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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №16 

2011 წლის 29 აპრილი 

 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) 

ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის 

წესის დამტკიცების შესახებ 
  „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „პ” ქვეპუნქტის შესაბამისად,  

1. დამტკიცდეს: 

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების 

ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესი, თანახმად 

დანართი №1-ისა; 

ბ) ჩამოსაწერ ძირითად საშუალებათა პასიური ნაწილის (შენობა-ნაგებობებისა და გადასაცემ 

მოწყობილობათა) ღირებულების დადგენის აქტის ფორმა, თანახმად დანართი №2-ისა; 

გ) ჩამოსაწერ ძირითად საშუალებათა აქტიური ნაწილის (მანქანა-დანადგარებისა და სხვა) 

ღირებულების დადგენის აქტის ფორმა, თანახმად დანართი №3-ისა; 

დ) ძირითადი აქტივების ლიკვიდაციის აქტის ფორმა, თანახმად დანართი №4-ისა. 

2. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 რ. ჩიტიძე 

დანართი №1 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) 

ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის 

წესი 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
  ეს წესი განსაზღვრავს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე 

რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების 

ჩამოწერის პროცედურებს. 

 მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება 
1. ქონება – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) 

ქონება;  

2. ჩამოსაწერი ქონება – ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონება. 

3. დაწესებულება – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი.  

4. საინვენტარიზაციო კომისია – ქონების ინვენტარიზაციის მიზნით დაწესებულებაში 

შექმნილი კომისია. 

 მუხლი 3. ინვენტარიზაციის ჩატარება 
დაწესებულებაში ინვენტარიზაცია ტარდება „ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო-

მატერიალურ ფასეულობათა, ფულადი საშუალებებისა და ანგარიშსწორებათა 

ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 1996 წლის 1 

აგვისტოს №12-03 ბრძანებით დამტკიცებული დებულებისა და „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში 

ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის 

დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 

ბრძანების თანახმად. 
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 მუხლი 4. საინვენტარიზაციო კომისია 
  1. საინვენტარიზაციო კომისია (შემდგომში – კომისია) იქმნება დაწესებულების 

ხელმძღვანელის შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.  

2. კომისიის შემადგენლობას განსაზღვრავს დაწესებულების ხელმძღვანელი.  

3. სავალდებულო ინვენტარიზაციის ჩატარების დროს საინვენტარიზაციო კომისია უნდა 

შედგებოდეს არანაკლებ 5 წევრისაგან, მათ შორის, თავმჯდომარისგან.  

4. საჭიროების შემთხვევაში დაწესებულების ხელმძღვანელმა კომისიის მუშაობაში 

მონაწილეობის მისაღებად შეიძლება მოიწვიოს კვალიფიციური სპეციალისტი 

(სერტიფიცირებული აუდიტორი/ექსპერტი). მოწვეული სპეციალისტები არ იღებენ 

მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  

5. კომისია გადაწყვეტილებას იღებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

6. კომისია სწავლობს ჩამოსაწერი ქონების ფაქტობრივ ფიზიკურ მდგომარეობას, სათანადო 

საფუძვლის არსებობისას ასაბუთებს მისი ბალანსიდან ჩამოწერის აუცილებლობას და ამზადებს 

ქონების ჩამოწერისათვის საჭირო დოკუმენტაციას.  

 მუხლი 5. ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესი  
1. კომისია დაწესებულების ხელმძღვანელს წარუდგენს ჩამოსაწერი ქონების ნუსხას, ასევე 

ჩამოსაწერი ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულების დადგენის აქტებისა და 

საჭიროების შემთხვევაში, ძირითადი აქტივების ლიკვიდაციის აქტის შევსებულ ფორმებს, 

ყველა ძირითად საშუალებაზე ცალ-ცალკე. 

2. დაწესებულების ხელმძღვანელი იხილავს ჩამოსაწერი ქონების ნუსხას და კომისიის 

დასკვნისა და აუდიტორის დასკვნის საფუძველზე ადგენს ქონების ჩამოწერის აქტს. 

3. ქონების ჩამოწერის აქტს დაწესებულების ხელმძღვანელი დასამტკიცებლად წარუდგენს 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. 

 მუხლი 6. ჩამოწერილი და გამოუსადეგარი ძირითადი საშუალებების განადგურება და 
განკარგვა  

1. ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონება, რომლის რაიმე 

დანიშნულებით გამოყენებაც შეუძლებელია, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

გადაწყვეტილების საფუძველზე ექვემდებარება განადგურებას. 

2. ქონების განადგურების პროცესს ესწრებიან კომისიის წევრები. 

3. ქონების განადგურებას ტექნიკურად და ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტისტიკისა და ქონების 

მართვის სამსახური.  

4. ქონება უნდა განადგურდეს ამ მიზნისათვის გამოყოფილ ადგილებში, ან ნაგვის დასაწვავ 

ადგილებში.  

5. ქონების განადგურების თაობაზე დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ პირები, რომელნიც 

ესწრებიან განადგურების პროცესს. 

6. ქონების განადგურებისათვის აუცილებელი ხარჯი ფინანსდება ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.  

7. დაწესებულების ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების ჩამოწერის პროცედურის 

დასრულების შემდეგ და ძირითადი აქტივების ლიკვიდაციის შედეგად მიღებული ქონება 

(ჯართი, სამშენებლო მასალა, ვარგისი ნაწილები და სხვ.) აისახება ბალანსში მარაგების სახით 

კომისიის მიერ დადგენილი ღირებულების შესაბამისად. 

 მუხლი 7. ჩამოწერილი ქონების რეალიზაცია  
 ჩამოწერილი ქონების რეალიზაცია ხდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 
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