ ვე შეს ყი დულ სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ებ ზე გა ა ტა რონ სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბი 
ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხე ბის გა მოვ ლე ნი სა და სა თა ნა დო რე ა გი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მიზ ნით. აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცია გა ცე მუ ლია 17 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, რო მელ თა გან, 8 მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ მა (ბათუმის, ვა ნის, დედოფლისწყაროს, თე ლა ვის, ნი ნოწ მინ დის, ქე დის, გარ დაბ ნი სა 
და ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი) და იწყო ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, თუმ ცა მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბი დან წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, ამ ეტაპ ზე ვერ ხერ ხ დე ბა იმის შე ფა-
სე ბა, თუ რამ დე ნად უზ რუნ ველ ყოფს მათ მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი პრობ ლე მის აღ-
მოფხ ვ რას. 9 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს (ახალციხის, თეთრიწყაროს,  ადი გე ნის, დმა ნი სის, გურ ჯა ა ნის, 
ყაზ ბე გის,  ქო ბუ ლე თის, ყვარ ლი სა და შუ ა ხე ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი) არ და უწყია ღო ნის ძი ე ბე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის რე კო მენ და ცი ე ბის შე სას რუ ლებ ლად. 

სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი წე სით შეს ყიდ ვი სას, ან გა რიშ ს წო რე ბის პრო ცეს ში კა-
ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბის დარ ღ ვე ვა აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მაა ბო ლო წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
აუდი ტე ბი სათ ვის და გა მოვ ლინ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში. იმ შემ თხ ვე ვებ ში,  რო-
დე საც მიმ წო დებ ლე ბი სა გან წარ მოდ გე ნილ იქ ნა გა წე უ ლი ხარ ჯის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტა-
ცი ა, გა მოვ ლინ და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სხვა ო ბე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ ანაზღა უ რე ბულ თან ხებ-
სა და სა მუ შა ო ე ბის შემ ს რუ ლებ ლე ბის მი ერ რე ა ლუ რად გა წე ულ ხარჯს შო რის. რიგ შემ თხ ვე ვებ ში 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა ვერ წარ მო ად გი ნეს ხარ ჯის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტა ცია და აუდი ტის 
ფარ გ ლებ ში ვერ მო ხერ ხ და გა წე უ ლი ხარ ჯი სა და გა დახ დი ლი თან ხის შე სა ბა მი სო ბის დად გე ნა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აუდი ტის ან გა რი შებ ში დარ ღ ვე ვის და ფიქ სი რე ბის შემ დეგ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ნა წილ მა ან გა რიშ ს წო რე ბა და იწყო ექ ს პერ ტი ზის დას კ ვ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, რომ ლებ მაც უნ და და ა-
დას ტუ რონ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს აქ ტებ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის რე ა ლუ რო ბა, თუმ ცა 
აღ ნიშ ნუ ლი არ წარ მო ად გენს პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის გზას.  

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ასე ვე იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სამ შე ნებ-
ლო სა მუ შა ო ე ბის გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის დროს ფაქ ტობ რი ვი და ნა ხარ ჯე ბის გა უთ ვა ლის-
წი ნებ ლო ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზი ა ნი ად გე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯე ტებს, მი ზან შე წო ნი ლია 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სი კო მი ტე ტის ჩარ თუ ლო ბით  შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტომ 
შე ი მუ შა ოს კონ კ რე ტუ ლი წე სე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლის მი ხედ ვით შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 
სა მუ შა ო ებ ზე გა წე უ ლი ფაქ ტობ რი ვი და ნა ხარ ჯე ბის გა ან გა რი შე ბა. 
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მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის, სა-
სურ ვე ლია დად გე ნი ლე ბის მოთხოვ ნე ბი აისა ხოს სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში.

აფი და ვი ტის მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, ტენ დერ ში პრე ტენ დენ ტი მო ნა წი ლე ო ბას იღებს სა ხელ-
მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის მეშ ვე ო ბით. სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბის წარ დ გე ნი-
სას იგი ვალ დე ბუ ლია და ე თან ხ მოს აფი და ვი ტის მოთხოვ ნებს. აფი და ვიტ ზე და თან ხ მე ბით პრე-
ტენ დენ ტი ადას ტუ რებს, რომ მის მი ერ წარ დ გე ნი ლი წი ნა და დე ბა შედ გე ნი ლია კონ კუ რენ ტის გან 
და მო უ კი დებ ლად, მა ტე რი ა ლუ რი გა მორ ჩე ნის ან უპი რა ტე სო ბის მი ღე ბის მიზ ნით, პრე ტენ დენ-
ტ სა და კონ კუ რენტს შო რის არ გა მარ თუ ლა კონ სულ ტა ცი ა, კო მუ ნი კა ცია ან მო ლა პა რა კე ბა 
შემ დეგ სა კითხებ ზე: სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბის ფა სი, წი ნა და დე ბის წარ დ გე ნა ან წარ დ გე ნის გან 
თა ვის შე კა ვე ბა და სხვა9.

სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე-
გად გა მოვ ლინ და, აფი და ვი ტის მოთხოვ ნე ბის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვე ბი. კერ ძოდ: სხვა დას-
ხ ვა სა მუ შა ოს / მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვის მიზ ნით გა მოცხა დე ბულ ტენ დე რებ ზე პრე ტენ დენ ტე ბი 
სა ვა რა უ დოდ მოქ მე დე ბენ ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბით, მე ტი ფი ნან სუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბის მიზ-
ნით. პრე ტენ დენ ტი, რო მე ლიც ვაჭ რო ბის დროს და ა ფიქ სი რებს და ბალ ფასს, დო კუ მენ ტა ცი ას 
აღარ აზუს ტებს და ხდე ბა მი სი დის კ ვა ლი ფი კა ცი ა. ხელ შეკ რუ ლე ბა  ფორ მ დე ბა პრე ტენ დენ ტ-
თან, რო მე ლიც უფ რო მა ღალ ფასს აფიქ სი რებს, ხო ლო პრე ტენ დენ ტი, რო მელ მაც დო კუ მენ-
ტა ცია არ და ა ზუს ტა, ხდე ბა გა მარ ჯ ვე ბუ ლის ქვე კონ ტ რაქ ტო რი ან აქვთ სხვა სა ხის კავ ში რი, 
რომ ლის მი ზა ნია ფი ნან სუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბა. შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი ვერ უზ-
რუნ ველ ყო ფენ აფი და ვი ტის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტე ბის გა მოვ ლე ნას და მათ ზე სა თა ნა დო რე ა გი რე-
ბის მოხ დე ნას. კერ ძოდ, სა ტენ დე რო კო მი სი ე ბი სა თა ნა დოდ არ სწავ ლო ბენ პრე ტენ დენ ტე ბის 
წარ მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტა ცი ას აფი და ვი ტის შე საძ ლო დარ ღ ვე ვის რის კე ბის გა მო სავ ლე ნად.  
აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა მუ შა ოს / მომ სა ხუ რე ბას შე ის ყი დის უფ რო ძვი რად და 
ზი ა ნი ად გე ბა ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტს. ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ჯამ-
ში აფი და ვი ტის მოთხოვ ნე ბის სა ვა რა უ დო დარ ღ ვე ვის გა მო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა ტენ დე რებ ში 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი გა ა ფორ მეს 477.0 ათა სი ლა რით უფ რო მა ღა ლი შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ფა სის 
მქო ნე პრე ტენ დენ ტებ თან.

           მა გა ლი თად: 

•	 არ სე ბობს მა ღა ლი რის კი, რომ 2015 წელს ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
მი ერ გა მოცხა დე ბულ ტენ დე რებ ში მო ნა წი ლე 7-მა პრე ტენ დენ ტ მა, მე ტი ფი ნან სუ რი 
სარ გებ ლის მი ღე ბის მიზ ნით, და არ ღ ვია შეს ყიდ ვე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ-
რუ ლი აფი და ვი ტის მოთხოვ ნე ბი. გამ წ ვა ნე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ-
ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ჯამ ში 57.0 ათა სი ლა რი თაა გაზ რ დი ლი;

9 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება №9 „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა 
და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“.
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•	 2016 წელს ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ ნა პირ სა მაგ რის მოწყო ბის სა მუ-
შა ო ებ ზე გა მოცხა დე ბულ 2 ტენ დერ ზე, შე სა ბა მის პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს არ უმ ს-
ჯე ლი ათ აფი და ვი ტის დარ ღ ვე ვის შე საძ ლო რის კებ ზე, მა შინ რო დე საც ტენ დერ ში 
მო ნა წი ლე პი რე ბი სა ვა რა უ დოდ არ ღ ვევ დ ნენ აფი და ვი ტის მოთხოვ ნებს. პრე ტენ-
დენ ტე ბი მე ტი ფი ნან სუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბის მიზ ნით, სა ვა რა უ დოდ, მოქ მე დებ-
დ ნენ ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბით და არ აზუს ტებ დ ნენ ტექ ნი კურ დო კუ მენ ტა ცი ას, რაც 
ზრდი და შეს ყიდ ვის ღი რე ბუ ლე ბას. შე დე გად,  მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ხელ შეკ რუ ლე ბე-
ბი გა ა ფორ მა ტენ დე რებ ში მა ღა ლი ფა სის მქო ნე პრე ტენ დენ ტ თან, რომ ლის ღი-
რე ბუ ლე ბა 187.5 ათა სი ლა რით აღე მა ტე ბო და დის კ ვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი ფირ მის 
სა ბო ლო ოდ შე თა ვა ზე ბულ ფასს.

•	 ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ 2015-2016 წლებ ში საგ ზაო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-
რის რე ა ბი ლი ტა ცი ის მიზ ნით ჩა ტა რე ბუ ლი ტენ დე რე ბი სათ ვის გა მოვ ლინ და აფი-
და ვი ტის სა ვა რა უ დო დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვე ბი. პრე ტენ დენ ტე ბი მე ტი ფი ნან სუ რი 
სარ გებ ლის მი ღე ბის მიზ ნით, დი დი ალ ბა თო ბით, მოქ მე დებ დ ნენ ურ თი ერ თ შე-
თან ხ მე ბით და არ აზუს ტებ დ ნენ ტექ ნი კურ დო კუ მენ ტა ცი ას, რაც ზრდი და შეს ყიდ-
ვის ღი რე ბუ ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლის გა მო, 3 ტენ დე რის შემ თხ ვე ვა ში ხელ შეკ რუ ლე ბე-
ბის ფა სი სულ 147.4 ათა სი ლა რით გა ი ზარ და. მსგავ სი ხარ ვე ზე ბი გა მოვ ლინ და ქ. 
ახალ ცი ხი სა და ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.

გა მოვ ლე ნილ გა რე მო ე ბებ თან და კავ ში რე ბით, სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა გას ცა რე-
კო მენ და ცი ა, რომ ლის მი ხედ ვით მი ზან შე წო ნი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა შე ის წავ ლონ აფი და ვი-
ტის შე საძ ლო დარ ღ ვე ვის ფაქ ტე ბი და გა ა ტა რონ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 
აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცია გა ი ცა 4 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (თვითმმართველი თე მი და თვით მ მარ-
თ ვე ლი ქა ლა ქი ახალ ცი ხის, ლან ჩხუ თი სა და თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი). მათ მი ერ წარ-
მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი მკაც რად აკონ ტ რო ლე ბენ შე საძ ლო 
ხარ ვეზს.   

