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,,სამტრედიის	მუნიციპალიტეტის	2023-2026	წლის	პრიორიტეტების
დოკუმენტის	მომზადების	თაობაზე’’	სამტრედიის	მუნიციპალიტეტის
მერის	2022	წლის	28	თებერვლის	№ბ62.6222059001	ბრძანებაში

ცვლილების	შეტანის	თაობაზე

	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსის’’	 54-ე	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 ,,ე’’-ქვეპუნქტის	 ,,ე.ე“-ქვეპუნქტის,
საქართველოს	 საბიუჯეტო	 კოდექსის	 76-ე	 მუხლის	 მე-3	 პუნქტისა	 და
საქართველოს	ზოგადი	ადმინისტრაციული	კოდექსის	63-ე	მუხლის	საფუძველზე,

ვ	ბ	რ	ძ	ა	ნ	ე	ბ

1.1.	 შეტანილ	 იქნეს	 ცვლილება	 ,,სამტრედიის	 მუნიციპალიტეტის	 2023-2026	 წლის
პრიორიტეტების	 დოკუმენტის	 მომზადების	 თაობაზე’’	 სამტრედიის	 მუნიციპალიტეტის
მერის	2022	წლის	28	თებერვლის	№ბ62.6222059001	ბრძანებაში.

1.2.	 სამტრედიის	 მუნიციპალიტეტის	 2023-2026	 წლის	 პრიორიტეტების	 დოკუმენტის
მომზადების	მიზნით	შექმნილი	სამუშაო	ჯგუფის	შემადგენლობა	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი
სახით:

დანართი	1.	პრიორიტეტების	დოკუმენტის	მოსამზადებლად	სამუშაო
ჯგუფის	შემადგენლობა

	 წინამდებარე	ბრძანებით	დამტკიცებული	სამუშაო	 ჯგუფის	 (შემდგომში
„სამუშაო	ჯგუფი“)	შემადგენლობა	2023-2026	წლის	პრიორიტეტების	დოკუმენტის
მოსამზადებლად:

დავით	ბახტაძე სამტრედიის	მუნიციპალიტეტის	მერი	-	თავმჯდომარე
ვლადიმერ
ზაქრაძე მერის	პირველი	მოადგილე	-	თანათავმჯდომარე

გიორგი	მეიშვილი მერის	მოადგილე

დავით	ბაღდავაძე საფინანსო-	 საბიუჯეტო	 სამსახურის	 უფროსი	 -
სამუშაო	ჯგუფის	კოორდინატორი

ბეჟან	გეგეშიძე ადმინისტრაციული	სამსახურის	უფროსი

პაატა	ხარებავა შიდა	აუდიტის	სამსახურის	უფროსი



ნოე	ივანიაძე
ეკონომიკური	 განვითარების,	 ეკონომიკური
სტატისტიკის,	 ქონების	 მართვისა	 და	 სოფლის
მეურნეობის	სამსახურის	უფროსი

ზურაბ	გოგია
ინფრასტრუქტურის,	 სივრცითი	 მოწყობის,
არქიტექტურის,	 მშენებლობის,	 ტრანსპორტისა	 და
ტერიტორიის	კეთილმოწყობის	სამსახურის	უფროსი.

ლევან	ახობაძე ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და	 სოციალურ	 საკითხთა
სამსახურის	უფროსი.

ნატალია
მანჯგალაძე

განათლების	კულტურის,	ძეგლთა	დაცვის,	ტურიზმის,
სპორტისა	 და	 ახალგაზრდობის	 საქმეთა	 სამსახურის
უფროსი

ზაქრო	კაჭახიძე სამხედრო	 გაწვევისა	 და	 აღრიცხვის	 სამსახურის
უფროსი

მედეა	ლეჟავა
საფინანსო-	 საბიუჯეტო	 სამსახურის	 საბიუჯეტო
დაგეგმვისა	 და	 საფინანსო	 ზედამხედველობის
განყოფილების	უფროსი

