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რეზიუმე  

1. წინამდებარე PEFA-ს შეფასების შემაჯამებელი ანგარიშის მიზანია საქართველოს 

მუნიციპალიტეტებში საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) სისტემის ობიექტური ანალიზი PEFA-

ს ინდიკატორების გამოყენებით. ეს შემაჯამებელი ანგარიში მოიცავს სამი მუნიციპალიტეტის 

საჯარო ფინანსების მართვის სისტემების შეფასებას, რომელიც განხორციელდა მსოფლიო ბანკის 

მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. წინამდებარე ანგარიში ასევე მოიცავს GIZ-ის 

მხარდაჭერით განხორციელებული თორმეტი მუნიციპალიტეტის შეფასებას. აღნიშნული 

შეფასებები განხორციელდა 2016 წლის PEFA-ს მეთოდოლოგიის გამოყენებით. ‘PEFA CHECK’-ის 

ხარისხის უზრუნველყოფის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს მხოლოდ მსოფლიო ბანკის მიერ 

განხორციელებული სამი მუნიციპალიტეტის შეფასება. მსოფლიო ბანკის საველე შეფასებები, 

რომლებმაც მოიცვეს 2015-2017 ფისკალური წლების პერიოდი, განხორციელდა 2018 წლის მაისი-

ივნისის პერიოდში, 2018 წლის 23 ოქტომბერს PEFA-ს სამდივნოს მიერ გაცემული PEFA CHECK-

ის საფუძველზე. GIZ-ის მიერ შეფასებული 12 მუნიციპალიტეტიდან 10 მუნიციპალიტეტი 

შეფასდა 2017 წელს, ხოლო 2 - 2018 წელს.   

2. PEFA-ს შეფასების შემაჯამებელი ანგარიში ძირითადად ეყრდნობა ინდიკატორების 

ანალიზს სამი მუნიციპალიტეტისთვის (თბილისი, ბათუმი და მარტვილი, რომელთა შეფასებები 

მოცემულია შემაჯამებელ ცხრილში). აღნიშნული შეფასებები აკმაყოფილებს 'PEFA CHECK’-ის 

ხარისხის უზრუნველყოფის მოთხოვნებს. თუმცა, გარკვეული მსგავსებები აღინიშნა ასევე 

დანარჩენ თორმეტ მუნიციპალიტეტშიც, რომელთა შეფასების დროსაც არ იყო დაცული 'PEFA 

CHECK’-ის ხარისხის უზრუნველყოფის მოთხოვნები. დანართში 1 მოცემულია თხუთმეტივე 

მუნიციპალიტეტის PEFA-ს  მაჩვენებლების შეფასებები და 2016 წლის PEFA-ს მეთოდოლოგიის 

გამოყენებით გამოვლენილი მსგავსი1 შედეგები. ცენტრალური მთავრობის მიერ ადგილობრივი 

მთავრობისთვის გამოყოფილ ტრანსფერებზე PEFA-ს “HLG-1” ინდიკატორის შეფასებისას 

სამიდან ორ ქვეინდიკატორს (67%) მიენიჭა მსგავსი შეფასებები თხუთმეტივე 

მუნიციპალიტეტში. PEFA-ს 94 ქვეინდიკატორიდან 47 ქვეინდიკატორს (50%) ერთმანეთის 

მსგავსი შეფასებები მიენიჭა თხუთმეტივე მუნიციპალიტეტში. 2018 წელს შეფასებული ბოლო 

ორი მუნიციპალიტეტის (ლაგოდეხი და მცხეთა) შეფასებების მსგავსების შედეგად ზემოთ 

აღნიშნული ქვეინდიკატორების რაოდენობა 47-დან 59-მდე გაიზარდა (63%)2.  

                                                 
1 მსგავსება განისაზღვრა 2016 წლის PEFA-ს მეთოდოლოგიის სწორად გამოყენების საფუძველზე, ფაქტიური მონაცემების 

და გამოყენების და არა შეფასებების თვალსაზრისით. 
2  შესყიდვებთან დაკავშირებული საჩივრების  მართვაზე PI-24.4 ინდიკატორის, შიდა აუდიტზე PI-26 ინდიკატორის, გარე 

აუდიტზე PI-30 ინდიკატორის და აუდირებული ანგარიშების საკანონმდებლო განხილვაზე PI-31 ინდიკატორის 

შეფასებისადმი მიდგომა, 2017 წელს ჩატარებულ შეფასებებთან შედარებით, გაცილებით მეტად შეესაბამება 2016 

მეთოდოლოგიას.    
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3. შეფასება მოიცავს ადგილობრივი მთავრობის საბიუჯეტო ორგანიზაციების ხარჯებს. 

შემოსავლების მობილიზება ხდება საქართველოს შემოსავლების სამსახურის მიერ, 

მუნიციპალიტეტის სახელზე; შესაბამისად, აღნიშნული მიჩნეულ იქნა არარელევანტურად. 

მუნიციპალიტეტი არის მმართველობის ყველაზე ქვედა დონე, უფრო დაბალ დონეზე არ 

არსებობს არასაბიუჯეტო ორგანიზაციები და ადგილობრივი მთავრობები. შეფასებული სამი 

მუნიციპალიტეტიდან ორში წარმოდგენილია მუნიციპალური საწარმოები.   

4. საერთო ჯამში, PEFA-ს შეფასების შედეგების მიხედვით ჩანს, რომ საქართველოში საჯარო 

ფინანსების მართვის სისტემები გაძლიერდა და დაიხვეწა საჯარო ფინანსების მართვის 

რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების პარალელურად. მუნიციპალიტეტის 

კონტექსტში ბიუჯეტის სანდოობა ძირითადად დამოკიდებულია ცენტრალური მთავრობის 

მიერ გამოყოფილი გრანტების შესახებ ინფორმაციის სანდოობაზე. საერთო შემოსავლების 

ზუსტი პროგნოზების მიღებასთან დაკავშირებული პრობლემები არაერთგვაროვანია. შედეგად, 

დაგეგმილთან შედარებით, ბიუჯეტის მთლიანი ფაქტიური ხარჯების, ისევე როგორც ხარჯების 

სტრუქტურული გადახრები როგორც ორგანიზაციული, ისე ეკონომიკური კატეგორიების 

მიხედვით განსხვავებულია. შეფასებისას გამოვლენილი სხვაობები, როგორც ჩანს, 

დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბთან მათი ბიუჯეტის და მოსახლეობის 

რაოდენობის თვალსაზრისით და შესაბამისად, პატარა მუნიციპალიტეტს შედარებით უკეთესი 

შეფასებები აქვს დანარჩენ ორ დიდ მუნიციპალიტეტთან შედარებით. ამას ადასტურებს 

დანარჩენი 12 მუნიციპალიტეტის შეფასების შედეგებიც, თუმცა არა ყოველთვის.  

5. ეს საერთო შედეგი მიღწეულ იქნა ხარჯების სხვადასხვა მუხლებს შორის სახსრების 

გადანაწილების ძლიერი მხარეების და დამატებითი ბიუჯეტების არსებობის კონტექსტში, რაც 

მიუთითებს ცენტრალური მთავრობის მიერ მიზნობრივი (კაპიტალური) ტრანსფერების 

გამოყოფის ვადების არაპროგნოზირებადობაზე. ფულადი სახსრების ხელმისაწვდომობის 

მიზნით, საბიუჯეტო ასიგნებების კონტროლის პროცესი გამყარებული იყო ფულადი სახსრების 

ადეკვატური პროგნოზებით, რომლის პირობებშიც საბიუჯეტო ორგანიზაციებს დაგეგმვის 

ეტაპზეც ჰქონდა სრული ინფორმაცია ფულადი სახსრების ხელმისაწვდომობასთან 

დაკავშირებით. არ არსებობს დაგროვილი დავალიანება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ 

ვალდებულებების კონტროლი საკმაოდ ძლიერია.    

6. საქართველოს აქვს ინფორმაციის შთამბეჭდავი მოცულობა ცენტრალური მთავრობის 

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსებთან დაკავშირებით და აღნიშნული ინფორმაცია ასევე 

გადმოეცემა მუნიციპალიტეტებს. ანგარიშთა გეგმა, რომელიც საფუძვლად უდევს ბიუჯეტის 

მომზადებას, შესრულებას და ანგარიშგებას, ყოვლისმომცველია და შეესაბამება GFS 

სტანდარტებს. ინფორმაციის შეტანა ბიუჯეტში ხდება დროულად. შედეგად, საბიუჯეტო 

დოკუმენტები შეიცავს საბაზისო ინფორმაციის უმეტესობას და ასევე დამატებითი ინფორმაციის 

დიდ ნაწილს, რომელიც საჭიროა გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესის მხარდასაჭერად. 
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აღნიშნული შეფასება შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესდეს ფინანსური აქტივების და 

პოლიტიკასთან დაკავშირებული ახალი ინიციატივების ფისკალური გავლენის შესახებ 

ინფორმაციის შეტანით.   

7. არსებობს სრული ინფორმაცია საჯარო უწყებების ოპერაციებთან დაკავშირებით, 

რამდენადაც ის შეტანილია საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში. მხარჯავი დაწესებულებების 

შემოსავლების და ხარჯების საპროგნოზო მაჩვენებლების და მათ დაფინანსებაზე მყოფი 

უწყებების გაერთიანებით, საბიუჯეტო დოკუმენტაცია მოიცავს მთელ ადგილობრივ მთავრობას. 

ინფორმაცია საქმიანობის გეგმების და მომსახურების გაწევის შუალედური და საბოლოო 

შედეგების მიღწევების შესახებ სამთავრობო სექტორების მიხედვით ცვალებადია. ეფექტიანობის 

დამოუკიდებელი შეფასება შესაძლოა გამოსწორდეს. თუმცა, მომსახურების მიმწოდებელი 

უწყებებისთვის რესურსების მოძიება მიუთითებს აღრიცხვის სისტემის გამართულ მუშაობაზე.   

8. საჯარო წვდომა ფისკალურ ინფორმაციასთან კარგია, საჭირო ელემენტების უმეტესი 

ნაწილის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, ბიუჯეტის შესახებ მოქალაქის გზამკვლევის 

ჩათვლით ორ ყველაზე დიდ მუნიციპალიტეტში.  

9. საქართველოს სახელმწიფო ხაზინა ყოველდღიურად ახორციელებს ფულადი ნაშთების 

კონსოლიდაციას ხაზინის ერთიან ანგარიშზე.   ფულადი ნაკადების პროგნოზი ყოველწლიურად 

მზადდება  მომდევნო წლისთვის, ხოლო მისი განახლება ხდება კვარტალში ერთხელ, ფულადი 

ნაკადების ფაქტიური შემოდინების და გადინების საფუძველზე, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში 

ბიუჯეტში შედარებით ხშირი ცვლილებებით არის გამოწვეული. საბიუჯეტო ორგანიზაციებს 

შეუძლიათ ხარჯების ერთ წელზე დაგეგმვა და განაწილება ყოველკვარტალური განწერის 

საფუძველზე, ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების და ვალდებულებების შესაბამისად.   

10. სახელფასო და საკადრო სისტემები ძლიერია. შესყიდვების შესახებ არსებული მონაცემთა 

ბაზები შეიცავს ინფორმაციას, თუ რა იქნა შეძენილი, როგორი იყო შესყიდვის ფასი და ვისთან 

გაფორმდა ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვების შედეგად. თუმცა, გასაჩივრების პროცესი არ 

არის სრულად დამოუკიდებელი, რადგან დავების საბჭოს სამი წევრი შესყიდვების სახელმწიფო 

სააგენტოს წარმომადგენელია, რომლის თავმჯდომარე დავების საბჭოს თავმჯდომარეცაა 

უპირატესი ხმის უფლებით. შიდა კონტროლი არასახელფასო ხარჯებთან დაკავშირებით  

გამოირჩევა მოვალეობების მკაფიო გამიჯვნით, ვალდებულებების ეფექტური კონტროლით და 

გადახდის წესებთან და პროცედურებთან შესაბამისობით. შიდა აუდიტი კარგად 

ფუნქციონირებს ფინანსთა სამინისტროს ჰარმონიზაციის ცენტრის ხელმძღვანელობით. შიდა 

აუდიტის საქმიანობა ფოკუსირებულია  შიდა კონტროლის სისტემების  ადეკვატურობის და 

ეფექტურობის შეფასებაზე და ისინი მაღალ რისკიან სფეროებზე ამახვილებენ ყურადღებას. 

ანგარიშების შეჯერება და ფინანსური მონაცემების სანდოობა ასევე ძლიერი მხარეებია.  
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11. სიტუაცია წლიურ ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით განსხვავებულია. 

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშები  ყოველწლიურად 

მზადდება და დამტკიცებული ბიუჯეტის შესადარისია. აღნიშნული ანგარიშები არ არის 

კონსოლიდირებული მუნიციპალიტეტის ყველა ტიპის საქმიანობისთვის. ამას გარდა, 

ფინანსური ანგარიშგებების წარდგენა  გარე აუდიტისთვის არ ხდება. მუნიციპალიტეტები 

ხელმძღვანელობენ ანგარიშგების ეროვნული სტანდარტებით, რომლებიც კვლავ განვითარების 

პროცესშია  ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.  

გარე აუდიტი წარმოადგენს საკმაოდ ძლიერ მხარეს სტანდარტების თვალსაზრისით, თუმცა 

აუდიტის გახორციელების სიხშირე მიგვანიშნებს აუდიტებს შორის მნიშვნელოვან 

ინტერვალებზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი ყოველწლიურად არ ხორციელდება. 

საკანონმდებლო  განხილვები არ აკმაყოფილებს PEFA-ს სტანდარტებს, რადგან ის არ 

ხორციელდება საკრებულოს 3 მიერ. ამის სანაცვლოდ, უფლებამოსილება დელეგირებულია  

სახელმწიფო პარლამენტისთვის. არცერთი მუნიციპალიტეტის აუდიტი არ განხილულა 

შესაბამისი საკრებულოს მიერ.   

12. საქართველოში, როგორც ცენტრალური ისე ადგილობრივი მთავრობების დონეზე, 

საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების განვითარება და ფართო გამოყენება ბიუჯეტის მომზადებაში, ბიუჯეტის 

შესრულებაში (ანგარიშები, ვალდებულებების კონტროლი და ფულადი სახსრების მართვა), 

საკადრო და სახელფასო სისტემების მართვაში, შემოსავლებთან დაკავშირებულ სერვისებსა და 

შესყიდვებში. ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ინტერნეტის და პერსონალის ინტეგრაციას 

შედეგად მოჰყვა საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) დადებითი ეფექტურობა და ეფექტიანობა. 

თუმცა, სისტემაში არსებული სუსტი მხარეები უარყოფით გავლენას ახდენს ძირითად 

ფისკალურ და საბიუჯეტო შედეგებზე.  

