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სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 

010.260.020.35.151.000.703 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილება №14 

2010 წლის 31 აგვისტო  

დაბა სტეფანწმინდა 

   ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ადგენს: 

 მუხლი 1  
დამტკიცდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის დებულება შემდეგი სახით: 

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულება 

 მუხლი 1. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 
1. მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური (ტექსტში შემდგომ – 

სამსახური) არის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, 

რომელიც უზრუნველყოფს მუ-ნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, 

მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთებას, მიღებული 

ბიუჯეტის შესრულებას, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივ, მიზანშეწონილ და 

ეფექტიან გამოყენებას და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგებას.  

2. სამსახური საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, გამგეობის 

დებულების, ამ დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების 

შესაბამისად. 

3. სამსახურის საშტატო განრიგი და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები 

განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით. 

 მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და მოხელეებისგან 

(სპეციალისტებისგან). 

2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის 

უფლებამოსილებები და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის 

დებულებით და სამსახურის უფროსის სამუშაოთა აღწერილობით. უფროსის 

არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის უფროსის უფლება-

მოვალეობებს ახორციელებს ერთ-ერთი მოხელე (სპეციალისტი). 
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3. მოხელეების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით და 

შესაბამისი სამუშაოთა აღწერილობებით. 

4. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლების წესები 

განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად. 

 მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 
1. სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად საჭირო სამუშაოების ორგანიზებას;  

ბ) მუნიციპალური პროგრამების პროექტების საფინანსო გაანგარიშებასა და 

დასაბუთებას; 

გ) მუნიციპალური სამსახურების, ტერიტორიული ორგანოების, 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირების 

წლიური ხარჯთაღრიცხვის პროექტების შესახებ წინადადებების შემუშავებას; 

დ) საჭირო ინფორმაციის დამუშავებასა და წინადადებების მომზადებას ფინანსთა 

სამინისტროს მიერ გათანაბრებითი, მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერების 

გასაანგარიშებლად; 

ე) ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის შესახებ წინადადებების მომზადებას; 

ვ) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული საწარმოების დივიდენდების 

პროგნოზირებას, შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ზ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შედგენას; 

თ) წინადადებების და რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალიტეტის მიერ 

სესხის აღებისა და გაცემის თაობაზე; 

ი) დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას ბიუჯეტის პროექტის თაობაზე 

გამგეობაში შემოსულ შენიშვნებსა და წინადადებებზე; 

კ) საკრებულოს მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით ბიუჯეტის 

პროექტის რედაქტირებას; 

ლ) ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განწერას კვარტალებისა და 

თვეების მიხედვით; 

მ) საფინანსო ზედამხედველობას მიღებული ბიუჯეტის შესრულებაზე; 

ნ) ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ ინფორმაციის შეკრებასა და გაანალიზებას, 

შესაბამისი წინადადების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ო) ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას; 

პ) ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობის, ეკონომიკური მიზანშეწონილობისა და 

ეფექტიანობის ანალიზს, შესაბამისი წინადადების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების 

შემუშავებას; 

ჟ) მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებას ბიუჯეტის შესრულების 

შესახებ; 

რ) მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სამსახურის სხვა ფუნქციების განხორციელებას; 

ს) ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ ინფორმაციის შეკრებას, გაანალიზებას და 

შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ტ) მუნიციპალიტეტის საგადასახადო საინფორმაციო ბაზის შექმნასა და 

განახლებას; 

უ) ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას; 
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ფ) გამგეობისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების 

მიერ გაწეული ხარჯების მიზნობრიობის, მიზანშეწონილობისა და ეფექტიანობის 

შეფასებას, შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ქ) ადგილობრივი ბიუჯეტის საკასო შესრულებაზე ზედამხედველობას; 

ღ) მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო მონიტორინგს; 

ყ) ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების 

მომზადებას; 

შ) ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯის გაწევას, 

საფინანსო ოპერაციების წარმოებას;  

ჩ) მუნიციპალიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვას; 

ც) მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშების მართვას, მუნიციპალიტეტის საჯარო 

მოსამსახურეთა ხელფასების, სამივლინებო ხარჯების და სხვა გადასახდელების 

გაცემას;  

ძ) მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 მუხლი 2 
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 

წლის 4 ივნისის №13 დადგენილება „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 მუხლი 3 
დადგენილება ძლაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე გ. მალანია 

 