ნათელა
ხაბეიშვილი

საფინანსო-საბიუჯეტო	 სამსახურის	 საბიუჯეტო
დაგეგმვისა	 და	 საფინანსო	 ზედამხედველობის
განყოფილების	 მეორე	 კატეგორიის	 უფროსი
სპეციალისტი	ბიუჯეტის	დაგეგმვისა	და	ფორმირების
საკითხში

თენგიზ	ცაგურია მერის	წარმომადგენელი	ქალაქ	სამტრედიაში
ნუგზარ	ნუცუბიძე მერის	წარმომადგენელი	სოფელ	დიდი	ჯიხაიშში
ზაზა
ნიკოლეიშვილი

მერის	 წარმომადგენელი	 გომის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

კახაბერ
კოპალეიშვილი მერის	წარმომადგენლის	მ/შ	სოფელ	იანეთში

ვლადიმერ
სოხანეიშვილი მერის	წარმომადგენელი	დაბა	კულაშში

სოფიკო
კიკაჩეიშვილი

მერის	 წარმომადგენელი	 მელაურის
ადმინისტრაციულ	ერთეულში

გრიგოლ
დარჯანია

მერის	 წარმომადგენელი	 ეწერის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

ოთარ
წულეისკირი

მერის	წარმომადგენელი	ნაბაკევის	ადმინისტრაციულ
ერთეულში

მერაბი	არველაძე მერის	წარმომადგენელი	ღანირის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

თენგიზ	ქორიძე მერის	 წარმომადგენელი	 საჯავახოს
ადმინისტრაციულ	ერთეულში

ხათუნა	ლებანიძე მერის	წარმომადგენელი	სოფელ	გორმაღალში

გივი	სიხარულიძე მერის	წარმომადგენელი	ტოლების	ადმინისტრაციულ
ერთეულში

მერაბ	თევზაძე მერის	 წარმომადგენელი	 ოფეთის	 ადმინისტრაციულ
ერთეულში

მარინა	ქორიძე მერის	წარმომადგენელი	სოფელ	გამოჩინებულში
ქალთამზე	ჩხეიძე მერის	წარმომადგენელის	მ/შ	სოფელ	ბაშში

ჯონი	ნადირაძე
წმინდა	 დავით	 აღმაშენებლის	 სახელობის
საკათედრო	 ტაძრის	 კომპლექსის	 მშენებლობის
ხელმძღვანელი-სამოქალაქო	 მრჩეველთა	 საბჭოს
წარმომადგენელი

ზაზა
ნიკოლეიშვილი

სამტრედიის	 საზოგადოების	 წარმომადგენელი	 -
სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

ქეთინო
ფანცულაია

შპს	 ‘’ბავშვთა	 საავადმყოფოს’’-ს	 დირექტორი	 -
სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი
საქართველოს	 განათლებისა	 და	 მეცნიერების
სამინისტროს	 ტერიტორიული	 ორგანოს	 -ქალაქ



თინათინ	ხარძიანი სამტრედიის	 საგანმანათლებლო	 რესურსცენტრის
უფროსი-სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

ავთანდილ
ტორონჯაძე

საქართველოს	 რკინიგზის	 სამტრედიის	 სავაგონო
დეპოს	 უფროსი	 -სამოქალაქო	 მრჩეველთა	 საბჭოს
წევრი

თამაზ	ჟორდანია
შ.პ.ს	 სამტრედიის	 სამედიცინო	 ცენტრი	 ‘’რკინიგზა
1872’’-ის	 დირექტორი-სამოქალაქო	 მრჩეველთა
საბჭოს	წევრი

ნინო	შარაშენიძე
ააიპ	 ‘’სამართლიანი	 არჩევნებისა	 და	 დემოკრატიის
განვითარების	 ორგანიზაციის’’	 სამტრედიის
კოორდინატორი-სამოქალაქო	 მრჩეველთა	 საბჭოს
წევრი.