13. PEFA-ს ინდიკატორების შეფასების შედეგად გამოვლინდა შემდეგი ძლიერი 

მიმართულებები:   

• ბიუჯეტის კლასიფიკაცია სრულყოფილია და შეესაბამება GFS/COFOG-ს;   

• საბიუჯეტო დოკუმენტაცია მოიცავს ძირითად ინფორმაციას და დამატებითი 

ინფორმაციის გარკვეულ ნაწილს, რომლებიც საჭიროა გამჭვირვალე საბიუჯეტო 

პროცესის მხარდასაჭერად, თუმცა, საჭიროებს დავალიანების, ფინანსური აქტივების 

და პირობითი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის დამატებას; 

• ფინანსური ანგარიშები მოიცავს ყველა ხარჯს და შემოსავალს და შესაბამისად, 

ადგილობრივი მთავრობების ოპერაციები ასევე ასახულია ფინანსურ ანგარიშებში.  

• ფისკალური ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია; 

                                                 
3 მუნიციპალიტეტის არჩეული მმართველი ორგანო. 
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• სახელმწიფო აქტივების მართვა კარგია ფინანსური აქტივების მონიტორინგის 

თვალსაზრისით და ძლიერია აქტივების განკარგვის გამჭვირვალეობის 

თვალსაზრისით, თუმცა, არაფინანსური აქტივების მონიტორინგი საჭიროებს 

გაუმჯობესებას;   

• ბიუჯეტების საკანონმდებლო განხილვები ეფექტური და ეფექტიანია;  

• შემოსავლებზე ანგარიშგება ძლიერი მხარეა;  

• წლის განმავლობაში რესურსების განაწილების პროგნოზირებადობა კარგია, თუმცა, 

საჭიროებს გაუმჯობესებას დამატებითი შესწორებების რაოდენობის შემცირების 

მიზნით, რაც მაქსიმუმ წელიწადში ორჯერ უნდა განხორციელდეს; 

• საბიუჯეტო ხარჯების დავალიანებების მართვა და სახელფასო განაცემების 

კონტროლი ძლიერია; 

• შესყიდვები კარგია, თუმცა ინტერესთა კონფლიქტის გამო, გაუმჯობესებას საჭიროებს 

შესყიდვებთან დაკავშირებული საჩივრების მართვა. ეს გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს წევრები, რომლებიც ჩართულნი არიან 

შესყიდვების პროცესში, ამავდროულად არიან დავების განხილვის საბჭოს წევრებიც;   

• არასახელფასო ხარჯების შიდა კონტროლი ძლიერია;  

• შიდა აუდიტს მეთოდოლოგიურად ხელმძღვანელობს ფინანსთა სამინისტროს 

ჰარმონიზაციის ცენტრი;  

• ანგარიშების შეჯერება და ფინანსური მონაცემების სანდოობა ძლიერია;  

• შიდა წლიური ანგარიშების მასშტაბი და დროულობა ძლიერი მხარეა, თუმცა, 

ინფორმაცია ხარჯების შესახებ ასახული უნდა იყოს არა მხოლოდ გადახდის, არამედ  

ვალდებულებების აღების ეტაპისთვისაც.   

14. PEFA-ს ინდიკატორების შეფასების შედეგად გამოვლინდა ის მიმართულებები, 

რომლებიც ჯერ კიდევ საჭიროებს გაუმჯობესებას:   

• გაუმჯობესებას საჭიროებს მიზნობრივი ტრანსფერების გამოყოფის ქვეინდიკატორი, 

რათა დადებითი ზემოქმედება იქონიოს ცენტრალური მთავრობის მიერ ადგილობრივი 

მთავრობისთვის გამოყოფილი ტრანსფერების ინდიკატორზე; 

• გაუმჯობესებას საჭიროებს შემოსავლების შესრულების ქვეინდიკატორი შემოსავლების 

სტრუქტურის და საერთო ხარჯების ზუსტი პროგნოზების გაკეთების თვალსაზრისით;   

• მომსახურების მიწოდების ეფექტიანობის შესახებ ინფორმაციას განსხვავებული 

შეფასებები აქვს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, თუმცა გაუმჯობესებას არ საჭიროებს 

ეფექტიანობის შეფასება; 

• სახელმწიფო საწარმოების მონიტორინგთან დაკავშირებული ფისკალური რისკის მართვა 

საჭიროებს გაუმჯობესებას.   

• სახელმწიფო ინვესტიციის მართვა საჭიროებს გაუმჯობესებას;  

• ვალის მართვა საჭიროებს გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით ვალის და გარანტიების 

აღრიცხვის და ანგარიშგების გაძლიერების და ვალის მართვის სტრატეგიის შემუშავების 

თვალსაზრისით;   
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• ფისკალური სტრატეგია საჭიროებს გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით პოლიტიკის 

ცვლილების ფისკალური ზემოქმედების თვალსაზრისით;   

• ხარჯების ბიუჯეტირება საშუალოვადიან პერსპექტივაში საჭიროებს გაუმჯობესებას, 

განსაკუთრებით კი  საშუალოვადიანი ხარჯების ჭერების და წინა წლის შეფასებებთან 

ბიუჯეტის შესაბამისობის გაუმჯობესებას;  

• ბიუჯეტის მომზადების პროცესი საჭიროებს გაუმჯობესებას, რადგან მისი ეფექტურობა 

იზღუდება ტრანსფერების შესახებ ინფორმაციის მიღების ვადების გამო, რის შედეგადაც 

ბიუჯეტის მომზადებისთვის რჩება ნაკლები დრო. ასევე  გაუმჯობესებას საჭიროებს 

საკანონმდებლო ორგანოში ბიუჯეტის წარდგენასთან დაკავშირებული საკითხი; 

• წლიური ფინანსური ანგარიშგება საჭიროებს გაუმჯობესებას გარე აუდიტისთვის 

ფინანსური ანგარიშების წარდგენის და საერთაშორისო საფინანსო სტანდარტებთან 

შესაბამისობის თვალსაზრისით;   

• მუნიციპალიტეტების ფინანსური ანგარიშების გარე აუდიტი არ ტარდება 

ყოველწლიურად;  

• აუდიტის ანგარიშების საკანონმდებლო განხილვა საჭიროებს გაუმჯობესებას აუდიტის 

ანგარიშების საკანონმდებლო განხილვის პროცესში საკრებულოს ჩართვის გზით.   

15. საქართველოს შემუშავებული აქვს PFM-ის სტრატეგია 2018-2021 წლებისთვის და 

რეკომენდირებულია აღნიშნული ანგარიშის მიგნებების, განსაკუთრებით კი 

მუნიციპალიტეტების PFM-ის სისტემებში გამოვლენილი სუსტი მხარეების სტრატეგიაში და 

სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინება.   
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შემაჯამებელი ცხრილი 

საქართველო SN 2018 წლის PEFA-ს შეფასება 

 თბილისი ბათუმი მარტვილი მოდა მედიანა საშუალო  

ინდიკატორი / ქვეინდიკატორი       

HLG-1. ხელისუფლების მაღალი 

დონიდან მიღებული ტრანსფერები 
D+ D+ D+ D+ D+ D+ 

HLG-1.1. . ხელისუფლების მაღალი 

დონიდან გამოყოფილი გრანტების 

ფაქტიური მაჩვენებელი 

A A A A A A 

HLG-1.2. მიზნობრივი გრანტების 

ფაქტიური მაჩვენებელი 
D D D D D D 

HLG-1.3. ხელისუფლების მაღალი 

დონიდან განხორციელებული 

ტრანსფერების დროულობა 

A A A A A A 

ბლოკი I. ბიუჯეტის სანდოობა 

PI-1 ხარჯების აგრეგირებული 

მაჩვენებლები 
A B D D/B/A B B 

1.1 ხარჯების აგრეგირებული 

მაჩვენებლები 
A B D D/B/A B B 

PI-2 ხარჯების შესრულების 

სტრუქტურა 
  B+   B+   D+   B+   B+   C+ 

2.1 ფაქტიური ხარჯების სტრუქტურა 

ფუნქციების მიხედვით 
B B D B B C 

2.2 ფაქტიური ხარჯების სტრუქტურა 

ეკონომიკური კლასიფიკაციის 

მიხედვით 

B B D B B C 

2.3 ხარჯები სარეზერვო 

ფონდებიდან 
A A A A A A 

PI-3 შემოსავლების შესრულება   C+    D+ D   D+   D+ C 

3.1 მთლიანი შემოსავლების 

შესრულება 
B C D B/D/C C C 

3.2 ფაქტიური შემოსავლების 

სტრუქტურა 
C D D C C C 

მეორე ბლოკი: საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობა 

PI-4 საბიუჯეტო კლასიფიკაცია A A A A A A 

4.1 საბიუჯეტო კლასიფიკაცია A A A A A A 

PI–5 საბიუჯეტო დოკუმენტაცია A B B B B B 

5.1 საბიუჯეტო დოკუმენტაცია      A      B      B B B B 

PI–6 ადგილობრივი მთავრობის 

ოპერაციები ფინანსური ანგარიშების 

მიღმა 

A A A A A A 
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საქართველო SN 2018 წლის PEFA-ს შეფასება 

 თბილისი ბათუმი მარტვილი მოდა მედიანა საშუალო  

6.1 ხარჯები ფინანსური ანგარიშების 

მიღმა 
A A A A A A 

6.2 შემოსავლები ფინანსური 

ანგარიშების მიღმა 
A A A A A A 

6.3 არასაბიუჯეტო 

ორგანიზაციების ფინანსური 

ანგარიშები 

     NA 
     

NA 
     NA NA NA NA 

PI–7 ტრანსფერები ადგილობრივი 

მთავრობისთვის 
NA NA NA NA NA NA 

7.1 ტრანსფერების გამოყოფის 

სისტემები 
     NA 

     

NA 
     NA NA NA NA 

7.2 ტრანსფერების შესახებ 

ინფორმაციის დროულობა 
     NA     NA      NA NA NA NA 

PI–8 ინფორმაცია სერვისების გაწევის 

ეფექტიანობის შესახებ 
  B+ B   D+ B B C+ 

8.1 სერვისების გაწევის 

განხორციელების გეგმები 
B B D B B C 

8.2 სერვისების გაწევის ეფექტიანობა B B D B B C 

8.3 სერვისების გამწევი 

ერთეულების მიერ მიღებული 

რესურსები 

     A      A      A A A A 

8.4 სერვისების გაწევის 

ეფექტიანობის შეფასება 
B D D D D C 

PI-9 ფისკალური ინფორმაციის 

საჯაროობა 
B B B B B B 

9.1 ფისკალური ინფორმაციის 

საჯაროობა 
B B B B B B 

მესამე ბლოკი: აქტივების და ვალდებულებების მართვა 

PI-10 ანგარიშგება ფისკალური 

რისკის შესახებ 
C D NA C/D C/D C 

10.1 მუნიციპალური საწარმოების 

მონიტორინგი 
C D NA C/D C/D C 

10.2 ადგილობრივი მთავრობის 

მონიტორინგი   
NA NA NA NA NA NA 

10.3 პირობითი ვალდებულებები და 

სხვა ფისკალური რისკები 
NA NA NA NA NA NA 

PI-11 სახელმწიფო ინვესტიციების 

მართვა 
C   B+ C C C   C+ 

11.1 საინვესტიციო პროექტების 

ეკონომიკური ანალიზი 
D A D D D C 



9 

საქართველო SN 2018 წლის PEFA-ს შეფასება 

 თბილისი ბათუმი მარტვილი მოდა მედიანა საშუალო  

11.2 საინვესტიციო პროექტების 

შერჩევა 
C C C C C C 

11.3 საინვესტიციო პროექტების 

ღირებულება 
B B C B B B 

11.4 საინვესტიციო პროექტების 

მონიტორინგი 
B A B B B B 

PI-12 სახელმწიფო აქტივების მართვა B B B B B B 

12.1 ფინანსური აქტივების 

მონიტორინგი 
B C B B B B 

12.2 არაფინანსური აქტივების 

მონიტორინგი 
C C D C C C 

12.3 აქტივების განკარგვის 

გამჭვირვალობა 
A A A A A A 

PI-13 ვალის მართვა   C+ B   C+   C+   C+   C+ 

13.1 ვალის და გარანტიების 

აღრიცხვა და ანგარიშგება 
C B C C C C 

13.2 ვალის და გარანტიების 

დამტკიცება 
A A A A A A 

13.3 ვალის მართვის სტრატეგია D D D D D D 

მეოთხე ბლოკი: პოლიტიკაზე დაფუძნებული ფისკალური სტრატეგია და ბიუჯეტირება 

PI-14 მაკროეკონომიკური და 

ფისკალური პროგნოზირება 
NA NA NA NA NA NA 

14.1: მაკროეკონომიკური  

პროგნოზები 
NA NA NA NA NA NA 

14.2 ფისკალური პროგნოზები NA NA NA NA NA NA 

14.3 მაკროფისკალური 

სენსიტიურობის ანალიზი 
NA NA NA NA NA NA 

PI-15: ფისკალური სტრატეგია B B   D+ B B   C+ 

15.1  პოლიტიკის ცვლილების 

ფისკალური გავლენა 
D D D D D D 

15.2 ფისკალური სტრატეგიის 

მიღება/დამტკიცება 
A A C A A B 

15.3 ანგარიშგება ფისკალური 

შედეგების შესახებ 
A A C A A B 

PI-16 ხარჯების ბიუჯეტირება 

საშუალოვადიან პერსპექტივაში   
  C+   C+ D   C+   C+   D+ 

16.1 ხარჯების საშუალოვადიანი 

შეფასება/გაანგარიშება 
A A D A A B 

16.2 საშუალოვადიანი საბიუჯეტო 

ჭერები 
D D D D D D 
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საქართველო SN 2018 წლის PEFA-ს შეფასება 