და უს რუ ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბი, რომ ლი თაც  მო სახ ლე ო ბა ვერ სარ გებ ლობს

სა ბი უ ჯე ტო წლის გან მავ ლო ბა ში  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბი გეგ მა ვენ სხვა დას ხ ვა ინ ფ რას-
ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. და გეგ მ ვის  ეტაპ ზე გა ნი საზღ ვ რე ბა პრო ექ ტის 
ფარ გ ლებ ში ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი სა და სა ჭი რო და ფი ნან სე ბის მო ცუ ლო ბა, რის შე დე გად 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, გა აჩ ნია თუ არა საკ მა რი სი რე სურ სე ბი და გეგ მი ლი 
პრო ექ ტის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

2016-2017 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და შემ თხ ვე ვე ბი რო დე საც მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტი იწყებს ისე თი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა- რე ა ბი ლი ტა ცი ას, რომ ლის დას რუ ლე-
ბაც სა ბო ლო ოდ ვერ ხერ ხ დე ბა ან ფუნ ქ ცი უ რად არ იტ ვირ თე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე უ ლია 
არას წო რი და გეგ მ ვით, ფი ნან სუ რი რე სურ სის არას წო რი გა ნა წი ლე ბით, მშე ნებ ლო ბის პრო-
ცეს ში პრო ექ ტის / პ რი ო რი ტე ტის შეც ვ ლით ან სხვა მი ზე ზე ბით.  ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბი დან 17 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 4,620.9 ათა სი ლა რი და ხარ ჯუ ლია ისე თი სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბა ზე, რომ-
ლე ბიც და უს რუ ლე ბე ლია ან არ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს და მო სახ ლე ო ბა ვერ სარ გებ ლობს შექ მ ნი ლი 
მა ტე რი ა ლურ სი კე თით. ასე ვე  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შეს ყი დუ ლი აქვს 490.5 ათა სი ლა რის სამ შე-
ნებ ლო მა სა ლე ბი და ინ ვენ ტა რი, რო მე ლიც რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში და საწყო ბე ბუ ლია 
და არ გა მო ყე ნე ბუ ლა მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად.
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           მა გა ლი თად: 

•	 2015-2016 წლებ ში ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ „სოფლის მხარ და ჭე რის პროგ-
რა მის“ ფარ გ ლებ ში მოწყო ბი ლი სა რი ტუ ა ლო დარ ბა ზე ბი დან 21 ერ თე უ ლი და უს-
რუ ლე ბე ლია და არ  ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მათ მშე ნებ ლო ბა ზე 
და ხარ ჯუ ლია 662.6 ათა სი ლა რი, მო სახ ლე ო ბა შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბით ვერ 
სარ გებ ლობს; 

•	 2015-2016 წლებ ში თეთ რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ჭა ბურ ღი ლე ბის მოწყო ბის სა-
მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა და გეგ მა და გა ნა ხორ ცი ე ლა ისე, რომ არ იყო შეს წავ ლი ლი მი სი 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო ყვე ლა რე სურ სი (მათ შო რის, ტექ ნი კუ რი პი რო ბე-
ბი), აგ რეთ ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტრუქ ტუ რებს და მის მი ერ და ფუძ ნე ბულ იური დი ულ 
პირს შო რის არა სა თა ნა დო კო მუ ნი კა ცი ამ გა მო იწ ვია ის, რომ ვერ იქ ნა მიღ წე უ ლი 
პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მიზ ნე ბი. შე სა ბა მი სად, 282.3 ათა სი ლა რი და ი ხარ-
ჯა 6 ჭა ბურ ღი ლის მოწყო ბა ზე, რო მე ლიც არ მუ შა ობ და და მო სახ ლე ო ბა ვერ სარ გებ-
ლობ და აღ ნიშ ნუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თით;

•	 2015-2016 წლებ ში ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ „სოფლის მხარ და ჭე რის პროგ რა-
მის“ ფარ გ ლებ ში შე ძე ნი ლი მა სა ლე ბი დან, 2016 წლის 31 დე კემ ბ რის მდგო მა რე ო-
ბით, 236.5 ათა სი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სხვა დას ხ ვა მა სა ლა გა მო უ ყე ნე ბე ლია და 
და საწყო ბე ბუ ლი ა. 

•	 2015 წელს „სოფლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის“ ფარ გ ლებ ში, ყაზ ბე გის მუ ნი ცი პა-
ლი ტეტ მა შე ის ყი და სო ფელ ოქ რო ყა ნა ში ხი დის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა მუ შა ო. სა მუ შაო 
და უს რუ ლე ბე ლი იყო აუდი ტის მიმ დი ნა რე ო ბის პე რი ოდ შიც. შე სა ბა მი სად, 32.4 ათა-
სი ლა რი და ი ხარ ჯა ისეთ პრო ექ ტ ზე, რომ ლი თაც მო სახ ლე ო ბა ვერ სარ გებ ლობს. 
მსგავ სი ხარ ვე ზე ბი გა მოვ ლინ და გარ დაბ ნის, გურ ჯა ა ნის, ზეს ტა ფო ნის, ზუგ დი დის, 
ნი ნოწ მინ დის, სიღ ნა ღის, ჩხო როწყუს, ახალ ცი ხის, ბორ ჯო მის, თე ლა ვის თე მის, 
ყვარ ლის, თბი ლი სი სა  და ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.

ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის ფარ გ ლებ ში სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს 
აღ ნიშ ნულ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით მის ცა შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი: სა მუ შა ო ე ბის და-
გეგ მ ვი სას შე ის წავ ლოს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბი, შე სას რუ ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის მო სა ლოდ-
ნე ლი შე დე გე ბი, შე საძ ლო ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რე ბი და აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
მო ახ დი ნოს შეს ყიდ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა აღ წე რონ უკ ვე შეს ყი დუ ლი, და-
უს რუ ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბი, შე ის წავ ლონ მა თი ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის სა კითხი, მო უ ძებ ნონ ფუნ ქ ცი უ-
რი დატ ვირ თ ვა და შემ დ გომ სა ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით გან საზღ ვ რონ თი თო ე უ ლის გა მო ყე ნე ბის 
მი მარ თუ ლე ბე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი ხელს შე უწყობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ შექ მ ნი ლი მა ტე რი ა-
ლუ რი სი კე თის მო სახ ლე ო ბის თ ვის დრო ულ და ხა რის ხი ან მი წო დე ბას. შე დე გად, მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტებ მა და იწყეს რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა, შეწყ ვე ტი ლი პრო ექ ტე ბის დას რუ ლე ბი სათ ვის. გა ცე-
მულ რე კო მენ და ცი ებ ზე რე ა გი რე ბის შე დე გად დას რულ და და ფუნ ქ ცი უ რად და იტ ვირ თა 1,138.4 
ათა სი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ობი ექ ტე ბი;  მიმ დი ნა რე ობს სა მუ შა ო ე ბი 1,085.5 ათა სი ლა რის 
პრო ექ ტე ბის დას რუ ლე ბის თ ვის. გარ და ამი სა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და ნიშ ნუ ლე ბის მი ხედ ვით 
და ხარ ჯეს 350.7 ათა სი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის  გა მო უ ყე ნე ბე ლი  მა სა ლე ბი. ღო ნის ძი ე ბე ბი არ 
დაწყე ბუ ლა 14 ობი ექ ტის და სას რუ ლებ ლად ბორ ჯო მის, თეთ რიწყა როს, თბი ლი სის, ყაზ ბე გის, 
ხა შუ რი სა და ყვარ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. 
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მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბის გან კარ გ ვა
2016-2017 წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტებს არა სა თა ნა დო კონ ტ რო ლი აქვთ და წე სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის აღ რიცხ ვის, გან კარ გ ვი სა და დაც ვის 
მხრივ. ასე ვე სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცია და არა უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი იყე ნე ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ ქო ნე ბას კო მერ ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის თ ვის, იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა-
ფორ მე ბის გა რე შე. შე სა ბა მი სად, არ იხ დი ან იჯა რის ქი რას. ამას თა ნა ვე, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ვერ 
უზ რუნ ველ ყო ფენ იჯა რით გა ცე მუ ლი ქო ნე ბი სა გან მი სა ღე ბი შე მო სავ ლე ბის სრუ ლად და დრო უ-
ლად მო ბი ლი ზე ბას ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო უ წეს რი-
გე ბე ლია სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის პრო ცე სი.

ქო ნე ბის მარ თ ვი სა და გან კარ გ ვის პრო ცეს ში არ სე ბულ მა დარ ღ ვე ვა- ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის მო ცუ-
ლო ბამ ჯამ ში 1,650.2 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა. კერ ძოდ:
•	 მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბის ნა წი ლით სარ გებ ლო ბენ არა უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი, რომ ლე ბიც 

შე სა ბა მის საზღა ურს არ იხ დი ან.
•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს იჯა რით გა ცე მუ ლი აქვთ ობი ექ ტე ბი, რომ ლებ ზეც მო ი ჯა რე ე ბი სა ი ჯა რო გა-

და სა ხადს იხ დი ან არას რუ ლად, ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზღ ვ რულ ზე ნაკ ლე ბი ღი რე ბუ ლე ბით.
•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ქო ნე ბის საწყის საპ რი ვა ტი ზე ბო ღი რე ბუ ლე ბას გან საზღ ვ რა ვენ ექ ს პერ-

ტის მი ერ შე ფა სე ბულ ღი რე ბუ ლე ბა ზე და ბა ლი ფა სით.

          მა გა ლი თად: 

•	 თვით მ მარ თ ვე ლი თე მი თე ლა ვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  2014-2015 წლებ ში 9,649 კვ.მ 
არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წას იყე ნებ დ ნენ კერ ძო კომ პა ნი ე ბი, ხო-
ლო 11.6 ათა სი ჰა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წას − ფი ზი კუ რი პი რე-
ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წე ბის იჯა რით გა ცე მის 
შემ თხ ვე ვა ში, წლი უ რად მი ი ღებ და 170 ათას ლარ ზე მეტ შე მო სა ვალს.

•	 2014-2015 წლებ ში სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ 470 კვ.მ 
არა სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წას და 12 შე ნო ბა- ნა გე ბო ბას, რო მელ თა 
სა ერ თო ფარ თო ბი 600 კვ.მ-ზე მე ტი ა, იყე ნებ დ ნენ არა უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი რომ-
ლებ საც მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან არ ჰქონ დათ გა ფორ მე ბუ ლი შე სა ბა მი სი ხელ შეკ რუ ლე-
ბე ბი და არ იხ დიდ ნენ სა ი ჯა რო ქი რას. მსგავ სი ხარ ვე ზი გა მოვ ლინ და ქ. ბა თუ მის, 
გარ დაბ ნის, თე ლა ვის თე მი სა და ჩხო როწყუს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში;

•	 ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სო ფელ ფუ თის ყო ფი ლი სკო ლის შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე-
ბის გა სა ყი დი (საბაზრო) ფა სი, აუდი ტო რუ ლი დას კ ვ ნის მი ხედ ვით, შე ად გენ და 66.2 
ათას ლარს. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა აუქ ცი ონ ზე ქო ნე ბის საწყი სი საპ რი ვა ტი ზე ბო ფა სი 
გან საზღ ვ რა 6.2 ათა სი ლა რით.  სა ბო ლო ოდ, 2015 წელს შე ნო ბა გა ი ყი და 52.1 ათას 
ლა რად, აუდი ტო რის მი ერ დად გე ნილ საწყის საპ რი ვა ტი ზე ბო სა ფა სურ თან შე და რე-
ბით 14.1 ათა სი ლა რით უფ რო ნაკ ლე ბად. მსგავ სი ხარ ვე ზე ბი გა მოვ ლინ და ქ. თბი-
ლი სი სა და დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში;