ია	კოპალეიშვილი შპს’’არგოს	 დირექტორი’’-სამოქალაქო	 მრჩეველთა
საბჭოს	წევრი

ვენერა
ოდილავაძე

ს.ს.ი.პ	 ქალაქ	 სამტრედიის	 მე-3-ე	 საჯარო	 სკოლის
დირექტორი-	სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

ლუარა	კახიანი
შ.პ.ს’’ჯეოჰოსპიტალს’’-ის	 სამტრედიის
ამბულატორიული	 ცენტრის	 მენეჯერი-	 სამოქალაქო
მრჩეველთა	საბჭოწს	წევრი

თამაზ	ნიკურაძე შ.პ.ს’’	 სამტრედიის	 მაცნეს’’	 ტექნიკური	 მენეჯერი-
სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

თამაზ
მურღულაია

არასამთავრობო	 ორგანიზაცია’’სამტრედიელი’’ს
ხელმძღვანელი-სამოქალაქო	 მრჩეველთა	 საბჭოს
წევრი

ჯონი	სტურუა ს.ს’’მოგზაურის	 ‘’დირექტორი-სამოქალაქო
მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

დარეჯან
შვანგირაძე

შ.პ.ს	 ‘’ოკეანეს’’	 დირექტორი-	 სამოქალაქო
მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

პავლე
ხაჩატუროვი მეწარმე-სამოქალაქო	მრჩეველთა	საბჭოს	წევრი

მერაბ	უღრელიძე საფინანსო-საბიუჯეტო	 საკითხთა	 კომისიის
თავმჯდომარე

მანანა	სირბილაძე
საკრებულოს	 იურიდიულ,	 ადამიანის	 უფლებათა
დაცვის,	 საპროცედურო	 და	 სამანდატო	 საკითხთა
კომისიის	თავმჯდომარე.

ირაკლი
მელაშვილი

საკრებულოს	 განათლების	 კულტურის,	 სპორტისა	და
ახალგაზრდულ	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე.

ტარიელ	ცომაია საკრებულოს	ინფრასტრუქტურის	საკითხთა	კომისიის
თავმჯდომარე.

გიორგი	ლეჟავა საკრებულოს	 შრომის	 ,ჯანმრთელობის	 დაცვისა	 და
სოციალურ	საკითხთა	კომისიის	თავმჯდომარე

სოფიკო	ახობაძე
მერიის	 ადმინისტრაციული	 სამსახურის	 მეორე
კატეგორიის	 უფროსი	 სპეციალისტი	 გენდერულ
საკითხებში

1.3.	 სამტრედიის	 მუნიციპალიტეტის	 2023-2026	 წლის	 პრიორიტეტების
დოკუმენტის	მომზადების	საბიუჯეტო	კალენდარი	ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	სახით:

დანართი	2.	დამტკიცდეს	მუნიციპალიტეტის	საბიუჯეტო	კალენდარი

თარიღი/ვადაა აქტივობა

1	მარტი

მუნიციპალიტეტის	 საფინანსო
ორგანო	 ამზადებს	 ბიუჯეტის
შესრულების	 წლიურ	 ანგარიშს
და	 საბიუჯეტო	 წლის



დასრულებიდან	 არაუგვიანეს	 2
თვისა	 წარუდგენს
წარმომადგენლობით	ორგანოს.

მარტი

1	მარტი

მერი	 გამოსცემს	 შესაბამის
ადმინისტრაციულ	 -
სამართლებრივ	 აქტს	 (ბრძანება),
რომელშიც	 განსაზღვრულია
პრიორიტეტების	 შედგენისათვის
წარსადგენი	 ინფორმაციის	 ნუსხა
და	წარდგენის	ვადები

1	მარტი

სამართლებრივი	 აქტის
შესაბამისად	 მუნიციპალიტეტში
იქმნება	 სამუშაო	 ჯგუფი	 და
იწყება	 მუშაობა	 პრიორიტეტების
დოკუმენტსა	 და
საშუალოვადიანი	 გეგმების
შემუშავებაზე.