 თბილისი ბათუმი მარტვილი მოდა მედიანა საშუალო  

16.3 სტრატეგიული გეგმების და 

საშუალოვადიანი ბიუჯეტების 

შესაბამისობა 

B B D B B C 

16.4 ბიუჯეტების შესაბამისობა 

გასულ წელს გაკეთებულ 

პროგნოზთან 

D D D D D D 

PI-17: ბიუჯეტის მომზადების 

პროცესი 
B B   D+ B B C+ 

17.1 საბიუჯეტო კალენდარი C B C C C C 

17.2 ბიუჯეტის მომზადების 

ინსტრუქციები 
     A      A       D A A B 

17.3 ბიუჯეტის წარდგენა 

საკანონმდებლო ორგანოში 
     C     C       C C C C 

PI-18: ბიუჯეტის საკანონმდებლო 

შეფასება 
A A    B+ A A A 

18.1 ბიუჯეტის განხილვის მასშტაბი A A B A A A 

18.2 ბიუჯეტის განხილვის 

საკანონმდებლო პროცედურები 
A A A A A A 

18.3 ბიუჯეტის დამტკიცების ვადა A A A A A A 

18.4 აღმასრულებელი ორგანოს მიერ 

ბიუჯეტის კორექტირების წესები 
A A A A A A 

მეხუთე ბლოკი: ბიუჯეტის შესრულების პროგნოზირებადობა და კონტროლი 

PI-19 შემოსავლების 

ადმინისტრირება 
NA NA NA NA NA NA 

19.1 უფლებები და ვალდებულებები 

საგადასახადო შემოსავლების 

ადმინისტრირებისთვის 

NA NA NA NA NA NA 

19.2 შემოსავლებთან 

დაკავშირებული რისკების მართვა 
NA NA NA NA NA NA 

19.3 საგადასახადო აუდიტი და 

მოკვლევა 
NA NA NA NA NA NA 

19.4 საგადასახადი დავალიანების 

მონიტორინგი 
NA NA NA NA NA NA 

PI-20 შემოსავლების აღრიცხვა A A A A A A 

20.1 ინფორმაცია შემოსავლების 

მობილიზების შესახებ 
A A A A A A 

20.2 შემოსავლების გადარიცხვა NA NA NA NA NA NA 

20.3 შემოსავლების ანგარიშების 

შეჯერება 
NA NA NA NA NA NA 
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საქართველო SN 2018 წლის PEFA-ს შეფასება 

 თბილისი ბათუმი მარტვილი მოდა მედიანა საშუალო  

PI-21: წლის განმავლობაში 

რესურსების განაწილების 

პროგნოზირებადობა 

  B+   B+   B+   B+   B+   B+ 

21.1 ფულადი სახსრების ნაშთების 

კონსოლიდაცია 
A A A A A A 

21.2 ფულადი სახსრების 

პროგნოზირება და მონიტორინგი 
B B B B B B 

21.3 ინფორმაცია ვალდებულებების 

ლიმიტების შესახებ 
A A A A A A 

21.4 წლიური ბიუჯეტის 

კორექტირებების მასშტაბი 
C C C C C C 

PI-22:  საბიუჯეტო ხარჯების 

დავალიანებები 
A A A A A A 

22.1 საბიუჯეტო ხარჯების 

დავალიანებების ნაშთი 
A A A A A A 

22.2 საბიუჯეტო ხარჯების 

დავალიანებების მონიტორინგი 
NA NA NA NA NA NA 

PI-23:  სახელფასო განაცემების 

კონტროლი 
  B+   B+   B+   B+   B+   B+ 

23.1 სახელფასო და პერსონალის 

ჩანაწერების ინტეგრაცია 
A A A A A A 

23.2 სახელფასო ჩანაწერებში 

ცვლილების მართვა 
A A A A A A 

23.3 სახელფასო  

განაცემების შიდა კონტროლი 
A A A A A A 

23.4 სახელფასო განაცემების აუდიტი B B B B B B 

PI-24. შესყიდვები B B B B B B 

24.1 შესყიდვების მონიტორინგი   NA NA NA NA NA NA 

24.2 შესყიდვების მეთოდები B A A A A A 

24.3 შესყიდვების შესახებ 

ინფორმაციის საჯაროობა 
A A A A A A 

24.4 შესყიდვების შესახებ საჩივრების 

მართვა 
D D D D D D 

PI-25:  არასახელფასო ხარჯების 

შიდა კონტროლი 
A A A A A A 

25.1 მოვალეობების გადანაწილება A A A A A A 

25.2 ხარჯების გაწევასთან 

დაკავშირებული ვალდებულებების 

კონტროლის ეფექტურობა 

A A A A A A 

25.3 გადახდის წესებისა და 

პროცედურების დაცვა 
A A A A A A 
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საქართველო SN 2018 წლის PEFA-ს შეფასება 

 თბილისი ბათუმი მარტვილი მოდა მედიანა საშუალო  

PI-26: შიდა აუდიტი   B+   B+   B+   B+   B+   B+ 

26.1 შიდა აუდიტის მასშტაბი A A A A A A 

26.2 აუდიტის სახეები და 

გამოყენებული სტანდარტები   
B B B B B B 

26.3 შიდა აუდიტირების და 

ანგარიშგების განხორციელება 
A A A A A A 

26.4 რეაგირება შიდა აუდიტის 

რეკომენდაციებზე 
A A A A A A 

მეექვსე ბლოკი:  აღრიცხვა და ანგარიშგება 

PI-27: ფინანსური ინფორმაციის 

საიმედოობა 
A A A A A A 

27.1 საბანკო ანგარიშის შეჯერება A A A A A A 

27.2 დროებითი ანგარიშები NA NA NA NA NA NA 

27.3 საავანსო გადახდები A A A A A A 

27.4 პროცესები, რომელიც 

უზრუნველყოფს ფინანსური 

ინფორმაციის საიმედოობას 

A A A A A A 

PI-28: შიდა წლიური ანგარიშები   B+   B+   B+   B+   B+   B+ 

28.1 ანგარიშების შესადარისობა და 

მოცვა 
A A A A A A 

28.2 შიდა წლიური ანგარიშების 

ვადები 
A A A A A A 

28.3 შიდა წლიური ანგარიშების 

სიზუსტე 
B B B B B B 

PI-29: წლიური ფინანსური 

ანგარიშები 
  D+   D+   D+   D+   D+   D+ 

29.1 წლიური ფინანსური 

ანგარიშების ყოვლისმომცველობა 
C C C C C C 

29.2 ანგარიშების წარდგენა გარე 

აუდიტისთვის 
D D D D D D 

29.3 ბუღალტრული აღრიცხვის 

სტანდარტები 
C C C C C C 

მეშვიდე ბლოკი: გარე შეფასება და აუდიტი 

PI-30: გარე აუდიტი   D+   D+   D+   D+   D+   D+ 

30.1 აუდიტის მასშტაბი და 

სტანდარტები 
C C D C C C 

30.2 საკანონმდებლო ორგანოში 

აუდიტის ანგარიშების წარდგენა 
D D D D D D 

30.3 გარე აუდიტის შედეგების 

რეალიზაცია 
NA B C B/C B B 
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საქართველო SN 2018 წლის PEFA-ს შეფასება 

 თბილისი ბათუმი მარტვილი მოდა მედიანა საშუალო  

30.4  აუდიტის უმაღლესი ორგანოს 

დამოუკიდებლობა 
A A A A A A 

PI-31: აუდიტის ანგარიშების 

საკანონმდებლო შეფასება 
D D D D D D 

31.1 აუდიტის ანგარიშების 

საკანონმდებლო შეფასების ვადები 
D D D D D D 

31.2 აუდიტის მიგნებების განხილვა D D D D D D 

31.3 საკანონმდებლო ორგანოს მიერ 

აუდიტის რეკომენდაციების 

შესრულების მონიტორინგი 

D D D D D D 

31.4 აუდიტის ანგარიშების 

საკანონმდებლო განხილვების 

საჯაროობა 

D D D D D D 
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1.  შესავალი  

1. 1.  დასაბუთება და მიზანი  

16. წინამდებარე PEFA-ს შეფასების შემაჯამებელი ანგარიშის მიზანია საქართველოს 

მუნიციპალიტეტებში საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) სისტემის ანალიზი 2016 წლის PEFA-ს 

მეთოდოლოგიის გამოყენებით. PEFA-ს შეფასება განხორციელდა სამ მუნიციპალიტეტში - 

თბილისი, ბათუმი და მარტვილი. ადგილობრივი მთავრობის დონეზე შეფასებები 

განხორციელდა მას შემდეგ, რაც 2017 წელს განხორციელდა ცენტრალური მთავრობის შეფასება, 

ხოლო 2018 წელს - თორმეტი მუნიციპალიტეტის შეფასება4.  

17. აღნიშნული შეფასებები ხელს უწყობს საჯარო ფინანსების სისტემის რეფორმასთან 

დაკავშირებით მთავრობის საერთო ხედვისა და მიზნების შემდგომ განვითარებას როგორც 

ცენტრალური, ისე ადგილობრივი მთავრობებისთვის.    

18. მსოფლიო ბანკის შეფასება მოიცავს: სამ მუნიციპალიტეტს, მათი მხარჯავი 

დაწესებულებების და საკრებულოს ჩათვლით, ასევე საჯარო ფინანსების მართვასთან 

დაკავშირებულ სამთავრობო უწყებებს: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახური და ფინანსთა სამინისტრო, მაგრამ მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მიერ 

მომსახურების გაწევის კუთხით. ცენტრალური მთავრობის მიერ მომსახურების გაწევის შეფასება 

განხორციელდა ცენტრალური მთავრობის PEFA-ს შეფასებაში. მუნიციპალიტეტზე უფრო 

დაბალ დონეზე არ არის წარმოდგენილი არასაბიუჯეტო ორგანიზაციები და ადგილობრივი 

მთავრობა. თბილისში და ბათუმში წარმოდგენილია სახელმწიფო საწარმოები. შეფასება მოიცავს 

2015 - 2017 ფისკალური წლების პერიოდს (გასული ფისკალური წელი) და საველე შეფასება 

განხორციელდა 2018 წლის მაისიდან ივნისამდე პერიოდში (შეფასების პერიოდი).   

19. ანგარიშების პროექტები დაექვემდებარა მუნიციპალიტეტების, ფინანსთა სამინისტროს, 

მსოფლიო ბანკის, EC-ის და GIZ-ის, ასევე PEFA-ს სამდივნოს კოლეგიალურ განხილვას. PEFA-ს 

სამდივნომ განიხილა ანგარიშების 2016 წლის PEFA-ს მეთოდოლოგიასთან შესაბამისობა. PEFA 

CHECK შეფასება PEFA-ს სამდივნოს მიერ გაცემულია 2018 წლის 23 ოქტომბერს.   

20. შემფასებელთა ჯგუფმა სრული შემადგენლობით5 განახორციელა ვიზიტი თბილისში 2018 

წლის 17 მაისიდან 26 მაისამდე. შემდეგი ვიზიტი განხორციელდა 2018 წლის 28 მაისიდან 1 

ივნისამდე და ასევე 18 ივნისს. ანგარიშის პროექტი (ინგლისურენოვანი), შეფასებებითა და 

ძირითადი მახასიათებლების მოკლე მიმოხილვით (ქართულ ენაზე)   წარედგინა 

მუნიციპალიტეტს 2018 წლის 10 ივლისს. ანგარიშის პროექტის განხილვის მიზნით 

                                                 
4 განხორციელდა GIZ-ის მიერ  
5 ჯონ შორტი, ლაშა გოცირიძე და პაპუნა პეტრიაშვილი   
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შემფასებელთა ჯგუფი შეხვდა ვიცე-მერს, საფინანსო სამსახურის უფროსს და მის მოადგილეს 

2018 წლის 18 ივლისს. შემფასებელთა ჯგუფმა სრული შემადგენლობით განახორციელა ვიზიტი 

ბათუმში 2018 წლის 11 ივნისიდან 16 ივნისამდე. ანგარიშის პროექტი (ინგლისურენოვანი), 

შეფასებებითა და ძირითადი მახასიათებლების მოკლე მიმოხილვით (ქართულ ენაზე) 

წარედგინა მუნიციპალიტეტს 2018 წლის 10 ივლისს. ანგარიშის პროექტის განხილვის მიზნით 

შემფასებელთა ჯგუფი შეხვდა ვიცე-მერს, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსს და მის 

მოადგილეს 2018 წლის 16 ივლისს. შემფასებელთა ჯგუფმა სრული შემადგენლობით 

განახორციელა ვიზიტი მარტვილში 2018 წლის 5 ივნისიდან 9 ივნისამდე. ანგარიშის პროექტი 

(ინგლისურენოვანი), შეფასებებითა და ძირითადი მახასიათებლების მოკლე მიმოხილვით 

(ქართულ ენაზე)   წარედგინა მუნიციპალიტეტს 2018 წლის 10 ივლისს. ანგარიშის პროექტის 

განხილვის მიზნით შემფასებელთა ჯგუფი შეხვდა ადმინისტრაციის უფროსს და საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურის უფროსს 2018 წლის 17 ივლისს.     

21. გარდა აღნიშნული სამი მუნიციპალიტეტისა, 2017 წელს კიდევ 10 მუნიციპალიტეტი 

დაექვემდებარა შეფასებას 2016 წლის PEFA-ს მეთოდოლოგიის გამოყენებით  და მოიცვა   2014 - 

2016 ფისკალური წლების პერიოდი (შეფასების დრო), ხოლო დამატებითი 2 მუნიციპალიტეტის 

შეფასება განხორციელდა 2018 წელს (შეფასები პერიოდი), რომელმაც მოიცვა 2015-2017 

ფისკალური წლების პერიოდი. აღნიშნული შეფასებები განხორციელდა GIZ-ის მხარდაჭერით.  

ამ შეფასების შედეგები გამოყენებულ იქნა თბილისის, ბათუმის და მარტვილის 

მუნიციპალიტეტებისთვის განხორციელებული PEFA-ს შეფასების შედეგების სრულყოფისთვის.   

 

2. მეთოდოლოგია  

22. სამი მუნიციპალიტეტის - თბილისის, ბათუმის და მარტვილის შეფასება6 განხორციელდა 

2016 წლის PEFA-ს მეთოდოლოგიის გამოყენებით. ყველა 31 ინდიკატორი (და მათი 94 

ქვეინდიკატორი) შეფასდა და დაფარვის და გამოყენების თვალსაზრისით შეესაბამებოდა 

მეთოდოლოგიას გადახრების გარეშე. ის ინდიკატორები, რომლებიც არარელევანტურად იქნა 

მიჩნეული, აღინიშნა როგორც  NA. PEFA-ს მეთოდოლოგიის შესახებ ტრენინგი ჩატარდა 2018 

წლის 15-16 მაისს, 2018 წელს შეფასებული სამივე მუნიციპალიტეტისთვის და ასევე 

ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლებისთვის.   

23. სამივე მუნიციპალიტეტის შეფასება სრულად აკმაყოფილებს 'PEFA CHECK’-ის ხარისხის 

უზრუნველყოფის მოთხოვნებს. კონცეფციის დოკუმენტი განიხილა ფინანსთა სამინისტრომ 

და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ, ასევე სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა (მსოფლიო 

ბანკი, EC, GIZ და PEFA-ს სამდივნო). ანგარიშების პროექტები წარედგინა განსახილველად და 

                                                 
6 თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის შემუშავებულია PEFA-ს ცალკეული ანგარიშები   
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თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის შემუშავდა ანგარიშის საბოლოო ვერსია, რომელშიც 

გათვალისწინებულია ყველა შენიშვნა და კომენტარი7.   