•	 2014 წელს სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბას სულ იჯა რით გა ცე მუ ლი ჰქონ და 3 
ობი ექ ტი, სა ი და ნაც  სა ი ჯა რო ქი რის სა ხით უნ და მი ე ღო 2.4 ათა სი ლა რი, ფაქ ტობ რი ვად 
კი მი ი ღო 1.0 ათა სი. 2015 წელს იჯა რით გა ცე მუ ლი იყო 14 ობი ექ ტი და წლის გან მავ-
ლო ბა ში გა და სახ დე ლი სა ი ჯა რო ქი რა შე ად გენ და 41.9 ათას ლარს, ხო ლო მო ი ჯა რე-
ებ მა ფაქ ტობ რი ვად გა და ი ხა დეს 34.0 ათა სი ლა რი. შე დე გად, 2015 წლის 31 დე კემ ბ რის 
მდგო მა რე ო ბით,  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მი უ ღე ბელ მა სა ი ჯა რო ქი რამ 9.3 ათა სი ლა რი 
შე ად გი ნა. მსგავ სი ხარ ვე ზი გა მოვ ლინ და გარ დაბ ნი სა და ბა თუ მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.
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გარდა ზე მოთ და ფიქ სი რე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბი სა, გა მოვ ლე ნი ლია მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბის გან კარ გ ვის 
ისე თი დარ ღ ვე ვე ბი, რო მელ თა ფი ნან სუ რი შე დე გის დად გე ნა სხვა დას ხ ვა ფაქ ტო რე ბის გა მო შე უძ ლე-
ბე ლი ა, თუმ ცა მა თი გავ ლე ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ხა სი ა თის მა ტა რე ბე ლი ა. კერ ძოდ:
•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს მი წის ფარ თე ბი ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში საპ რი ვა ტი ზე ბოდ გა მო აქვს ისე-

თი პი რო ბე ბით, რო მელ თა და წე სე ბა ობი ექ ტუ რი აუცი ლებ ლო ბით არ არის გან პი რო ბე ბუ-
ლი და ზღუ დავს კონ კუ რენ ცი ას.  

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ  სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა ზე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ბა ლი ფა სით სარ-
გებ ლო ბის უფ ლე ბით გა ცე მუ ლია ქო ნე ბა, რის შე დე გა დაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი კარ-
გავს მნიშ ვ ნე ლო ვან შე მო სავ ლებს.

•	 მუნიციპალიტეტების მი ერ კერ ძო პი რებ ზე მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა 
დრო ში გა ჭი ა ნუ რე ბით, რის გა მოც უწევთ ზი ა ნის მი ყე ნე ბის პე რი ოდ ში არ სე ბულ სა ბაზ რო 
ღი რე ბუ ლე ბა ზე მე ტის გა დახ და.

         მა გა ლი თად: 
•	 2015-2016 წლებ ში ქ. თბი ლი სის მე რია  თა ვის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ ერთ სა კა დას ტ-

რო ერ თე უ ლად რე გის ტ რი რე ბულ მი წის ფართს ჰყოფს რამ დე ნი მე სა კა დას ტ რო ერ-
თე უ ლად და შემ დეგ ერ თ -ერ თი ფარ თი გა მო აქვს აუქ ცი ონ ზე შემ ზღუ და ვი პი რო ბით. 
აუქ ცი ო ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა მიმ დი ნა რე ობს უკონ კუ რენ ტო გა რე მო ში. იმ პი რე ბი სათ-
ვის, რომ ლე ბიც არ არი ან საპ რი ვა ტი ზე ბო ფარ თის მო მიჯ ნა ვე მი წის ნაკ ვე თე ბის მე-
სა კუთ რე ე ბი, და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვა წარ მო ად გენს და მაბ რ კო ლე ბელ გა რე მო ე ბას. 
შე დე გად, იზღუ დე ბა კონ კუ რენ ცია და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი კარ გავს მე ტი შე მო სავ ლის 
მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას;

•	 დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პირ და პი რი გან კარ გ ვის წე სით, იჯა რით გა ცე მუ ლია 5 
ობი ექ ტი (სულ − 43.3 ჰა). აუდი ტო რის შე ფა სე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი ობი ექ ტე ბი წარ მო ად-
გენს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წას (საძოვარს) და წლი ურ სა ი ჯა რო 
ქი რად გან საზღ ვ რუ ლია 1 ჰა- ზე 7 ლა რი. ფარ თო ბე ბის დათ ვა ლი ე რე ბის შე დე გად 
აღ მოჩ ნ და, რომ მი წის ნაკ ვე თე ბი რე ა ლუ რად  ტბე ბი ა, რომ ლებ საც მო ი ჯა რე ე ბი იყე-
ნე ბენ კო მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბის თ ვის. ორი ტბის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია  შე მო ღო ბი-
ლია გამ გე ო ბის ბა ლან ს ზე რიცხუ ლი ლი თო ნის მი ლე ბით; 

•	 2012 წელს ქ. თბი ლის ში გზის გაყ ვა ნის შე დე გად კერ ძო კომ პა ნი ას მი ად გა ზა რა ლი. მე-
რი ამ ზა რა ლის შე ფა სე ბა და ანაზღა უ რე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლა 2016 წლის მდგო მა რე ო ბით, 
მი წის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით. პრო ცე სის გა ჭი ა ნუ რე ბის შე დე გად, მე რი ის მი-
ერ ზა რა ლი შე ფას და და ანაზღა ურ და, ზა რა ლის მი ღე ბის პე რი ოდ ში არ სე ბულ ღი რე ბუ-
ლე ბას თან შე და რე ბით, და ახ ლო ე ბით 5-ჯერ მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თით.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი გა რე მო ე ბე ბი ძი რი თა დად გა მოწ ვე უ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან ქო ნე ბის 
მარ თ ვის პრო ცეს ში კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის არ ქო ნით ან არ სე ბუ ლის არა სა თა ნა დო ფუნ ქ ცი ო ნი-
რე ბით. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი მმარ თ ვე ლო ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ-
ნით, აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ გა ცე მუ ლია სხვა დას ხ ვა სა ხის რე კო მენ და ცი ა. აღ ნიშ ნუ ლი მი უ თი თებს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს, და ნერ გონ შე სა ბა მი სი ქმე დი თი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი, რო მე ლიც უზ რუნ ველ-
ყოფს  სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბას, ქო ნე ბის მარ თ ვის სა კითხე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა 
და ბი უ ჯეტ ში მე ტი შე მო სავ ლის მო ბი ლი ზე ბას. გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი დან შეს რუ ლე ბუ ლია 11, ნა-
წი ლობ რივ შეს რუ ლე ბუ ლია ან მიმ დი ნა რე ობს 7 რე კო მენ და ცი ის შეს რუ ლე ბა ზე მუ შა ო ბა.