1	მარტი	-	5	მარტი

მერის	 სამართლებრივი	 აქტი
რომლის	 მიხედვითაც	 შეიქმნა
სამუშაო	 ჯგუფი	 და	 განისაზღვრა
პრიორიტეტების	 შედგენისათვის
წარსადგენი	 ინფორმაციის	 ნუსხა,
წარდგენის	 ვადები	 ქვეყნდება
მუნიციპალიტეტის	ვებ	გვერდზე

15	მარტი

სამუშაო	 ჯგუფი	 წარმოადგენს
მოსახლეობის	 გამოკითხვის
შინაარსობრივ	 ნაწილს,	 რომლის
მიზანია	 შემდეგი	 ინფორმაციის
მიღება:	 1)	 რამდენად
კმაყოფილია	 მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობა	 გასულ	 წელს
განხორციელებული
პროგრამებით.	 2)	 მოქალაქეთა
აზრით,	 რომელია	 ის
პრიორიტეტული	 სფეროები,
რომლებშიც	 ადგილობრივმა
თვითმმართველობამ	 უნდა
გააუმჯობესოს	 მომსახურების
მიწოდება	მომავალ	წლებში.

აპრილი

5	აპრილი

დარგობრივი	 სამსახურები	 და
ა(ა)იპები	 საფინანსო	 სამსახურს
უგზავნიან	 მათი	 ბიუჯეტისა	 და
პროგრამების	 I	 კვარტალის
ანგარიშს	 (2022	 წელი)
პროგრამული	 ბიუჯეტის
მეთოდოლოგიისა	 და	 საბიუჯეტო
კოდექსის	შესაბამისად.

20	აპრილი

საფინანსო	 ორგანო	 ამზადებს
ბიუჯეტის	 შესრულების	 I
კვარტალის	 ანგარიშს	 (2022
წელი)	 პროგრამული	 ბიუჯეტის
მეთოდოლოგიისა	 და	 საბიუჯეტო
კოდექსის	 შესაბამისად	 და
დარგობრივი	 სამსახურებისა	 და



ა(ა)იპ-ების	 ხელმძღვანებთან
ერთად	 წარუდგენს	 სამუშაო
ჯგუფს.

25	აპრილი	-	30	აპრილი

მუნიციპალიტეტის	 მერი
ბიუჯეტის	 შესრულების	 I
კვარტალის	 ანგარიშს	 (2022
წელი)	 წარუდგენს
წარმომადგენლობით	ორგანოს

30	აპრილი
მუნიციპალიტეტი	 ბიუჯეტის
შესრულების	 I	 კვარტალის
ანგარიშს	 (2022	 წელი)	 აქვეყნებს
მუნიციპალიტეტის	ვებ	გვერდზე

მაისი 15	მარტი-	31	მაისი

განაცხადის	 ფორმების
დაზუსტება	 (საჭიროების
შემთხვევაში),	 მოსახლეობის
გამოკითხვა,	 შედეგების	 შეჯამება
და	 ანალიზი.	 შენიშვნა:	 ეს
საფეხური	 შესრულდება
მხოლოდ	 2022	 წლის	 მარტი-
მაისში	 (რომ	 სამუშაო	 ჯგუფს
მიაწოდოს	 შესრულების
ინდიკატორების	 საწყისი
სიდიდეები).	 სხვამხრივ,	 ეს
შესრულდება	 15	 თებერვლამდე
(რომ	 მოწოდებული	 იქნეს
ინფორმაცია	 წლიური	 მიღწევების
შესახებ,	 რომლებიც	 იზომება
შესრულების	ინდიკატორებით)

ივნისი 1	ივნისი

სამუშაო	 ჯგუფი	 იკრიბება
პრიორიტეტების	 დასადგენად	 და/
ან	 უკვე	 განსაზღვრული
პრიორიტეტების
დასახარისხებლად,	 რაც	 უნდა
განხორციელდეს	 ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მრავალწლიანი	 ან
საშუალოვადიანი	 გეგმის
დოკუმენტის,	 სიტუაციის
ანალიზისა	 და/ან	 მოქალაქეთა
კვლევის	 შედეგების	 საფუძველზე
(არჩევით).