24. თითოეული ქვეინდიკატორისთვის გამოთვლილია საშუალო მაჩვენებელი - შეფასება A 

შეესაბამება 4 ქულას; B - 3 ქულას; C - 2 ქულას და D - 1 ქულას. ინდიკატორის საერთო შეფასების 

მიღების მიზნით გამოყენებულ იქნა M1 (ყველაზე სუსტი რგოლი) და M2 (საშუალო) 

მეთოდოლოგია. შემაჯამებელ ცხრილში მოცემული საშუალო, მედიანა და მოდა შეფასებები 

ეფუძნება სამი მუნიციპალიტეტის შეფასებებს (თბილისი, ბათუმი და მარტვილი).  

25. 2017 წელს ჩატარებული 10 მუნიციპალიტეტის შეფასების და 2018 წელს ჩატარებული 2 

მუნიციპალიტეტის შეფასების შემთხვევაში ქულების მინიჭება არ განხორციელებულა იგივე 

დონის სიმკაცრით. პირველი 10 მუნიციპალიტეტის კვლევა განხორციელდა ანალიტიკურ 

კვლევებზე დაყრდნობით, მუნიციპალიტეტებთან გარკვეულ დონეზე ურთიერთობის 

საფუძველზე. 2018 წელს, დანარჩენი ორი მუნიციპალიტეტის შეფასების მიდგომის 

გაუმჯობესების მიზნით გამოყენებულ იქნა ცენტრალური მთავრობის დასკვნები და 3 SN PEFAS, 

კერძოდ კი იმ ინდიკატორებთან მიმართებაში, რომლებიც მოიცავს შესყიდვებს, შიდა აუდიტს, 

გარე აუდიტს და მის საკანონმდებლო განხილვას. აღნიშნული 12 მუნიციპალიტეტის 

შეფასებები, რომლებიც მიჩნეულ იქნა თბილისის, ბათუმის და მარტვილის 

მუნიციპალიტეტების შეფასების მეთოდოლოგიის შესაბამისად, ემატება წინამდებარე 

შემაჯამებელ ანგარიშში მოცემულ შეფასებებს. დანართში 1 მოცემულია თხუთმეტივე 

მუნიციპალიტეტის შეფასებები, სადაც ხაზგახმულია სრულ თანხვედრაში მყოფი 

ქვეინდიკატორები.   

3. სამთავრობათშორისო ფისკალური 

ურთიერთობები  

სამართლებრივი საფუძველი  

26. 2006 წელს საქართველომ მთლიანად შეცვალა ადგილობრივი თვითმართველობის 

სისტემა. გარდა ხუთი უდიდესი ქალაქისა, თვითმმართველობის სისტემა შეიქმნა მხოლოდ 

რაიონულ დონეზე, ხოლო მართველი სტრუქტურები (ცალკეული ბიუჯეტები, არჩეული 

საჯარო მოხელეები და სხვ.) მთლიანად გაუქმდა რაიონის ზედა და ქვედა დონეზე 

(დასახლებებსა და რეგიონებში). შედეგად, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

რაოდენობა ქვეყანაში 1000-დან 70-მდე შემცირდა: ხუთი თვითმმართველი ქალაქი (თბილისი, 

                                                 
7 PEFA CHECK შეფასება სამივე მუნიციპალიტეტისთვის  გაცემულია 2018 წლის 23 ოქტომბერს.    
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ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი და ფოთი), 64 მუნიციპალიტეტი და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკა.    

27. თვითმმართველობის შესახებ კანონი (ძალაში შევიდა 2014 წლის ივნისში) აწესებს 

მმართველობის პირდაპირ და მარტივ სტრუქტურას. თითოეული მუნიციპალიტეტი 

პირდაპირი წესით ირჩევს საკრებულოს; აღნიშნული მუნიციპალიტეტების დონეზე 

აღმასრულებელი ორგანოების სისტემის მართვა ხდება პირდაპირი წესით არჩეული მერის მიერ. 

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი თითოეული სოფლისთვის ირჩევს წარმომადგენელს, 

ეგრეთწოდებულ რწმუნებულს. სხვა რეგიონებთან შედარებით აჭარა, გამომდინარე მისი 

ავტონომიური სტატუსისა, სარგებლობს თვითმართველობის უფრო მაღალი დონით. 

საქართველოში არსებობს ცხრა ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეული (მხარე) ან 

რეგიონი: გურია; იმერეთი; კახეთი; მცხეთა-მთიანეთი; რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი; 

სამეგრელო და ზემო სვანეთი; სამცხე-ჯავახეთი; ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი 

(ადმინისტრაციულად სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთი შიდა ქართლის რეგიონის ნაწილია). ამ 

რეგიონების მმართველები ინიშნებიან პრემიერ-მინისტრის მიერ და მათ გააჩნიათ 

მაკოორდინირებელი ფუნქცია.   

28. მთავრობათაშორისი ფისკალური ურთიერთობების სისტემამ მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები განიცადა 2007 წლის რეფორმის შედეგად. 2007 წლამდე არსებული სისტემა 

მოიცავდა დეკონცენტრირებულ რაიონულ ერთეულებს ყველა დარგობრივი სამინისტროსთვის 

(ჯანდაცვის, განათლების, სოციალური უზრუნველყოფის), მაშინ როდესაც დღესდღეობით 

ადგილობრივ მთავრობებს არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეკისრებათ აღნიშნულ სექტორებთან 

მიმართებაში, გარდა კომუნალური საკითხების, ადგილობრივი გზების, ბაღების და გარკვეული 

სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამების და ჯანდაცვის დამატებითი დაფინანსებისა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონი, მუნიციპალიტეტების 

კონკრეტული ფუნქციების განსაზღვრის გარდა ასევე მოიცავს: (ა) მუხლს "ზოგადი 

კომპეტენციის" შესახებ, რომლის თანახმად ადგილობრივ მთავრობებს ეძლევათ საშუალება, 

განახორციელონ ის ფუნქციები, რომლებიც არ არის მითითებული, თუმცა არც პირდაპირ არის 

აკრძალული კანონმდებლობაში; და (ბ)  მუხლი, რომლის თანახმად შესაძლებელია ფუნქციების 

ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის დელეგირება  კანონით ან მთავრობათაშორისი 

შეთანხმებების გზით. დღესდღეობით ყველა სხვა სექტორს მართავს ცენტრალური მთავრობის 

დარგობრივი სამინისტროები და უწყებები. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივ დონეზე, ხარჯების 

ასახვა ხდება სოციალურ პროგრამებში (2017 წელს ადგილობრივი მთავრობის 

კონსოლიდირებული ხარჯების 10.6%) და გარკვეული ჯანდაცვის სერვისებში (ადგილობრივი 

მთავრობის კონსოლიდირებული ხარჯების 3 % ასევე 2017 წელს).   

29. საბიუჯეტო კოდექსი ითვალისწინებს საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შექმნას 

ერთიანი სახაზინო ანგარიშის და საჯარო ფინანსების მართვის საინფორმაციო სისტემის (PFMIS) 

ირგვლივ, რომელიც აერთიანებს სახელფასო და სხვა ხარჯებს, ისევე როგორც ვალდებულებების 

კონტროლს.  ეს ფარავს როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ ხელისუფლებას. 

საქართველოში არ არსებობს მიზნობრივი შემოსავლები და არასაბიუჯეტო ორგანიზაციები. 
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მუნიციპალიტეტები ახდენენ მომსახურების გადასახადების მობილიზებას. საქართველოს 

შემოსავლების სამსახური ახდენს ქონების გადასახადის მობილიზებას მუნიციპალიტეტების 

სახელზე და ასევე ხდება საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული ნაწილის გადანაწილება 

ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. საკუთარი შემოსავლების მნიშვნელობა 

დამოკიდებულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბზე - პატარა მუნიციპალიტეტებში ხდება მათი 

საერთო ფულადი სახსრების დაახლოებით 25%-ის მობილიზება, ხოლო დანარჩენი 75% 

მობილიზებულია ცენტრალური მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერებით. დიდი 

მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში დაახლოებით 64% საკუთარი შემოსავლებია, ხოლო 36% 

მოდის გრანტებზე. 8  გარე კონტროლს ახორციელებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, 

რომელიც ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტის წინაშე. საბიუჯეტო კოდექსი 

ითვალისწინებს ბიუჯეტის ფორმირებასთან დაკავშირებით საჯარო მოსმენას.  

მუნიციპალიტეტებთან დაკავშირებული აუდიტის ანგარიშები არ განიხილება 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ.  

30. მუნიციპალიტეტების მასშტაბი მნიშვნელოვნად განსხვავდება მოსახლეობის 

რაოდენობის მიხედვით, რომელთაგან უმცირესის მოსახლეობა 4000 ადამიანისგან შედგება, 

ხოლო თბილისის მოსახლეობა 1 მილიონ ადამიანს აჭარბებს. მუნიციპალიტეტები 

პასუხისმგებელნი არიან მოსახლეობის ადგილობრივი გზებით, წყლისა და კანალიზაციის 

სისტემებით უზრუნველყოფაზე, ნარჩენების მართვაზე, პარკების და კულტურული 

ობიექტების, როგორიცაა მუზეუმები და საბავშვო ბაღების მოწყობაზე. მუნიციპალიტეტები 

დამოუკიდებელნი არიან ცენტრალური მთავრობისგან, თუმცა დამოკიდებულნი არიან 

ცენტრალური მთავრობისგან მიღებულ გრანტებზე და ამ დამოკიდებულების ხარისხი კი, თავის 

მხრივ, განპირობებულია მუნიციპალიტეტის სიდიდით.     

მთავრობათაშორისი გრანტების საფუძველი  

31. საბიუჯეტო კოდექსი მოიცავს ტრანსფერების შემდეგ ტიპებს ავტონომიური 

რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი მთავრობებისთვის:  

• გათანაბრებითი ტრანსფერი (საერთო მაჩვენებლის 66.3% 2016 წელს) წარმოადგენს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისთვის სპეციალური 

ფორმულით განსაზღვრულ და გამოყოფილ თანხას. მისი მიზანია მუნიციპალიტეტების 

განსხვავებული ფინანსური შესაძლებლობების გათანაბრება მათი ეკონომიკური 

პოტენციალის გათვალისწინებით. ამასთან ერთად, მუნიციპალიტეტი გათანაბრებითი 

ტრანსფერით მიღებულ შემოსავალს იყენებს  თავისი შეხედულებისამებრ საკუთარი 

უფლებამოსილებების განსახორციელებლად. გათანაბრებითი ტრანსფერის 

                                                 
8სამი მუნიციპალიტეტის შეფასების საფუძველზე, რომელმაც მოიცვა ერთი პატარა (მარტვილი) და ორი დიდი 

მუნიციპალიტეტი (ბათუმი და თბილისი).   



19 

გაანგარიშების წესი განისაზღვრება საბიუჯეტო კოდექსით  და საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 9  ბრძანებით. გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმულის მიზნებისთვის, 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ყოველწლიურად განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტების 

ხარჯების და არაფინანსური აქტივების მთლიან თანხას, რომელიც არ შეიძლება იყოს 

დასაგეგმი წლის მშპ-ის 4%-ზე ნაკლები. ფორმულის თანახმად,   გათანაბრებითი 

ტრანსფერის მოცულობა თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის დამოკიდებულია 

პოტენციური შემოსავლების პროგნოზზე, გასული წლების ტენდენციების 

გათვალისწინებით. 

• თითოეული ადგილობრივი მთავრობის ბიუჯეტისთვის განკუთვნილი გათანაბრებითი 

ტრანსფერის მოცულობა განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით: T=E - R. 

სადაც:  

T – არის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტისთვის გამოსაყოფი 

გათანაბრებითი ტრანსფერი; 

E – არის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და 

არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამი, რომელიც გამოითვლება სტატისტიკური 

მონაცემების (მოსახლეობის რაოდენობა, 6 წლამდე ბავშვების რაოდენობა, 6-დან 18 

წლამდე მოზარდების რაოდენობა, იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომლის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელი (სარეიტინგო ქულა) ნაკლებია საქართველოს 

მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ფართობის და ადგილობრივი გზების სიგრძე) და გათანაბრების 

კოეფიციენტების საფუძველზე თვითმმართველ ქალაქებს და მუნიციპალიტეტების 

გამიჯვნით; დაR – არის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის 

შემოსავლები (გრანტების გარდა), რომელიც თითოეული ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტისათვის გაიანგარიშება მიმდინარე წლის 

პროგნოზისა და გასული 3 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებლების ტენდენციის მიხედვით. 

• სპეციალური ტრანსფერი (საერთო მაჩვენებლის 5.5% 2016 წელს) გამოიყოფა საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტიდან სტიქიური 

მოვლენების, ეკოლოგიური და სხვა სახის კატასტროფების, საომარი მოქმედებების, 

ეპიდემიების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგების (ზიანის) სალიკვიდაციოდ, 

აგრეთვე სხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად. სპეციალური ტრანსფერი არის 

სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ და თვითმმართველი 

ერთეულების ბიუჯეტებს შორის გაწეული ფინანსური დახმარება. მუნიციპალიტეტმა 

                                                 
9  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N904 ბრძანება გათანაბრებითი ტრანსფერის გაანგარიშების ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე. 
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ტრანსფერი შესაძლებელია გამოყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი ხმარდება 

ტრანსფერის გამცემი მუნიციპალიტეტის მიზნებს საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული საკუთარი უფლებამოსილებების ფარგლებში.  

• კაპიტალური ტრანსფერი (საერთო მაჩვენებლის 26.9% 2016 წელს) გამოიყოფა 

მუნიციპალიტეტებისთვის საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის #23 

დადგენილებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად, რომელიც გულისხმობს რომ:  

• იქმნება სპეციალური კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც სხვებთან ერთად შედიან 

ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო 

დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რეგიონული განვითარების მინისტრის 

მოადგილე და სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტების წარმომადგენლები, 

რომლებიც აწარმოებენ მუნიციპალიტეტებთან კოორდინაციას;  

• მუნიციპალიტეტები კომისიას წარუდგენენ წინადადებას სხვადასხვა კაპიტალური 

პროექტების შესახებ;  

• სამთავრობო დადგენილებით განისაზღვრება პროექტების შერჩევის კრიტერიუმები10;   

• მუნიციპალიტეტები ვალდებულნი არიან მონაწილეობა მიიღონ პროექტების 

თანადაფინანსებაში 5 %-ით მაინც;  

• კომისია გამოყოფს სახსრებს კონკრეტული პროექტებისთვის და დაფინანსების 

გადარიცხვა წარმოებს მუნიციპალიტეტებისთვის ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

თანხის და  ფაქტიური შესრულების მიხედვით.   