მი ზან შე წო ნი ლია სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სი კო-
მი ტე ტის ჩარ თუ ლო ბით, შე ი მუ შა ოს შე სა ბა მი სი მე ქა ნიზ მე ბი და გა ნა ხორ ცი ე ლოს და მა ტე ბი თი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლის შე დე გად მო წეს რიგ დე ბა სა ხელ მ წი ფო და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ-
თ ვე ლო ბის ქო ნე ბის გა მიჯ ვ ნა /აღ რიცხ ვის სა კითხი. აღ ნიშ ნუ ლით და რე გუ ლირ დე ბა მუ ნი ცი პა-
ლუ რი ქო ნე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით მარ თ ვა და გან კარ გ ვა.
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ში და აუდი ტი
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მა ტე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა-
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რის შექ მ ნა. ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ზა ნია და-
ეხ მა როს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს იმ პო ლი ტი კი სა და პრო ცე დუ რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, რომ ლე ბიც 
და ად გი ნა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ მო წეს რი გე ბუ ლი და ეფექ ტი ა ნი მარ თ ვის მიზ ნით. აღ ნიშ ნუ ლის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რის უპირ ვე ლეს ფუნ ქ ცი ას სის ტე მუ რი ხარ ვე ზე ბის 
შეს წავ ლა და მათ აღ მო საფხ ვ რე ლად რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა წარ მო ად გენს. 

ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ გა ცე მულ მა რე კო მენ და ცი ებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს ორ გა ნი-
ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის ეკო ნო მი უ რო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბი სა და პრო დუქ ტი უ ლო ბის ზრდა. რე კო მენ-
და ცი ე ბის დახ მა რე ბით ორ გა ნი ზა ცი ამ უნ და შეძ ლოს ეფექ ტი ა ნი ში და კონ ტ რო ლის სის ტე მის 
და ნერ გ ვა, რომ ლი თაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ტექ ნი კუ რი და ფუნ ქ ცი უ რი ხარ ვე ზე ბის აღ მო ჩე ნა, 
თაღ ლი თო ბი სა და შეც დო მე ბის გა მოვ ლე ნა, პრე ვენ ცია და სხვ. ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლი, თა ვის მხრივ, ვალ დე ბუ ლია გა ით ვა ლის წი ნოს ში და აუდი ტის ან გა რიშ ში ასა ხუ ლი რე კო-
მენ და ცი ე ბი და უზ რუნ ველ ყოს მი სი დრო უ ლი შეს რუ ლე ბა.

სა ხელ მ წი ფო  აუდი ტის  სამ სა ხუ რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი  აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შექ მ ნი ლი ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყო ფენ კა ნო ნით გან საზღ-
ვ რუ ლი მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბას და თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბით არ შე აქვთ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის რე სურ სე ბის ეკო ნო მი უ რად გა მო ყე ნე ბა სა და და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში. 
ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რე ბის მი ერ ვერ იქ ნა გა მოვ ლე ნი ლი სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის 
ან გა რი შებ ში და ფიქ სი რე ბუ ლი დარ ღ ვე ვა- ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლით გა მოვ-
ლინ და შემ დე გი გა რე მო ე ბე ბი:
•	 სამ სა ხუ რე ბის მი ერ ხშირ შემ თხ ვე ვა ში არ ხდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე-

უ ლე ბი სა და ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლა.
•	 სამ სა ხუ რებს უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში არ შე უ ფა სე ბი ათ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  საქ მი ა ნო ბა შე ე სა ბა-

მე ბო და თუ არა და გეგ მილ მიზ ნებ სა და ამო ცა ნებს, რამ დე ნად კა ნო ნი ე რად, მიზ ნობ რი ვად 
და ეფექ ტი ა ნად ხდე ბო და და ფი ნან სე ბის გა მო ყე ნე ბა. და ნერ გი ლია თუ არა ადეკ ვა ტუ რი 
მარ თ ვი სა და კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი და სხვ. 

•	 სამ სა ხუ რებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რის კე ბის მარ თ ვი სა და  ში და კონ ტ რო ლის სის ტე მის  გა-
უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში არ აქვთ გა ცე მუ ლი შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი.

•	 სამ სა ხუ რე ბი არ ახორ ცი ე ლე ბენ გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის მო ნი ტო რინგს, არ ამოწ მე ბენ 
ხდე ბა თუ არა შე მოწ მე ბუ ლი ობი ექ ტე ბის მი ერ რე კო მენ და ცი ის შე სას რუ ლებ ლად შე სა ბა მი-
სი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა. 

•	 არ აქვთ შე მუ შა ვე ბუ ლი ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რის სტრა ტე გი უ ლი და წლი უ რი გეგ მე ბი.

ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხურ მა გას-
ცა 11 რე კო მენ და ცი ა. გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი მიზ ნად ისა ხავს, რომ ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რებ მა 
თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბით უზ რუნ ველ ყონ თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის საქ მი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა არ-
სე ბუ ლი რის კე ბის შე ფა სე ბი თა და მოქ მედ კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მებ თან შე-
სა ბა მი სო ბის დად გე ნის გზით. ამას თა ნა ვე, შე ი მუ შა ონ ქმე დი თი რე კო მენ და ცი ე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საქ მი ა ნო ბის ეკო ნო მი უ რო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბი სა და პრო დუქ ტი უ ლო ბის გაზ რ დის მიზ ნით. აღ ნიშ ნუ ლი 
და ეხ მა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბა გა ხა დოს უფ რო მოქ ნი ლი 
და კონ კუ რენ ტულ შე დე გებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბით, 
დაწყე ბუ ლია მუ შა ო ბა ში და აუდი ტის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის გარ დაქ მ ნის მიზ ნით. 
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აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბა
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, რო გორც სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი ორ გა ნი ზა ცი ა, ვალ დე ბუ ლია 
დად გე ნილ ვა დებ ში მო ამ ზა დოს კვარ ტა ლუ რი და წლი უ რი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბი, სა-
დაც უნ და აისა ხოს ინ ფორ მა ცია ორ გა ნი ზა ცი ის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ. ად გი-
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის თ ვის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფორ მე ბი დამ ტ კი ცე ბუ ლია 
„ავტონომიური რეს პუბ ლი კის და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის ბუ ღალ ტ რუ ლი ან გა რიშ გე ბის ფორ მე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2008 
წლის 16 აპ რი ლის №364 ბრძა ნე ბით. 

2016-2017 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და სხვა დას-
ხ ვა ნაკ ლო ვა ნე ბა, რაც უკავ შირ დე ბა სა მე ურ ნეო ოპე რა ცი ე ბის აღუ რიცხა ო ბას ან არას წორ აღ-
რიცხ ვას, რომ ლის სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა  578 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი ა.10  კერ ძოდ:

•	 ზო გი ერ თი  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი არ ად გენს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას;
•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი არ ახ დე ნენ ბუ ღალ ტ რულ გა ტა რე ბებს ან არას წო რად აღ რიცხა ვენ სა-

მე ურ ნეო ოპე რა ცი ებს;
•	 სა თა ნა დო კონ ტ რო ლი არ არის და წე სე ბუ ლი მი სა ღებ ფი ნან სურ აქ ტი ვებ სა და მოთხოვ ნებ-

ზე;
•	 მუნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ბუ ღალ ტ რუ ლად არ აღ რიცხა ვენ მათ სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ აქ ტი ვებს 

და /ან აღ რიცხა ვენ ისეთ ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებს, რომ ლე ბიც სხვა სუ ბი ექ ტებს ეკუთ ვ ნით.

2016-2017 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი დარ ღ ვე ვა- ნაკ ლო ვა ნე-
ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ან გა რიშ გე ბის მომ ხ მა რებ ლებს არ მი ე წო დე ბა ზუს ტი და სრუ ლი ინ-
ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის, მოთხოვ ნე ბის, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა 
და კა პი ტა ლის შე სა ხებ. არ ხდე ბა ზუს ტი და სრულ ყო ფი ლი მო ნა ცე მე ბის მომ ზა დე ბა მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის მი ღე ბა- გას ვ ლის, მა ტე რი ა ლუ რი მა რა გე ბის მდგო მა რე ო-
ბის, ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მოძ რა ო ბი სა და სხვა ეკო ნო მი კუ რი ნა კა დე ბის შე სა ხებ, და ინ ტე რე სე-
ბუ ლი მხა რე ე ბი ვერ ახ დე ნენ წლი უ რი ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის გან ხილ ვას, შე ჯა მე ბას, გა სუ ლი და 
მიმ დი ნა რე წლე ბის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის შე და რე ბა სა და ანა ლიზს, რაც უზ რუნ ველ ყოფს 
და სა გეგ მი წლი სათ ვის აქ ტი ვე ბის რა ცი ო ნა ლურ და ეფექ ტი ან ხარ ჯ ვა- გა მო ყე ნე ბას.

ან გა რი ში მო ი ცავს 2016-2017 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნილ დარ ღ-
ვე ვა- ნაკ ლო ვა ნე ბებს. აღ ნიშ ნუ ლი აუდი ტე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი წარ მოდ გე ნი ლია და ნარ თის სა-
ხით.

10 აღრიცხვა-ანგარიშგების კუთხით გამოვლენილი დარღვევების ფინანსური შედეგების გაანგარიშებაში არ შედის 
გურჯაანის, ნინოწმინდის, თეთრიწყაროს, ყვარლისა და თვითმმართველი ქალაქი ახალციხის მონაცემები,  სადაც 
ჩატარებული ფინანსური აუდიტების შედეგად გამოითქვა მოსაზრება „უარი დასკვნის გაცემაზე“.
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და ნარ თი

2016-2017 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი აუდი ტე ბი                                                                            

N აუდიტის დასახელება შესამოწმებელი 
პერიოდი

1

ყაზ ბე გის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი ნან სუ რი 
აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00), „ინფრასტრუქტურის 
მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ (პროგრამის კო დი  
03.00), „განათლების  (პროგრამის კო დი 04.00), კულ ტუ რა, რე ლი გი ა, ახალ-
გაზ რ დო ბის ხელ შეწყო ბა და სპორ ტის“   (პროგრამის კო დი 05.00) პროგ რა-
მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი 

01.01.2015-
01.01.2017

2

ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი-
ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის» (პროგრამის კო დი  01 00) და 
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

3

ქა ლაქ ახალ ცი ხის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-
ბის ფი ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და 
აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის” (პროგრამის კო დი  01 00) 
და „ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის” 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი 

01.01.2015-
01.01.2017

4

გარ დაბ ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის ფი ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი 
და აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის» (პროგრამის კო დი  01 
00) და „ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა-
ცი ის“ (პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე-
ბი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის მარ თ ვი სა და 
გან კარ გ ვის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

5
ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2015-2016 წლე ბის  „გამწვანების ღო ნის ძი ე-
ბე ბის“ (პროგრამის კო დი 03 01) პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის 
შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

6

ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი-
ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ-
მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის» (პროგრამის კო დი 01 00),  
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) და „კულტურის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის“ 
(პროგრამის კო დი 05 02) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

7

გურ ჯა ა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი-
ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის» (პროგრამის კო დი  01 00) და 
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

34   2016-2017 წლებში მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული აუდიტების შემაჯამებელი ანგარიში



8 თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქი   თე ლა ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2014-2015 წლე ბის 
საქ მი ა ნო ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი 