1	ივლისი

პროგრამული	ბიუჯეტის	შედგენის
მეთოდოლოგიის	 შესაბამისად
საბიუჯეტო	 დოკუმენტაციის
მომზადების	 პროცესის
კოორდინაციის	 მიზნით	 შექმნილი
სამუშაო	 ჯგუფისა	 და	 შიდა
საბიუჯეტო	 კალენდრის	 შესახებ
(სადაც	 განსაზღვრულია
შესაბამისი	 მუნიციპალური
სამსახურების	მიერ	ინფორმაციის
მომზადების	 ვადები	 და	 სამუშაო
ჯგუფის	 შეკრების
პერიოდულობა)	 გამოცემული



ივლისი

სამართლებრივი	 აქტი	 და
სამუშაო	 ჯგუფის	 შეხვედრის
ოქმები	 იტვირთება
მუნიციპალიტეტის	ვებ	გვერდზე.

5	ივლისი

დარგობრივი	 სამსახურები	 და
ა(ა)იპები	 საფინანსო	 სამსახურს
უგზავნიან	 მათი	 ბიუჯეტისა	 და
პროგრამების	 6	 თვის	 ანგარიშს
(2022	 წელი)	 პროგრამული
ბიუჯეტის	 მეთოდოლოგიისა	 და
საბიუჯეტო	 კოდექსის
შესაბამისად.

20	ივლისი

საფინანსო	 ორგანო	 ამზადებს
ბიუჯეტის	 შესრულების	 6	 თვის
ანგარიშს	 (2022	 წელი)
პროგრამული	 ბიუჯეტის
მეთოდოლოგიისა	 და	 საბიუჯეტო
კოდექსის	 შესაბამისად	 და
დარგობრივი	 სამსახურებისა	 და
ა(ა)იპ-ების	 ხელმძღვანებთან
ერთად	 წარუდგენს	 სამუშაო
ჯგუფს.

25	ივლისი	-	30	ივლისი

მუნიციპალიტეტის	 მერი
ბიუჯეტის	 შესრულების	 6	 თვის
ანგარიშს	 (2022	 წელი)
წარუდგენს	 წარმომადგენლობით
ორგანოს

30	ივლისი
მუნიციპალიტეტი	 ბიუჯეტის
შესრულების	 6	 თვის	 ანგარიშს
(2022	 წელი)	 აქვეყნებს
მუნიციპალიტეტის	ვებ	გვერდზე

1	ივნისი	-	1	აგვისტო

სამუშაო	 ჯგუფი	 არჩეული
პრიორიტეტის	 ფარგლებში
(შესაძლებელია	 პრიორიტეტი	 არ
დაკონკრეტდეს)	 აცხადებს
მოქალაქეებიდან	 ახალი
ინიციატივების	 მიღებას	 ახალ
პროგრამებთან/ქვე-
პროგრამებთან/ღონისძიებებთან
დაკავშირებით,	 პროცესის
მეთოდოლოგიისა	 (განაცხადის
ფორმებში	 შესაძლებლობის
ფარგლებში	 მითითებული	 უნდა
იყოს	 გენდერული	 ასპექტები)	 და
ვადების	მითითებით.

1	აგვისტო

საბიუჯეტო	 ორგანიზაციები	 და
პასუხისმგებელი	 სამსახურები
ამზადებენ	 პროგრამის/
ქვეპროგრამის	 შესახებ
ინფორმაციას,	 აფასებენ
მოქალაქეთა	 წინადადებებს	 ახალ
პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან
დაკავშირებით.	 ითვალისწინებენ
ან	 არ	 ითვალისწინებენ	 ამ
წინადადებებს	 მათი	 ობიექტური



აგვისტო

საფუძვლიანობიდან	გამომდინარე
და	 წარადგენენ	 სამუშაო	 ჯგუფის
სხდომაზე.