• მიზნობრივი ტრანსფერი (საერთო მაჩვენებლის 1.3% 2016 წელს) ერთი ბიუჯეტიდან 

მეორეში გადატანა დელეგირებული ფუნქციის ფინანსური უზრუნველყოფისათვის. 

                                                 
10  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის 

პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ “საქართველოს მთავრობის დადგენილება # 23 
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4.  ადგილობრივი მთავრობის PFM-ის სისტემის 

ანალიზის დასკვნები 

4.1 ეფექტიანობის ინდიკატორების მიხედვით ინტეგრირებული შეფასება  

ბიუჯეტის სანდოობა  

32. მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში ბიუჯეტის სანდოობა ძირითადად დამოკიდებულია 

ცენტრალური მთავრობისგან მისაღები ტრანსფერების შესახებ ინფორმაციის სანდოობაზე. ამ 

ინდიკატორს მიენიჭა შეფასება A ტრანსფერების საერთო რაოდენობის და დროული 

განაწილების თვალსაზრისით, თუმცა მიზნობრივი (კაპიტალური) ტრანსფერების დაბალი 

მაჩვენებლით (შეფასება D), რომელიც საერთო გრანტების მხოლოდ მცირე ელემენტია.  საერთო 

შემოსავლების ზუსტი პროგნოზების მიღებასთან დაკავშირებული პრობლემები შეფასდა 

სხვადასხვაგვარად - საშუალო შეფასებით C  და D+ მედიანა და მოდის შეფასებით. შემოსავლების 

სტრუქტურული ცვალებადობა შეფასდა როგორც C. შედეგად, ბიუჯეტის მთლიანი ხარჯების 

ნაწილს მიენიჭა სხვადასხვა შეფასება -  D/B/A, თუმცა B შეფასების მედიანა და საშუალო, ხოლო 

ხარჯების სტრუქტურულ შესრულებას ორგანიზაციული და ეკონომიკური კატეგორიების 

მიხედვით მიენიჭა შეფასება B  მოდის და მედიანასთვის და C საშუალოსთვის.   ფაქტიური 

შემოსავლები შედარებით ახლოსაა საპროგნოზო მაჩვენებლებთან აბსოლუტური (შეფასება B), 

თუმცა არა სტრუქტურული (შეფასება C) თვალსაზრისით. შედეგად, ბიუჯეტის მთლიანი 

ხარჯების ნაწილს მიენიჭა შეფასება A, ხოლო ხარჯების სტრუქტურულ შესრულებას 

ორგანიზაციული და ეკონომიკური კატეგორიების მიხედვით მიენიჭა შეფასება B. ეს საერთო 

შედეგი მიღწეულ იქნა ხარჯების სხვადასხვა მუხლებს შორის სახსრების გადანაწილების 

ძლიერი მხარეების (შეფასება A) და დამატებითი ბიუჯეტების არსებობის კონტექსტში (შეფასება 

C). ფულადი სახსრების ხელმისაწვდომობასთან შესაბამისობის მიზნით, საბიუჯეტო 

ასიგნებების კონტროლის პროცესი გამყარებული იყო ფულადი სახსრების ადეკვატური 

პროგნოზებით (შეფასება A), რომელთა პირობებშიც საბიუჯეტო ორგანიზაციებს ჰქონდა მკაფიო 

ინფორმაცია ფულადი სახსრების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით თავიანთი 

ბიუჯეტების დაგეგმილის შესაბამისად შესასრულებლად (შეფასება A). არ არსებობს დაგროვილი 

დავალიანება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ვალდებულებების კონტროლი საკმაოდ ძლიერია. 

შეფასებისას გამოვლენილი სხვაობები, როგორც ჩანს, დაკავშირებულია მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბთან მათი ბიუჯეტის და მოსახლეობის რაოდენობის თვალსაზრისით და შესაბამისად, 

პატარა მუნიციპალიტეტს 11   შედარებით უკეთესი შეფასებები აქვს დანარჩენ ორ დიდ 

                                                 
11 10,000 ადამიანზე ნაკლები მოსახლეობა. 
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მუნიციპალიტეტთან შედარებით. ამას ადასტურებს დანარჩენი 12 მუნიციპალიტეტის შეფასების 

შედეგებიც, თუმცა არა ყოველთვის.  

33. ეს საერთო შედეგი მიღწეულ იქნა ხარჯების სხვადასხვა მუხლებს შორის სახსრების 

გადანაწილების ძლიერი მხარეების (შეფასება A) და დამატებითი ბიუჯეტების არსებობის 

კონტექსტში (შეფასება C), რაც მიუთითებს ცენტრალური მთავრობისგან ტრანსფერების 

დროულად მიღებაზე. ფულადი სახსრების ხელმისაწვდომობასთან შესაბამისობის მიზნით, 

საბიუჯეტო ასიგნებების კონტროლის პროცესი გამყარებული იყო ფულადი სახსრების 

ადეკვატური პროგნოზებით (შეფასება A), რომელთა პირობებშიც საბიუჯეტო ორგანიზაციებს 

ჰქონდა მკაფიო ინფორმაცია ფულადი სახსრების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით 

თავიანთი ბიუჯეტების დაგეგმილის შესაბამისად შესასრულებლად (შეფასება A). არ არსებობს 

დაგროვილი დავალიანება (შეფასება A), რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ვალდებულებების 

კონტროლი საკმაოდ ძლიერია.  

საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობა 

34. საქართველოს აქვს ინფორმაციის შთამბეჭდავი მოცულობა ცენტრალური მთავრობის 

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსებთან დაკავშირებით და აღნიშნული ინფორმაცია ასევე 

გადმოეცემა მუნიციპალიტეტს. ანგარიშთა გეგმა, რომელიც საფუძვლად უდევს ბიუჯეტის 

მომზადებას, შესრულებას და ანგარიშგებას, ყოვლისმომცველია და შეესაბამება GFS 

სტანდარტებს (შეფასება A).  ინფორმაციის შეტანა ბიუჯეტში ხდება დროულად. შედეგად, 

საბიუჯეტო დოკუმენტები შეიცავს საბაზისო ინფორმაციის უმეტესობას და ასევე დამატებითი 

ინფორმაციის გარკვეულ ნაწილს, რომელიც საჭიროა გამჭვირვალე საბიუჯეტო პროცესის 

მხარდასაჭერად (შეფასება B). თუმცა, აღნიშნულ ინდიკატორს დანარჩენი 12 

მუნიციპალიტეტისთვის  მიენიჭა შეფასება C. ეს შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესდეს 

ფინანსური აქტივების და პოლიტიკასთან დაკავშირებული ახალი ინიციატივების ფისკალური 

გავლენის შესახებ ინფორმაციის შეტანით. აღნიშნული ორი ასპექტი ანგარიშგების სისტემაში და 

საშუალოვადიანი ბიუჯეტირების პროცესში გამოვლენილი სისუსტეების შედეგია.  

35. არსებობს სრული ინფორმაცია საჯარო უწყებების ოპერაციებთან დაკავშირებით, 

რამდენადაც ის შეტანილია საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში. მხარჯავი ორგანიზაციების 

შემოსავლების და ხარჯების საპროგნოზო მაჩვენებლების და მათ დაფინანსებაზე მყოფი 

უწყებების გაერთიანებით, საბიუჯეტო დოკუმენტაცია მოიცავს მთელ ადგილობრივ მთავრობას 

(შეფასება A).  ინფორმაცია საქმიანობის გეგმების და მომსახურების გაწევის შუალედური და 

საბოლოო შედეგების მიღწევების შესახებ სამთავრობო სექტორების მიხედვით ცვალებადია, რაც 

მიუთითებს ხარჯების ფორმულირებასა და მის ეფექტიანობის შეფასებასთან დაკავშირებულ 

სისუსტეებზე (საშუალო შეფასება C, ხოლო მოდის მედიანას შეფასება D). თუმცა, მომსახურების 

მიმწოდებელი უწყებებისთვის რესურსების მოძიება ყველა მუნიციპალიტეტში შეფასდა 

როგორც A, რაც მიუთითებს ამ მხრივ აღრიცხვის სისტემის გამართულ მუშაობაზე.   
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36. საჯარო წვდომა ფისკალურ ინფორმაციასთან კარგია (შეფასება B), საჭირო ელემენტების 

უმეტესი ნაწილის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, ასევე ორ უმსხვილეს 

მუნიციპალიტეტებში წარმოდგენილია ბიუჯეტის შესახებ მოქალაქის გზამკვლევები.  

აქტივების და ვალდებულებების მართვა   

37. სახელმწიფო ინვესტიციების პროგრამების მართვა ცვალებადია. ეკონომიკური ანალიზი 

განხორციელდა მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტში  სესხით დაფინანსებული პროგრამების და 

დამატებითი თვით დაფინანსებული ინვესტიციების საფუძველზე (მოდა და მედიანა შეფასება D 

და საშუალო შეფასება C) პროექტის შერჩევის შეფასებით C. სხვა მუნიციპალიტეტებში   

აღნიშნული ანალიზის არარსებობა შეფასებულია როგორც სუსტი მხარე. ინვესტიციის 

რეალიზაციის მონიტორინგს მიენიჭა საშუალო შეფასება B, რადგან ყველა მუნიციპალიტეტში 

არის წარმოდგენილი მონიტორინგის სისტემა. თუმცა, სახელმწიფო ინვესტიციის მართვას, 

ყველა დანარჩენ 12 მუნიციპალიტეტში მიენიჭა შეფასება D. 

38. თხუთმეტი მუნიციპალიტეტიდან, მხოლოდ ორშია (თბილისი და ბათუმი) 

წარმოდგენილი სახელმწიფო (მუნიციპალური)საწარმოები. სახელმწიფო საწარმოებთან 

დაკავშირებულ რისკებზე ანგარიშგება საერთოდ არ ხდება ერთ მუნიციპალიტეტში, თუმცა 

მუნიციპალური საწარმოების აუდიტი ხორციელდება. ხოლო მეორე მუნიციპალიტეტში 

ანგარიშგება დროულად არ წარმოებს, რაც ამ მიმართულებით არსებულ სისუსტეზე 

მიგვანიშნებს.  ფინანსური აქტივების მონიტორინგს მიენიჭა შეფასება B სამიდან ორ 

მუნიციპალიტეტში, ხოლო არაფინანსური აქტივების მონიტორინგი შედარებით სუსტია და 

მიენიჭა შეფასება C ორ მუნიციპალიტეტში, ხოლო მესამეში - D.  აქტივების განკარგვა 

გამჭვირვალედ ხდება (შეფასება A). ვალის მართვა შეესაბამება მუნიციპალიტეტის 

ინდივიდუალურ საჭიროებას (საშუალო შეფასება C), მაგრამ საშინაო ვალის მართვის სტრატეგია  

არ არსებობს (შეფასება D) და დელეგირებულია ცალკეული კრედიტორისთვის, რაც მიუთითებს 

სისტემის სისუსტეზე. სესხის დამტკიცების ეროვნული სტრუქტურა დაცულია როგორც 

ადგილობრივი, ისე ცენტრალური მტავრობის მიერ თანაბრად (შეფასება A). 

პოლიტიკაზე დამყარებული ფისკალური სტრატეგია და ბიუჯეტირება  

39. მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული ყოვლისმომცველი საშუალოვადიანი 

ხარჯების ჩარჩოს შექმნის მიმართულებით პროგრამული ბიუჯეტირების საფუძველზე, 

შედეგებზე დამყარებული მიდგომისთვის (საშუალო შეფასება B, მოდა და მედიანა შეფასება A).  

შედარებით პატარა მუნიციპალიტეტი ფარავს მხოლოდ საბიუჯეტო წელს, რაც მიჩნეულია 

სისუსტედ. მუნიციპალიტეტები იცავენ დეტალურ საბიუჯეტო კალენდარს, თუმცა, მისი 

ეფექტურობა იკლებს ტრანსფერების შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ვადების დარღვევის 

და მუნიციპალიტეტის შიდა პროგნოზების არარსებობით,  რაც საბიუჯეტო ორგანიზაციებს ვერ 

უზრუნველყოფს ადეკვატური დროით თავიანთი ბიუჯეტების მოსამზადებლად (საშუალო, 
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მოდა და მედიანა შეფასება C). მიუხედავად აღნიშნული სისუსტისა,  ერთმა მუნიციპალიტეტმა 

შეიმუშავა შიდა პროგნოზების სისტემა, რითაც საკმარის დროს უზრუნველყოფს საბიუჯეტო 

ჭერების გასათვალისწინებლად. საკანონმდებლო ორგანოს საკმარისი დრო აქვს თავისი 

ფუნქციის განსახორციელებლად (საშუალო, მოდა და მედიანა შეფასება A). საშუალოვადიანი 

მიდგომა გამოიყენება ხარჯების ბიუჯეტირებაში. თუმცა, საბაზისო მრავალწლიანი საბიუჯეტო 

ჭერები მხოლოდ პირობითია, რომელიც ეყრდნობა მიმდინარე წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში 

არსებულ სამომავლო საპროგნოზო გათვლებს (შეფასება D). სამიდან ორ დიდ 

მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტის წარდგენა წარმოებს მომდევნო და მისი შემდგომი ორი 

ფისკალური წლისთვის საშუალოვადიანი ჭერების განსაზღვრაზე ფოკუსირებით, 

სტრატეგიული გეგმების და საშუალოვადიანი ბიუჯეტების შესაბამისად. გაუმჯობესება 

შეიძლება მიღწეულ იქნეს წინა ფისკალური პროგნოზებისგან განსხვავების ახსნით (საშუალო 

შეფასება D). მუნიციპალიტეტის ფისკალური სტრატეგია დაკავშირებულია პირველადი 

დეფიციტების არარსებობასთან, რომლებიც ვერ დაფინანსდება დანაზოგებიდან და აღნიშნული 

მიღწეულია, თუმცა პატარა მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში ხდება მხოლოდ საბიუჯეტო წლის 

პერიოდზე (საშუალო შეფასება B, მოდა და მედიანა შეფასება A). ცალკეული პოლიტიკის 

ცვლილების ფისკალური გავლენა არ არის ასახული, რაც  მიუთითებს პროცედურებში არსებულ 

სისუსტეზე (შეფასება D). 

ბიუჯეტის შესრულების პროგნოზირებადობა და კონტროლი  

40. შემოსავლების ადმინისტრირება ხორციელდება საქართველოს შემოსავლების 

სამსახურის მიერ. შემოსავლების ანგარიშში მზადდება ყოველთვიურად 

მუნიციპალიტეტისთვის (შეფასება A). 

41. ყველა მუნიციპალიტეტი თანამშრომლობს საქართველოს სახელმწიფო ხაზინასთან. 