01.01.2014-
01.01.2016

9 თვით მ მარ თ ვე ლი თე მი თე ლა ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2014-2015 წლე ბის საქ-
მი ა ნო ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2014-
01.01.2016

10

მარ ტ ვი ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი ნან-
სუ რი აუდი ტი და 2016 წელს „წარმომადგენლობითი და აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) პროგ რა მის ფარ გ-
ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2016 - 
01.01.2017

11 ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2014-2015 წლე ბის სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ-
რი საქ მი ა ნო ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2014-
01.01.2016

12

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი ნან სუ რი 
აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის (პროგრამის კო დი  01 00) და „ინფრასტრუქტურის 
მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ (პროგრამის კო დი 03.00) 
პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

13

ქა ლაქ ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
ფი ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ-
მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) და 
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

14

თეთ რიწყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
ფი ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ-
მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) და 
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

15

ყვარ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი ნან-
სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში  „წარმომადგენლობითი და აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) და 
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

16 ქა ლაქ თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ის ნის რა ი ო ნის გამ გე ო ბის 2015-2016 
წლე ბის სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

17

ადი გე ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი ნან-
სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) და 
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

18

დე დოფ ლის წყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-
ბის ფი ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და 
აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) 
და „ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

19

ახალ ქა ლა ქის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი-
ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) და „ინფრასტრუქტურის 
მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ (პროგრამის კო დი 03.00) 
პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

35   2016-2017 წლებში მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული აუდიტების შემაჯამებელი ანგარიში



20

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგების 
ფინანსური აუდიტი და 2015-2016 წლებში „წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების“ (პროგრამის კოდი  01 00) 
და „ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის“ 
(პროგრამის კოდი 03.00) პროგრამების ფარგლებში გაწეული ხარჯების 
შესაბამისობის აუდიტი

01.01.2015-
01.01.2017

21

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი-
ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ-
მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) და 
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

22 ქა ლაქ თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 2014-2015 წლე ბის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის ფი ნან სუ რი აუდი ტი

01.01.2014-
01.01.2016

23 დმა ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2015-2016 წლე ბის სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

24

ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი ნან-
სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) და 
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

25  2015-2016 წლებ ში ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
ქო ნე ბის მარ თ ვი სა და გან კარ გ ვის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი 

01.01.2015-
01.01.2017

26

ნი ნოწ მინ დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი-
ნან სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ-
მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) და 
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

27

ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2016 წლის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფი ნან-
სუ რი აუდი ტი და 2015-2016 წლებ ში „წარმომადგენლობითი და აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ფი ნან სე ბის“ (პროგრამის კო დი  01 00) და 
„ინფრასტრუქტურის მშე ნებ ლო ბა, რე ა ბი ლი ტა ცია და ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის“ 
(პროგრამის კო დი 03.00) პროგ რა მე ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე-
სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2017

28 ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 2014-2015 წლე ბის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის ფი ნან სუ რი აუდი ტი

01.01.2014-
01.01.2016

29 ჩხო როწყუს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2014-2015 წლე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ბა მი სო-
ბის აუდი ტი

01.01.2014-
01.01.2016

30 სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2014-2015 წლე ბის სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2014-
01.01.2016

31
არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) იური დი უ ლი პი რის − „ევროპის ახალ-
გაზ რ დუ ლი ოლიმ პი უ რი ფეს ტი ვა ლი − თბი ლი სი 2015-ის“ სა ორ გა ნი ზა ციო 
კო მი ტე ტის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2016

32 შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბა „თბილსერვისჯგუფის“ 2014-
2015 წლე ბის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2014-
01.01.2016

33
ქა ლაქ თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის კე თილ მოწყო ბის სა ქა ლა ქო 
სამ სა ხუ რის 2013 წლის 1 იან ვ რი დან 2015 წლის 31 დე კემ ბ რამ დე პე რი ო-
დის შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2013-
01.01.2016

34 ბა თუ მის მე რი ის ფი ნან სუ რი აუდი ტი 01.01.2015-
01.01.2016

36   2016-2017 წლებში მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული აუდიტების შემაჯამებელი ანგარიში



35 ქა ლაქ ბა თუ მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პროგ რა მა „კომუნალური ინ ფ რას ტ რუქ-
ტუ რის გან ვი თა რე ბის“ შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2016

36 ქა ლაქ ბა თუ მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პროგ რა მა „კულტურის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწყო ბის“ შე სა ბა მი სო ბის აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2016

37
ქა ლაქ ბა თუ მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პროგ რა მა „განათლების, კულ ტუ რის, 
სას პორ ტო და დას ვე ნე ბის ობი ექ ტე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის” შე სა ბა მი სო ბის 
აუდი ტი

01.01.2015-
01.01.2016

38 ქო ბუ ლე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფი ნან სუ რი აუდი ტი 01.01.2015-
01.01.2016

39 ხელ ვა ჩა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფი ნან სუ რი აუდი ტი 01.01.2015-
01.01.2016

40 ქედის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აუდიტი 01.01.2015-
01.01.2016

41 შუახევის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აუდიტი 01.01.2015-
01.01.2016

42 ხულოს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აუდიტი 01.01.2015-
01.01.2016

43 აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კა ში, ბა თუ მი სა და ქე დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე-
ბის ქო ნე ბის მარ თ ვის ეფექ ტი ა ნო ბის აუდი ტი

01.01.2013-
01.01.2016

44 ბათუმის მერიის ფინანსური აუდიტი 01.01.2016-
01.01.2017

45 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აუდიტი 01.01.2016-
01.01.2017

46 შუახევის მუნიციპალიტეტი, ფინანსური აუდიტი 01.01.2016-
01.01.2017

47 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აუდიტი 01.01.2016-
01.01.2017

37   2016-2017 წლებში მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული აუდიტების შემაჯამებელი ანგარიში



სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
ქ.თბილისი, 0144, წმ. ქეთევან დედოფლის გამზირი N96

+995 32 243 84 38