1	აგვისტო	-5	აგვისტო

სამუშაო	 ჯგუფი	 სხვა
დაინტერესებულ	 პირებთან
ერთად	 (მათ	 შორის	 გენდერული
თანამშრომლობის	 საბჭოს
წარმომადგენლებთან)	 იხილავს
წარმოდგენილ	 პროექტებს	 და
შემდგომი	 რეაგირების	 მიზნით
უგზავნიან	 შესაბამის
სამსახურებს.

5	აგვისტო

საფინასო	 სამსახური	 სამუშაო
ჯგუფთან	 ერთად,	 საქართველოს
ფინანსთა	 სამინისტროდან	 15
ივლისს	 მიღებული	 ძირითადი
პარამეტრების	გათვალისწინებით,
ამზადებს	 პრიორიტეტების
დოკუმენტის	პირველად	ვარიანტს
და	 წინადადადებას	 ზღვრული
მოცულობების	 თაობაზე,
რომელსაც	 იწონებს
მუნიციპალიტეტის	მერი.

5	აგვისტო

ზღვული	 მოცულობები	 ჭერებისა
და	 რიცხოვნების	 მითითებით,
ეგზავნებათ	 საბიუჯეტო
ორგანიზაციებს	 და	 ისინი	 იწყებენ
მუშაობას	განაცხადის	ფორმებზე

5	აგვისტო	-	15	აგვისტო

სამუშაო	 ჯგუფის	 მიერ
მომზადებული	 პრიორიტეტების
საშუალოვადიანი	 დოკუმენტის
პირველადი	 ვარიანტი,
რომლითაც	 განსაზღვრულია
პრიორიტეტების	 2023-2026
წლების	 ასიგნებების	 ზღვრული
მოცულობები	 (ჭერები)	 და
შესაბამისი	 სამუშაო	 ჯგუფის
შეხვედრის	 ოქმები	 იტვირთება
მუნიციპალიტეტის	ვებ	გვერდზე.	.

20	აგვისტო

საბიუჯეტო	 ორგანიზაციები
შევსებულ	 განაცხადის	 ფორმებს
(შესაძლებელია	 იყოს	 ასახული
გენდერული	 ასპექტები)
დამატებითი	 ასიგნებების
მოთხოვნებთან	 ერთად	 (ასეთის
არსებობის	 შემთხვევაში),
წარუდგენენ	 საფინანსო
სამსახურს

25	აგვისტო

საფინანსო	 სამსახური,	 იხილავს
წარმოდგენილი	 განაცხადის
ფორმებს	 და	 ამზადებს
საშუალოვადიან	 სამოქმედო
გეგმის	 შესახებ
მუნიციპალიტეტის	 მერის



ბრძანების	 პროექტს	 და
წარუდგენს	სამუშაო	ჯგუფს

სექტემბერი

1	სექტემბერი
მუნიციპალიტეტის	 მერი
ამტკიცებს	 საშუალოვადიან
სამოქმედო	გეგმას

25	სექტემბერი

საფინანსო	 სამსახური
საშუალოვადიან	 სამოქმედო
გეგმისა	და	შევსებულ	საბიუჯეტო
განაცხადების	 საფუძველზე
ამზადებს	 მომავალი	 წლის
წლიური	 ბიუჯეტის	 პროექტის
წინასწარ	 ვარიანტს	 (მათ	 შორის
ბიუჯეტის	 მართვის
ელექტრონული	სისტემაში).

25	ოქტომბერი	-	14	ნოემბერი

საფინანსო	 სამსახური,
საქართველოს	 ფინანსთა
სამინისტროდან	 5	 ოქტომბერს
მიღებული	 საპროგნოზო
მაჩვენებლების
გათვალისწინებით,	 ამზადებს
მომავალი	 წლის	 ბიუჯეტის
პროექტს,	 განმარტებით	 ბარათს
თანდართული	 მასალებით	 და
პრიორიტეტების	 დოკუმენტს	 და
განსახილველად	 წარუდგენს
სამუშაო	ჯგუფს

5	ოქტომბერი

დარგობრივი	 სამსახურები	 და
ა(ა)იპები	 საფინანსო	 სამსახურს
უგზავნიან	 მათი	 ბიუჯეტისა	 და
პროგრამების	 9	 თვის	 ანგარიშს
(2022	 წელი)	 პროგრამული
ბიუჯეტის	 მეთოდოლოგიისა	 და
საბიუჯეტო	 კოდექსის
შესაბამისად.