ფულადი სახსრების შემოდინების და გადინების პროგნოზის საფუძველზე, საქართველოს 

სახაზინო სამსახური ფულადი სახსრების ნაწილს განათავსებს კომერციულ ბანკებში 

ყოველდღიური აუქციონების საშუალებით. ფულადი სახსრების ნაშთების კონსოლიდაცია  

ერთიან სახაზინო ანგარიშზე და კომერციულ ბანკებში ხორციელდება ყოველდღიურად და 

ინფორმაცია ქვეყნდება ხაზინის ვებგვერდზე (შეფასება A). მუნიციპალიტეტების მიერ ფულადი 

სახსრების ნაკადების პროგნოზი ყოველწლიურად მზადდება მომდევნო წლისთვის და 

ჩაშლილია კვარტლების მიხედვით. მისი განახლება წარმოებს ფაქტიური შემოდინების და 

გადინების საფუძველზე, ასევე ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანისას (შეფასება B). საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებს შეუძლიათ ხარჯების დაგეგმვა და გაწევა ერთი წლით ადრე 

ყოველკვარტალური განწერის საფუძველზე საბიუჯეტო ასიგნებების და ვალდებულებების 

შესაბამისად  (შეფასება A). საბიუჯეტო თანხების მართვა წარმატებული იყო დავალიანების 

კონტროლის თვალსაზრისით  (შეფასება A). წლის განმავლობაში ბიუჯეტის კორექტირებები 

გამოწვეულია ცენტრალური მთავრობიდან ყოველკვარტლურად გაცემული ტრანსფერებით. 
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აღნიშნული საკითხი საჭიროებს გაუმჯობესებას, რათა შემცირდეს კორექტირების რაოდენობა 

წელიწადში მაქსიმუმ ორამდე (შეფასება C). 

42. სახელფასო სისტემის ყველა ელემენტმა მიიღო შეფასება A. საბიუჯეტო ორგანიზაციები 

ინარჩუნებენ თავიანთი პერსონალის მონაცემთა ბაზებს ელექტრონული ხაზინის (სახელფასო 

მოდულის) სისტემის ფარგლებში, რომლის მართვასაც ახორციელებს სახელმწიფო ხაზინა. 

პერსონალის და სახელფასო ჩანაწერების შეჯერება წარმოებს, სულ მცირე, ყოველთვიურად, 

სანამ მოხდება პერსონალის საბანკო ანგარიშებზე ხელფასების გადახდა. შეჯერება 

ელექტრონული ხაზინის (სახელფასო მოდული) სახელფასო ჩანაწერებს და სამოქალაქო 

რეესტრის მონაცემთა ბაზის ჩანაწერებს შორის  ხორციელდება მაშინვე, როცა თანამშრომელი 

ინიშნება და რეგისტრირდება სისტემაში. პერსონალის შესახებ ჩანაწერების განახლება წარმოებს 

ყოველთვე, ყოველთვიური გადახდების განხორციელების დროს. განახლება წარმოებს რეალურ 

დროში და აისახება ელექტრონული ხაზინის სისტემის სახელფასო მოდულში. საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებში სახელფასო ჩანაწერებში ცვლილების შეტანის უფლება გააჩნია ავტორიზებულ 

პირებს. ცვლილებებს აწარმოებს უფლებამოსილი პირი და მტკიცდება განყოფილების უფროსის 

მიერ. არსებობს წლიური სახელფასო აუდიტის ძლიერი სისტემა, რომელსაც ახორციელებს 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და რომელიც ავლენს კონტროლთან დაკავშირებულ 

ნებისმიერ ნაკლოვანებას და ანგარიშვალდებულების პრობლემას. აღნიშნული არ ხორციელდება 

ყოველწლიურად (შეფასება B).   

43. ყველა სახელმწიფო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული შესყიდვა ხორციელდება 

საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის საშუალებით. ჩანაწერების 

მონაცემთა ბაზების წარმოება ხორციელდება ყველა კონტრაქტისთვის. ინფორმაცია მოიცავს, თუ 

რისი შესყიდვა განხორციელდა, როგორი იყო შესაბამისი შესყიდვის ფასი და თუ ვინ გაიმარჯვა 

ტენდერში. მონაცემები ზუსტია და სრული საქონლის, მომსახურების და სამუშაოს შესყიდვის 

ყველა მეთოდისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ ეხება მუნიციპალიტეტს, აღნიშნული 

კრიტერიუმი შეფასდა როგორც მუნიციპალიტეტისთვის არარელევანტური. ზოგადად შესყიდვა 

წარმოებს კონკურენტული ტენდერით შესყიდვის საშუალებით (შეფასება A). ინფორმაცია ყველა 

ძირითადი შესყიდვის შესახებ ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის (შეფასება A).  თუმცა, 

დავების პროცესი არ არის სრულად დამოუკიდებელი, რამდენადაც დავების საბჭოს 3 წევრი 

შესყიდვების სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენელია. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარე ასევე დავების განხილვის საბჭოს თავმჯდომარეცაა უპირატესი ხმის უფლებით 

(შეფასება D).  

44. არასახელფასო ხარჯების შიდა კონტროლის შეფასება ყველა ქვეინდიკატორში არის A, 

მოვალეობების ძლიერი გადანაწილებით, ვალდებულებების ეფექტური კონტროლით და 

გადახდის წესებთან და პროცედურებთან შესაბამისობით. ეს უზრუნველყოფილია  საჯარო 

ფინანსების მართვის საინფორმაციო სისტემით (PFMIS). შიდა აუდიტის ფუნქცია გაძლიერდა. 
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შიდა აუდიტის საქმიანობა ფოკუსირებულია შიდა კონტროლის ადეკვატურობის და 

ეფექტურობის შეფასებებზე და მაღალი რისკის მატარებელ სფეროებზე, თუმცა ჯერ კიდევ არ 

ვრცელდება სისტემების აუდიტზე (შეფასება B). შიდა აუდიტის საქმიანობა წარიმართება 

ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტის - ჰარმონიზაციის 

ცენტრის ინსტრუქციების თანახმად, რომელიც უზრუნველყოფს შიდა აუდიტის ყველა 

საქმიანობის თანმიმდევრულობას (შეფასება A). შიდა აუდიტის მიერ გაცემული 

რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი ძალზედ კარგია (შეფასება A) სამივე 

მუნიციპალიტეტში, თუმცა შედარებით დაბალი მაჩვენებელია დამატებით შეფასებულ ორ 

მუნიციპალიტეტში, სადაც განხორციელდა შიდა აუდიტის შეფასება (შეფასება C და B). 

აღრიცხვა და ანგარიშგება   

45. ანგარიშების შეჯერება და ფინანსური ინფორმაციის სისწორე ძლიერი მხარეებია. საბანკო 

შეჯერება ცენტრალური მთავრობის ყველა აქტიური საბანკო ანგარიშებისთვის ხორციელდება 

ყოველდღიურად რეალურ დროში ანგარიშსწორების ერთიანი სისტემის საშუალებით  (RTGS) 

(შეფასება A). არ არსებობს დროებითი ანგარიშები გაურკვეველი ხარჯებისთვის. წინასწარ 

გადახდილი თანხების შეჯერება დროულად წარმოებს (შეფასება A).  მონაცემთა საიმედოობა 

კარგია (შეფასება A), რამდენადაც წვდომა და ჩანაწერების ცვლილება შეზღუდული და 

აღრიცხულია. გაკეთებულ ცვლილებებს მიჰყვება საკმარისი „აუდიტის კვალი“.  

46. წლის განმავლობაში მოსამზადებელ საბიუჯეტო ანგარიშებთან დაკავშირებით უნდა 

აღინიშნოს რომ, ანგარიშგების მასშტაბი და მონაცემთა კლასიფიკაცია დამტკიცებულ 

ბიუჯეტთან პირდაპირი შედარების საშუალებას იძლევა. ინფორმაცია მოიცავს საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების ყველა საბიუჯეტო საპროგნოზო მაჩვენებელს. ბიუჯეტის შესრულების 

კონსოლიდირებული ანგარიშები მზადდება კვარტალურად და წარედგინება საკრებულოს. ეს 

ანგარიშები ქვეყნდება კვარტლის დასრულებიდან  14 დღის ვადაში (შეფასება A).  არ არსებობს 

რაიმე არსებითი შენიშვნა მონაცემთა სიზუსტესთან დაკავშირებით. ინფორმაცია ხარჯების 

შესახებ მოცემულია გადახდების ეტაპზე (შეფასება B).   

47. სიტუაცია წლიურ ფინანსურ ანგარიშებთან დაკავშირებით სხვადასხვანაირია (საერთო 

შეფასება D+). ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კონსოლიდირებული ანგარიში ცენტრალური 

მთავრობის საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის ყოველწლიურად მზადდება და დამტკიცებული 

ბიუჯეტის შესადარისია. ასევე მომზადებულია შედეგების შესრულების დეტალური ანალიზი. 

ფინანსური ანგარიშგებები ზოგადად შეიცავს სრულ ინფორმაციას შემოსავლების, ხარჯების, 

ფინანსური და მატერიალური აქტივების, ვალდებულებების, გარანტიების და გრძელვადიანი 

ვალდებულებების შესახებ, თუმცა მოიცავს მხოლოდ მერიის ხარჯებს და არ არის 

კონსოლიდირებული სხვა მხარჯველი დაწესებულებების ხარჯებთან, რომლებიც 

ფუნქციონირებენ მუნიციპალიტეტში (შეფასება C). წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები 

და ფინანსური ანგარიშგებები არ წარედგინება გარე აუდიტისთვის, მათი წარდგენა ხდება 
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მხოლოდ მერისთვის და საკრებულოსთვის (შეფასება D). მუნიციპალიტეტი ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის იყენებს მოქმედ ეროვნულ ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებს 

(შეფასება C).  

გარე შეფასება და აუდიტი  

48. მიუხედავად იმისა, რომ გარე აუდიტის სტანდარტები წარმოადგენს მნიშვნელოვნად 

ძლიერ მხარეს, წლიური აუდიტის წარმოება არ არის სავალდებულო. აუდიტები მინიმუმ სამ 

წელიწადში ერთხელ უნდა განხორციელდეს    (შეფასება C), რაც დამოკიდებულია რიკების 

ანალიზსა და სახელმწიფო აუდიტს სამსახურის სამუშაო გეგმაზე მისი რესურსების 

გათვალისწინებით12. აუდიტების შედეგად გამოვლინდა არსებითი პრობლემატური საკითხები 

და სისტემური და კონტროლთან დაკავშირებული რისკები. აუდიტის რეკომენდაციები 

დაცულია და მათ შესრულებაზე ხორციელდება მონიტორინგი (საშუალო შეფასება B, მედიანა -

B, მოდა - B/C).13 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილია 

საქართველოს კონსტიტუციით და საქართველოს კანონით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

შესახებ  (შეფასება A).  

49. თუმცა, აღნიშნული ანგარიშების საკანონმდებლო განხილვები შეუძლებელია მიჩნეულ 

იქნეს სანიმუშო პრაქტიკად (შეფასება D).  საკრებულო არ მონაწილეობს აუდიტის ანგარიშების 

საკანონმდებლო განხილვაში და ის მხოლოდ პარლამენტის ვალდებულებად რჩება.  

4.2 შიდა კონტროლის ჩარჩოს ეფექტურობა 

50. შიდა კონტროლის ეფექტური სისტემა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თითოეული 

კომპონენტისთვის რისკებზე რეაგირებისას და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ოპერაციები 

აკმაყოფილებდეს კონტროლის ამოცანებს. შიდა კონტროლის ჩარჩოს ამოცანებია:  ბიუჯეტის 

შესრულება მოწესრიგებული, ეთიკური, ეკონომიკური, ეფექტიანი და ეფექტური ფორმით, 

ანგარიშვალდებულება შედეგებთან დაკავშირებით; შესაბამისობა მოქმედ კანონებთან და 

წესებთან; და რესურსების დაცვა ზარალის, არასწორი გამოყენებისა და ზიანისგან.   

51. შიდა კონტროლის გარემო ზოგადად ჯანსაღია. შესაბამისი ინდიკატორების და 

ქვეინდიკატორების შეფასებები აჩვენებს, რომ ადგილობრივი მთავრობის საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების ყოველდღიურ ტრანზაქციებთან დაკავშირებული კონტროლის სისტემები 

ფუნქციონირებს და შედეგად იძლევა ადეკვატურ და სწორ მონაცემებს აღნიშნული სუბიექტების 

საქმიანობასთან დაკავშირებით. კანონები და წესები ქმნის სამართლებრივ ჩარჩოს და 

                                                 
12  ქვეინდიკატორი დაკავშირებულია ინდიკატორთან PI-10.2 - ცენტრალური მთავრობის PEFA-ს შეფასებაში ადგილობრივი 

მთავრობების შეფასება, რომელსაც 2018 წლის საქართველოს ცენტრალური მთავრობის PEFA-ს შეფასებაში მიენიჭა შეფასება 

C, რადგან აუდიტები არ ხორციელდება ყოველწლიურად და არ ხდება ანგარიშის კონსოლიდირებული განხილვა.  
13 ერთი მუნიციპალიტეტისთვის რეკომენდაციები არ გაცემულა, შესაბამისად აღნიშნული ინდიკატორი მიჩნეულ იქნა 

შეუსაბამოდ PEFA-ს მეთოდოლოგიის შესაბამისად.   
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ითვალისწინებს კონკრეტულ როლებს და პასუხისმგებლობებს, მოვალეობების გაყოფას და 

ოპერაციულ პროცესებს. სისტემა აერთიანებს წვდომასთან დაკავშირებულ კონტროლს და 

„აუდიტის კვალს“, რომელიც განამტკიცებს შიდა კონტროლის ჩარჩოს.  

52. შესაბამისობაზე დამყარებული მიმდინარე მიდგომები განამტკიცებს კონტროლის 

გარემოს უწყვეტ გაუმჯობესებას იმის გათვალისწინებით, რომ არსებობს ძლიერი მხარე 

ვალდებულებების კონტროლის და მასთან დაკავშირებულ წესებისა და პროცედურების სახით.  

53. არსებობს რისკზე დამყარებული მიდგომა, რომელსაც განამტკიცებს ძლიერი შიდა და 

გარე აუდიტი და საზედამხედველო ფუნქცია. რისკის შეფასება კონტროლის ჩარჩოს 

მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც გამოიყენება  შიდა აუდიტის და ანალიზის მიმართ.   

54. კონტროლის ღონისძიებები ზოგადად ძლიერია, განსაკუთრებით კი მოვალეობების 

გადანაწილებასთან და ანგარიშების შეჯერებასთან დაკავშირებით. ბიუჯეტში ცვლილებების 

შეტანის და ხარჯების მუხლებს შორის გადანაწილების საბიუჯეტო წესები სრულდება. 