20	ოქტომბერი

საფინანსო	 ორგანო	 ამზადებს
ბიუჯეტის	 შესრულების	 9	 თვის
ანგარიშს	 (2022	 წელი)
პროგრამული	 ბიუჯეტის
მეთოდოლოგიისა	 და	 საბიუჯეტო
კოდექსის	 შესაბამისად	 და
დარგობრივი	 სამსახურებისა	 და
ა(ა)იპ-ების	 ხელმძღვანებთან
ერთად	 წარუდგენს	 სამუშაო
ჯგუფს.

25	ოქტომბერი	-	31	ოქტომბერი

მუნიციპალიტეტის	 მერი
ბიუჯეტის	 შესრულების	 9	 თვის
ანგარიშს	 (2022	 წელი)
წარუდგენს	 წარმომადგენლობით
ორგანოს

25	ოქტომბერი	-20	ნოემბერი

საფინანსო	 სამსახური
(შესაძლებელია	 მომსახურების
შესყიდვა)	 ამზადებს
მოსახლეობისთვის	გასაგებ	ენაზე
ბიუჯეტის	პროექტის	გზამკვლევს
მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტის



31	ოქტომბერი შესრულების	 9	 თვის	 ანგარიშს
(2022	 წელი)	 აქვეყნებს
მუნიციპალიტეტის	ვებ	გვერდზე

15	ნოემბერი

თვითმმართველობის
აღმასრულებელი	 ორგანო	 (მერი)
მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტების	 დოკუმენტს	 და
ბიუჯეტის	 პროექტს	 თანდართულ
მასალებთან	 ერთად
განსახილველად	 წარუდგენს
საკრებულოს.

ნოემბერი

15	ნოემბერი

საკრებულოსათვის	 წარდგენილ
ბიუჯეტის	 პროექტის
გამოქვეყნებას	 საჯარო
განხილვისთვის	 და	 ბიუჯეტის
პროექტის	 გზამკვლევის
დარიგებას	 დაინტერესბული
პირებისათვის	 უზრუნველყოფს
ადმინისტრაციული	სამსახური.

15	ნოემბერი

თვითმმართველობის
აღმასრულებელი	 ორგანო	 (მერი)
მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტების	 დოკუმენტს
წარუდგენს	 საქართველოს
ფინანსთა	სამინისტროს.

15	ნოემბერი	-	19	ნოემბერი

ბიუჯეტის	 პროექტი,
პრიორიტეტების	 დოკუმენტი,
პროგრამული	ბიუჯეტის	დანართი
რომელიც	 მომზადებულია
კანონმდებლობით
განსაზღვრული	 ფორმატით
ქვეყნდება	მუნიციპალიტეტის	ვებ–
გვერდზე.

25	ნოემბერი
შენიშვნების	 არსებობის
შემთხვევაში	 საკრებულო
ბიუჯეტის	 პროექტს	 შენიშვნებით
უბრუნებს	მერს.

დეკემბერი

10	დეკემბერი

ბიუჯეტის	 პროექტისა	 და
პრიორიტეტების	 დოკუმენტის
იმავე	 ან	 შესწორებულ
ვარიანტებს	 მუნიციპალიტეტის
მერი	წარუდგენს	საკრებულოს.

31	დეკემბერი

საკრებულო	 საჯაროდ	 იხილავს
ბიუჯეტის	 პროექტს	 და	 ახალი
საბიუჯეტო	 წლის	 დაწყებამდე
იღებს	 გადაწყვეტილებას
ბიუჯეტის	პროექტის	დამტკიცების
შესახებ.