55. შიდა კონტროლის შესახებ ინფორმაცია და კომუნიკაცია უზრუნველყოფილია 

მიზნობრივი და მომიჯნავე ტრენინგით. შიდა და გარე აუდიტის პროცესების საშუალებით 

სახეზეა ძლიერი მონიტორინგი, რომელიც თანდათან უმჯობესდება. 

56. ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ აღნიშნულ კონტროლთან ერთად, ბიუჯეტის 

შესრულების ანგარიშგების სისტემა იძლევა ინფორმაციას მომსახურების გაწევის შესახებ, 

რომელიც აძლიერებს საერთო კონტროლის გარემოს. ამასთან, შიდა აუდიტის სამსახური და 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ახორციელებენ ფინანსურ და შესაბამისობის აუდიტებს. ერთ 

მუნიციპალიტეტში საკრებულოს სარევიზიო კომისია შეიმუშავებს რეკომენდაციებს 

მომსახურების მიწოდების ეფექტიანობაზე, რაც სამაგალითო უნდა იყოს სხვა 

მუნიციპალიტეტებისთვის.   

4.3 საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) ძლიერი და სუსტი მხარეები 

57. საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) ძირითადი დამახასიათებელი ნიშანი საქართველოში 

არის საინფორმაციო ტექნოლოგიების შემუშავება და ადეკვატური გამოყენება ბიუჯეტის 

შემუშავებაში, შესრულებაში (ანგარიშები,  ვალდებულებების კონტროლი და ფულადი 

სახსრების მართვა), პერსონალის და სახელფასო სისტემის, შემოსავლების სამსახურის და 

შესყიდვების მართვაში. ინფორმაციული ტექნოლოგიები გამოიყენება არა მხოლოდ 

ცენტრალური მთავრობის დონეზე, არამედ მუნიციპალიტეტის დონეზეც, რადგან სისტემები 

უნიფიცირებულია ყველა სამთავრობო სექტორისთვის.  ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

გამოყენება ქვეყანაში განვითარდა (საჭიროების შესაბამისად ახლიდან იწერებოდა) თითოეულ 

სფეროში ბიზნეს-პროცესებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად და არა ბიზნეს პრაქტიკის 
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კონკრეტულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან რეკონფიგურაციის საფუძველზე.  

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ამ გადაწყვეტების დანერგვა ინტერნეტთან, როგორც მისი 

განხორციელების ინსტრუმენტთან ერთად, კომპეტენტური და მომზადებული პერსონალის 

მიერ (სათანადო კონტროლით) ფუნდამენტური მნიშვნელობისაა საჯარო ფინანსების მართვის 

(PFM) ძლიერი მხარეების განვითარების საქმეში. ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ინტერნეტის 

და პერსონალის  ინტეგრაციამ გააძლიერა უნარ-ჩვევები ტრენინგის საშუალებით, რასაც 

შედეგად მოჰყვა  საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) დადებითი ეფექტურობა და ეფექტიანობა.  

58. ბიუჯეტის შემუშავებაში, შესრულებაში (ანგარიშები,  ვალდებულებების კონტროლი და 

ფულადი სახსრების მართვა), პერსონალის და სახელფასო სისტემის, შემოსავლების სამსახურის 

და შესყიდვების მართვაში გამოყენების მიზნით საინფორმაციო ტექნოლოგიების შემუშავებამ 

ხელი შეუწყო აღნიშნული მიმართულებების გაძლიერებას როგორც ცენტრალური, ისე 

ადგილობრივი მთავრობის დონეზე, თუმცა არაერთგვაროვნად. ზემოთ მოყვანილი ანალიზის 

შედეგად გამოვლენილია ის ხარვეზები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ძირითად ფისკალურ და 

საბიუჯეტო შედეგებზე.   

აგრეგირებული ფისკალური დისციპლინა  

59. აგრეგირებული ფისკალური დისციპლინა მიიღწევა ბიუჯეტის შესრულების პროცესში 

ხარჯვით ნაწილზე კონტროლითა და რეალისტური შემოსავლების პროგნოზების მომზადებით. 

შემოსავლების ძლიერი ადმინისტრირება უზრუნველყოფს შემოსავლების ეფექტიან 

მობილიზებას. თუმცა საკუთარი შემოსავლების პროგნოზირება სუსტია, რაც შესაძლოა 

განეიტრალდეს ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან ტრანსფერების შესახებ ინფორმაციის 

დროულობით. მთლიანობაში, დაგეგმილ ბიუჯეტზე გავლენას ახდენს დამატებითი ბიუჯეტები 

(განსაკუთრებით შედარებით პატარა მუნიციპალიტეტებში), რაც გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ 

ფაქტიური გრანტები ხშირად გაცილებით დიდია კვარტალურ პროგნოზებთან შედარებით. 

სახაზინო ოპერაციები და ფულადი სახსრების მართვა უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომი 

რესურსების ფარგლებში ხარჯების მართვას. სახელშეკრულებო ვალდებულებების კონტროლი 

ეფექტურია და ხელს უწყობს  ხარჯების მიმართულებით დავალიანების შეზღუდვას. 

პერიოდული გარე აუდიტის ძლიერი ფუნქცია აძლიერებს ფისკალურ დისციპლინას. 

საკრებულოს სარევიზიო სამსახურის საქმიანობა ასევე უზრუნველყოფს ფისკალური 

დისციპლინის გაძლიერების ხელშეწყობას.   

რესურსების სტრატეგიული განაწილება  

60. რესურსების სტრატეგიული განაწილების მისაღწევად, ანგარიშთა გეგმა ხარჯების 

მრავალგანზომილებიანი ანალიზის საშუალებას იძლევა. არსებობს მტკიცე კავშირი ხარჯების 

ბიუჯეტირების საშუალოვადიან პერსპექტივასა და პროგრამული ბიუჯეტის სტრატეგიულ 

გეგმებს შორის, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში რესურსების სტრატეგიულ 
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განაწილებასთან შესაბამისი შედეგების მიღწევის მიზნით. აქცენტი კეთდება საერთო ფისკალურ 

ჩარჩოზე, რომელიც შეიძლება გაუმჯობესდეს, თუ მოხდება ფისკალური სტრატეგიის 

ცვლილებების და პოლიტიკის ცვლილებების გავლენის ანალიზი და შედეგებზე შესაბამისი 

ანგარიშგება. ინვესტიციების უკეთესი მართვა გააუმჯობესებს რესურსების სტრატეგიულ 

განაწილებას, რამდენადაც ის უზრუნველყოფს, რომ ინვესტიციებიდან გამომდინარე 

ახლადწარმოქმნილი მიმდინარე ხარჯები გათვალისწინებული იყოს  საბიუჯეტო პროცესში და 

ინვესტიციები შერჩეულ იქნეს  საუკეთესო უკუგების მაჩვენებლის მიხედვით.   

რესურსების ეფექტიანი გამოყენება მომსახურების გასაწევად   

61. შესყიდვების სისტემაში კონკურენტულ ტენდერთან დაკავშირებით გასაჩივრების და 

დავების პროცესის თვალსაზრისით არსებულმა ნაკლოვანებებმა შეიძლება უარყოფითი გავლენა 

იქონიოს სერვისების გაწევის ეფექტიანობაზე. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს თანხმობის მიღების (“no objection”) პროცესში მონაწილეობა მნიშვნელოვანია 

მუნიციპალიტეტებისთვის, რომლებსაც შესაძლოა არ გააჩნდეთ შიდა ექსპერტიზა ან 

დამოუკიდებლობა. ანგარიშვალდებულების მექანიზმებში არსებული ძლიერი მხარეები 

განაპირობებს გარე აუდიტის, როგორც ალტერნატიული შემოწმების ეფექტურობას რესურსების 

არაეფექტიანი გამოყენების მიმართ. თუმცა, კონსოლიდირებული წლიური ფინანსური 

ანგარიშგებების მომზადებაში  არსებული ნაკლოვანებები ზღუდავს  აუდიტის ზემოქმედებას, 

რომელიც თავის მხრივ ზღუდავს ზედამხედველობის ეფექტურობას. აღნიშნულის 

განეიტრალება ხდება წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების ძლიერი მხარეებით, 

რომელიც მოიცავს შუალედური და საბოლოო შედეგების შესრულების შესახებ ინფორმაციას. 

საკრებულოს სარევიზიო კომისიის საქმიანობა აბალანსებს გარე აუდიტების ნაკლებობას და 

მათი საკანონმდებლო განხილვების არარსებობას.   შესასრულებელი მიზნების და მისაღწევი 

შედეგების გამოქვეყნება ასევე უწყობს ხელს რესურსების ეფექტიან გამოყენებას მომსახურების 

გამწევ ორგანიზაციებში. მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტის სამსახურის საქმიანობა ასევე 

უწყობს ხელს ამ მიმართულებით მომსახურების გაწევას.    

4.4 საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა 

62. 2014 წელს პარლამენტმა მიიღო კანონი "ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ", 

რომლითაც მოხდა 2005 წლის კანონის ჩანაცვლება. ახალი კანონით მუნიციპალიტეტების 

საკუთარი კომპეტენციები გაფართოვდა და თვითმმართველობის შიდა ინსტიტუციური 

მოწყობის სისტემა შეიცვალა. კანონი ასევე მოიცავდა შემდგომი ფისკალური 

დეცენტრალიზაციის დებულებებს და 2016 წლიდან, გარკვეული სახის საშემოსავლო 

გადასახადები ასევე მიმართულია ადგილობრივ ბიუჯეტში ქონების გადასახადთან ერთად, 

რომელიც ისტორიულად ყოველთვის წარმოადგენდა ადგილობრივ გადასახადს.  
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63. რეფორმები განხორციელდა როგორც მუნიციპალიტეტის დონეზე, ასევე ცენტრალური 

მთავრობის დონეზე. თუმცა, PEFA-ს შეფასების მიხედვით ყველა რეფორმა არ 

განხორციელებულა და გავრცელებულა მუნიციპალიტეტის დონეზე. საქართველოს 

მუნიციპალიტეტებში საჯარო ფინანსების მართვის კუთხით არსებული სიტუაცია 

განპირობებულია  საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ძლიერი მენეჯმენტით როგორც 

ცენტრალური, ისე ადგილობრივი მთავრობების დონეზე. 2007 წლიდან შთამბეჭდავი პროგრესი 

იქნა მიღწეული და ბევრი ინოვაციური კომპონენტი შემუშავდა შემოსავლების სამსახურში; 

მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა სახაზინო სამსახურში; ერთიანი სახაზინო ანგარიში 

გაფართოვდა, რომელიც ახლა მოიცავს ადგილობრივ მთავრობებს და ყველა საჯარო სუბიექტს; 

ასევე ამოქმედდა ინტერნეტზე დამყარებული საჯარო ფინანსების მართვის საინფორმაციო 

სისტემა (PFMIS). სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გარდაიქმნა  ტრადიციული, კონტროლის და 

შემოწმების განმახორციელებელი ორგანოდან, ახალი ფუნქციის მქონე თანამედროვე, 

ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტის განმახორციელებელ უწყებად საერთაშორისო 

საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. შიდა აუდიტის და კონტროლის სამართლებრივი და 

მეთოდოლოგიური საფუძველი შეიქმნა და გამოიყენება მთელი მთავრობის მასშტაბით. 

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია თავისი დაარსების დღიდან  ჩამოყალიბდა საჯარო ფინანსების 

მართვის (PFM) რეფორმების და ინიციატივების შესახებ ტრენინგის ძირითად პროვაიდერად. 

რეფორმა მოიცავს ახალ მიდგომებს და ინსტრუმენტებს და საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) 

რეფორმების საპარლამენტო განხილვების პრაქტიკას. დამოუკიდებელი ფისკალური 

დაწესებულებების მნიშვნელობა და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის როლი ასევე გარკვეულია 

და რჩება საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) რეფორმის დღის წესრიგში. მიუხედავად ამისა, 

მუნიციპალიტეტების აუდიტის ანგარიშების საკანონმდებლო განხილვა კვლავ რჩება 

პარლამენტის და არა საკრებულოს უფლებამოსილებად, რაც PEFA-ს მეთოდოლოგიით 

გამოვლენილი სისუსტეა.  
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დანართი 1: საქართველოს ადგილობრივი მთავრობების PEFA-ს 

შეფასებები   

 თბილისი ბათუმი მარტვილი ლანჩხუთი  ახალქალაქი გურჯაანი ხაშური  დუშეთი  ქუთაისი  ონი ფოთი  რუსთავი ზესტაფონი ლაგოდეხი  მცხეთა 

ინდიკატორი / 

ქვეინდიკატორი  
               

HLG-1: ხელისუფლების 

მაღალი დონიდან 

განხორციელებული 

ტრანსფერები 

D+ D+ D+ A A B+ A A A A A B+ A D+ C+ 

HLG-1.1. 

ხელისუფლების 

მაღალი დონიდან 

გამოყოფილი 

გრანტების ფაქტიური 

მაჩვენებელი 

A A A A A B A A A A A A A A A 

HLG-1.2. მიზნობრივი 

გრანტების ფაქტიური 

მაჩვენებელი 

D D D A A A A A A A A B A D C 

HLG-1.3. 

ხელისუფლების 

მაღალი დონიდან 

განხორციელებული 

ტრანსფერების 

დროულობა 

A A A A A A A A A A A A A A A 

PI-1 ფაქტიური 

მთლიანი ხარჯები 
A B D A B C B D A B A A B D D 

1.1 ხარჯების 

აგრეგირებული 

მაჩვენებლები 

A B D A B C B D A B A A B D D 

PI-2 ხარჯების 

შესრულების 

სტრუქტურა 

B+ B+ D+ C+ D+ C+ D+ C+ C+ D+ B* D+ D+ D+ D+ 
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2.1 ფაქტიური 

ხარჯების სტრუქტურა 

ფუნქციების მიხედვით 

B B D B D C D C B B B C D D D 

2.2 ფაქტიური 

ხარჯების სტრუქტურა 

ეკონომიკური 

კლასიფიკაციის 

მიხედვით 

B B D C C B C C C D B D C D D 

2.3 ხარჯები სარეზერვო 

ფონდებიდან 
A A A A A A A A A A A A A A A 

PI-3 შემოსავლების 

შესრულება 
C+ D+ D C C+ C+ C D+ B+ B+ B+ C D+ D D+ 

3.1 მთლიანი 

შემოსავლების 

შესრულება 

B C D B B A B C A A A B C D D 

3.2 ფაქტიური 

შემოსავლების 

სტრუქტურა 

C D D D C D D D B B B D D D C 

PI-4 საბიუჯეტო 

კლასიფიკაცია 
A A A A A A A A A A A A A A A 

4.1 საბიუჯეტო 

კლასიფიკაცია 
A A A A A A A A A A A A A A A 

PI–5 საბიუჯეტო 

დოკუმენტაცია 
A B B C C C C C C C C C C C C 

5.1 საბიუჯეტო 

დოკუმენტაცია 
      A       B      B C C C C C C C C C C C C 

PI–6 ადგილობრივი 

მთავრობის ოპერაციები 

ფინანსური 

ანგარიშების მიღმა 

A A A C A A B B A A B B A A A 

6.1 ხარჯები ფინანსური 

ანგარიშების მიღმა 
A A A C A A B B A A B B A A A 

6.2 შემოსავლები 

ფინანსური 

ანგარიშების მიღმა 

A A A C A A B B A A B B A A A 

6.3 არასაბიუჯეტო NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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ორგანიზაციების 

ფინანსური 

ანგარიშები 

PI–7 ტრანსფერები 

ადგილობრივი 

მთავრობისთვის 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.1 ტრანსფერების 

გამოყოფის 

სისტემები 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

7.2 ტრანსფერების 

შესახებ 

ინფორმაციის 

დროულობა 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

PI–8 ინფორმაცია 

სერვისების გაწევის 

ეფექტიანობის შესახებ 

B+ B D+ C+ C C+ C+ C C+ C C+ C+ C+ B C+ 

8.1 სერვისების გაწევის 

განხორციელების 

გეგმები 

B B D C C C C C C C C C C C C 

8.2 სერვისების გაწევის 

ეფექტიანობა 
B B D C D C C D C D C C C C C 

8.3 სერვისების 

გამწევი 

ერთეულების მიერ 

მიღებული 

რესურსები 

A A A A A A A A A A A A A A A 

8.4 სერვისების გაწევის 

ეფექტიანობის შეფასება 
B D D D D D D D D D D D D A C 

PI-9 ფისკალური 

ინფორმაციის 

საჯაროობა 

B B B C D D D D B D C C D D C 

9.1 ფისკალური 

ინფორმაციის 

საჯაროობა 

B B B C D D D D B D C C D D C 

PI-10 10 ანგარიშგება 

ფისკალური რისკის 

შესახებ 

C D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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10.1 მუნიციპალური 

საწარმოების 

მონიტორინგი 

C D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

10.2 ადგილობრივი 

მთავრობის 

მონიტორინგი   

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

10.3 პირობითი 

ვალდებულებები და 

სხვა ფისკალური 

რისკები 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

PI-11 სახელმწიფო 

ინვესტიციების მართვა 
C+ B+ C D D D D D D D D D D D D 

11.1 საინვესტიციო 

პროექტების 

ეკონომიკური ანალიზი 

D A D D D D D D D D D D D D D 

11.2 საინვესტიციო 

პროექტების შერჩევა 
C C C C C D C C C C D C C D D 

11.3 საინვესტიციო 

პროექტების 

ღირებულება 

B B C D D D D D D D C D D D D 

11.4 საინვესტიციო 

პროექტების 

მონიტორინგი 

B A B D D D D D D D D D D D D 

PI-12 სახელმწიფო 

აქტივების მართვა 
B B B C D+ C+ C C C D+ D+ C C C+ D 

12.1 ფინანსური 

აქტივების 

მონიტორინგი 

B C B C D C C C C D D C C C D 

12.2 არაფინანსური 

აქტივების 

მონიტორინგი 

C C D C D C C C C D D C C C D 

12.3 აქტივების 

განკარგვის 

გამჭვირვალობა 

A A A C C B C C C C C C C B D 

PI-13 ვალის მართვა C+ B C+ D D D D D D D D D D C C 
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13.1 ვალის და 

გარანტიების აღრიცხვა 

და ანგარიშგება 

C B C D D D D D D D D D D C C 

13.2 ვალის და 

გარანტიების 

დამტკიცება 

A A A D D D D D D D D D D C C 

13.3 ვალის მართვის 

სტრატეგია 
D D D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

PI-14 

მაკროეკონომიკური და 

ფისკალური 

პროგნოზირება 

NA NA NA C C C C C C C C C C B B 

14.1 

მაკროეკონომიკური  

პროგნოზები 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

14.2 ფისკალური 

პროგნოზები 
NA NA NA C C C C C C C C C C B B 

14.3 მაკროფისკალური 

სენსიტიურობის 

ანალიზი 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

PI-15 ფისკალური 

სტრატეგია 
B B D+ D D D D D D D D D D D D 

15.1 პოლიტიკის 

ცვლილების 

ფისკალური გავლენა 

D D D D NA NA D D D D D D D D D 

15.2 ფისკალური 

სტრატეგიის 

მიღება/დამტკიცება 

A A C NA D D NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

15.3. ანგარიშგება 

ფისკალური შედეგების 

შესახებ 

A A C NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

PI-16 ხარჯების 

ბიუჯეტირება 

საშუალოვადიან 

პერსპექტივაში   

C+ C+ D D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ C+ C+ 

16.1 ხარჯების 

საშუალოვადიანი 
A A D B A D A A A B A A A B B 
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შეფასება / გაანგარიშება 

16.2 საშუალოვადიანი 

საბიუჯეტო ჭერები 
D D D D D A D D D D D D D A A 

16.3 სტრატეგიული 

გეგმების და 

საშუალოვადიანი 

ბიუჯეტების 

შესაბამისობა 

B B D D D D D D D D D D D D D 

PI-17 ბიუჯეტის 

მომზადების პროცესი 
B B D+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ 

17.1 საბიუჯეტო 

კალენდარი 
C B C A A A A A A A A A A A A 

17.2 ბიუჯეტის 

მომზადების 

ინსტრუქციები 

A A D A A A A A A A A A A A A 

17.3 ბიუჯეტის 

წარდგენა 

საკანონმდებლო 

ორგანოში 

C C C C C C C C C C C C C C C 

PI-18 ბიუჯეტის 

საკანონმდებლო 

შეფასება 

A A B+ C+ C+ C+ C+ C+ C+ C+ C+ C+ C+ B+ B+ 

18.1 ბიუჯეტის 

განხილვის მასშტაბი 
A A B C C C C C C C C C C B B 

18.2 ბიუჯეტის 

განხილვის 

საკანონმდებლო 

პროცედურები 

A A A A A A A A A A A A A A A 

18.3 ბიუჯეტის 

დამტკიცების ვადა 
A A A A A A A A A A A A A A A 

18.4 აღმასრულებელი 

ორგანოს მიერ 

ბიუჯეტის 

კორექტირების წესები 

A A A A A A A A A A A A A A A 

PI-19 შემოსავლების 

ადმინისტრირება 
NA NA NA A A A A A A A A A A C C 
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19.1 უფლებები და 

ვალდებულებები 

საგადასახადო 

შემოსავლების 

ადმინისტრირებისთვის 

NA NA NA A A A A A A A A A A C C 

19.2 შემოსავლებთან 

დაკავშირებული 

რისკების მართვა 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

19.3 საგადასახადო 

აუდიტი და მოკვლევა 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

19.4 საგადასახადო 

დავალიანების 

მონიტორინგი 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

PI-20 შემოსავლების 

აღრიცხვა 
A A A A A A A A A A A A A A A 

20.1 ინფორმაცია 

შემოსავლების 

მობილიზების შესახებ 

A A A A A A A A A A A A A A A 

20.2 შემოსავლების 

გადარიცხვა 
NA NA NA A A A A A A A A A A A A 

20.3 შემოსავლების 

ანგარიშების შეჯერება 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

PI-21 წლის 

განმავლობაში 

რესურსების 

განაწილების 

პროგნოზირებადობა 

B+ B+ B+ B B B B B B B B B B B B 

21.1 ფულადი 

სახსრების ნაშთების 

კონსოლიდაცია 

A A A A A A A A A A A A A A A 

21.2 ფულადი 

სახსრების 

პროგნოზირება და 

მონიტორინგი 

B B B B B A B B B B B B B B B 

21.3 ინფორმაცია 

ვალდებულებების 

ლიმიტების შესახებ 

A A A B B B B B B B B B B B B 

21.4 წლიური 

ბიუჯეტის 
C C C D D D D D D D D D D D D 



39 

 თბილისი ბათუმი მარტვილი ლანჩხუთი  ახალქალაქი გურჯაანი ხაშური  დუშეთი  ქუთაისი  ონი ფოთი  რუსთავი ზესტაფონი ლაგოდეხი  მცხეთა 

კორექტირებების 

მასშტაბი 

PI-22 საბიუჯეტო 

ხარჯების 

დავალიანებები 

A A A C+ D C+ C+ C+ C+ D D C C+ C+ C+ 

22.1 საბიუჯეტო 

ხარჯების 

დავალიანებების ნაშთი 

A A A A D A B B A D D C A A A 

22.2 საბიუჯეტო 

ხარჯების 

დავალიანებების 

მონიტორინგი 

NA NA NA C D C C C C D D C C C C 

PI-23 სახელფასო 

განაცემების 

კონტროლი 

B+ B+ B+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ 

23.1 სახელფასო და 

პერსონალის 

ჩანაწერების 

ინტეგრაცია 

A A A A A A A A A A A A A A A 

23.2 სახელფასო 

ჩანაწერებში 

ცვლილების მართვა 

A A A A A A A A A A A A A A A 

23.3 სახელფასო 

განაცემების შიდა 

კონტროლი 

A A A A A A A A A A A A A A A 

23.4 სახელფასო 

განაცემების აუდიტი 
B B B D D D D D D D D D D D D 

PI-24 შესყიდვები B B B A A A A A A A A A A B+ B+ 

24.1 შესყიდვების 

მონიტორინგი   
NA NA NA A A A A A A A A A A A A 

24.2 შესყიდვების 

მეთოდები 
B A A A A A A A A A A A A A A 

24.3 შესყიდვების 

შესახებ ინფორმაციის 

საჯაროობა 

A A A A A A A A A A A A A A A 

24.4 შესყიდვების 

შესახებ საჩივრების 

მართვა 

D D D A A A A A A A A A A D D 
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PI-25 არასახელფასო 

ხარჯების შიდა 

კონტროლი 

A A A A A A A A A A A A A A A 

25.1 მოვალეობების 

გადანაწილება 
A A A A A A A A A A A A A A A 

25.2 ხარჯების 

გაწევასთან 

დაკავშირებული 

ვალდებულებების 

კონტროლის 

ეფექტურობა 

A A A A A A A A A A A A A A A 

25.3 გადახდის წესებისა 

და პროცედურების 

დაცვა 

A A A A A A A A A A A A A A A 

PI-26 შიდა აუდიტი B+ B+ B+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ D+ B+ C+ 

26.1 შიდა აუდიტის 

მასშტაბი 
A A A C C C C C C C C C C A A 

26.2 აუდიტის სახეები 

და გამოყენებული 

სტანდარტები   

B B B C C C C C C C C C C B B 

26.3 შიდა 

აუდიტირების და 

ანგარიშგების 

განხორციელება 

A A A D D D A C D C D D D A A 

26.4 რეაგირება შიდა 

აუდიტის 

რეკომენდაციებზე 

A A A D D D D D D D D D D B C 

PI-27 ფინანსური 

ინფორმაციის 

საიმედოობა 

A A A B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ B+ A A 

27.1 საბანკო ანგარიშის 

შეჯერება 
A A A A A A A A A A A A A A A 

27.2 დროებითი 

ანგარიშები 
NA NA NA A A A A A A A A A A A A 

27.3 საავანსო 

გადახდები 
A A A C C C C C C C C C C A A 

27.4 პროცესები, 

რომელიც 

უზრუნველყოფს 

A A A A A A A A A A A A A A A 
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ფინანსური 

ინფორმაციის 

საიმედოობას 

PI-28 შიდა წლიური 

ანგარიშები 
B+ B+ B+ B+ D B+ B+ B+ B+ B+ D+ B+ B+ B B+ 

28.1 ანგარიშების 

შესადარისობა და 

მოცვა 

A A A A D A A A A A A A A A A 

28.2 შიდა წლიური 

ანგარიშების ვადები 
A A A B D B B B B B D B B B B 

28.3 შიდა წლიური 

ანგარიშების სიზუსტე 
B B B B D B B B B B D B B B B 

PI-29 წლიური 

ფინანსური ანგარიშები 
D+ D+ D+ C+ D D+ D+ D+ C+ D D D+ D+ C+ D 

29.1 წლიური 

ფინანსური 

ანგარიშების 

ყოვლისმომცველობა 

C C C C D C C C C D D C C C D 

29.2 ანგარიშების 

წარდგენა გარე 

აუდიტისთვის 

D D D A D D D D A D D D D B D 

29.3 ბუღალტრული 

აღრიცხვის 

სტანდარტები 

C C C C D C C C C D D C C C D 

PI-30 გარე აუდიტი D+ D+ D+ NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA D+ D+ 

30.1 აუდიტის მასშტაბი 

და სტანდარტები 
C C D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA D D 

30.2 საკანონმდებლო 

ორგანოში აუდიტის 

ანგარიშების წარდგენა 

D D D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA D D 

30.3 გარე აუდიტის 

შედეგების რეალიზაცია 
NA B C NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA D D 

30.4  აუდიტის 

უმაღლესი ორგანოს 

დამოუკიდებლობა 

A A A NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA A A 

PI-31 აუდიტის 

ანგარიშების 

საკანონმდებლო 

შეფასება 

D D D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA D D 
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31.1 აუდიტის 

ანგარიშების 

საკანონმდებლო 

შეფასების ვადები 

D D D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA D D 

31.2 აუდიტის 

მიგნებების განხილვა 
D D D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA D D 

31.3 საკანონმდებლო 

ორგანოს მიერ 

აუდიტის 

რეკომენდაციების 

შესრულების 

მონიტორინგი 

D D D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA D D 

31.4 აუდიტის 

ანგარიშების 

საკანონმდებლო 

განხილვების 

საჯაროობა 

D D D NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA D D 
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დანართი2: მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტი და მოსახლეობა  

 

 

 თბილისი ბათუმი მარტვილი ლანჩხუთი  ახალქალაქი გურჯაანი ხაშური  დუშეთი  ქუთაისი  ონი ფოთი  რუსთავი ზესტაფონი ლაგოდეხი  მცხეთა 

2016 წლის 

ფაქტიური 

ხარჯები 

(მლნ ლარი)   

725,501.6 130,120.0 11,321.0 8,848.5 8,048.4 10,886.2 12,826.9 6,787.0 53,284.9 3,439.7 14,121 36,619.0 13,384.0 14,179.7 12 982.7 

მოსახლეობა 1,150,000 163,400 4,425 8,000 8,295 8,024 26,135 6,167 147,900 3,000 47,900 125,103 24,208 5,148 7,940 
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