იანვარი 4	იანვარი

ბიუჯეტის	 პროექტის
დამტკიცებიდან	 არა	 უგვიანეს	 20
დღისა	 საფინანსო	 სამსხური
საქართველოს	 ფინანსთა
სამინისტროს	 უგზავნის
დამტკიცებული	 ბიუჯეტის



შესაბამის	 ადგილობრივი
თვითმმართველი	 ერთეულის
პრიორიტეტების	დოკუმენტს.

იანვარი 5	იანვარი

საფინანსო	 ორგანო	 გასული
წლებისა	 და	 სხვა	 საჭირო
მონაცემებზე	 დაყრდნობით
ამზადებს	 ადგილობრივი
თვითმმართველი	 ერთეულისა	 და
არასამეწარმეო
(არაკომერციული)	 იურიდიული
პირების	 ბიუჯეტის	 კვარტალურ
ან/და	 ყოველთვიურ	 განწერას
საჯარო	 ფინანსების	 მართვის
ელექტრონული	 სისტემის
მეშვეობით.

თებერვალი

15	თებერვალი

განხორციელდება	 მოსახლეობის
გამიკითხვა	 და	 მომზადდება
ანალიზი	 თუ	 1)	 რამდენად
კმაყოფილია	 მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობა	 გასულ	 წელს
განხორციელებული
პროგრამებით	და	 2)	 მოქალაქეთა
აზრით,	 რომელია	 ის
პრიორიტეტული	 სფეროები,
რომლებშიც	 ადგილობრივმა
თვითმმართველობამ	 უნდა
გააუმჯობესოს	 მომსახურების
მიწოდება	მომავალ	წლებში.

15	თებერვალი

სამუშაო	 ჯგუფი	 შეისწავლის	 და
განიხილავს	 წარმოდგენილ
შესრულების	 ანგარიშებს	 და
შეუძლია	 მიაწოდოს
რეკომენდაციები	 პროგრამის
გაუქმებასთან,	 შემცირებასთან	 ან
რესტრუქტურიზაციასთან
დაკავშირებით,	 მოსახლეობის
გამოკითხვის	 შედეგების
გათვალისწინებით.
ორგანიზაციები	 ითვალისწინებენ
სამუშაო	 ჯგუფის
რეკომენდაციებს	მომდევნო	წლის
სამუშაოების	დაგეგმვისას.

15	თებერვალი	-	20	თებერვალი

დარგობრივი	 სამსახურები	 და
ა(ა)იპები	 საფინანსო	 სამსახურს
უგზავნიან	 მათი	 ბიუჯეტისა	 და
პროგრამების	 წლიურ	 ანგარიშს
პროგრამული	 ბიუჯეტის
მეთოდოლოგიისა	 და	 საბიუჯეტო
კოდექსის	შესაბამისად.

20	თებერვალი	-	25	თებერვალი

საფინანსო	 ორგანო	 ამზადებს
ბიუჯეტის	 შესრულების	 წლიურ
ანგარიშს	პროგრამული	ბიუჯეტის
მეთოდოლოგიისა	 და	 საბიუჯეტო
კოდექსის	 შესაბამისად	 და



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წარუდგენს	სამუშაო	ჯგუფს.

მარტი

25	თებერვალი	-	1	მარტი
მუნიციპალიტეტის	 მერი
ბიუჯეტის	 შესრულების	 წლიურ
ანგარიშს	 წარუდგენს
წარმომადგენლობით	ორგანოს

25	თებერვალი	-	1	მარტი

საფინანსო	 სამსახური
(შესაძლებელია	 მომსახურების
შესყიდვა)	 ამზადებს
მოსახლეობისთვის	გასაგებ	ენაზე
ბიუჯეტის	 შესრულების
გზამკვლევს

1	მარტი
მუნიციპალიტეტი	 ბიუჯეტის
შესრულების	 წლიურ	 ანგარიშს
აქვეყნებს	 მუნიციპალიტეტის	 ვებ
გვერდზე

2.	ბრძანება	ძალაში	შედის	ხელმოწერისთანავე.

დავით	ბახტაძე

სამტრედიის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი
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