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შესავალი 
ანგარიში მოიცავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის და 
კვარტალური შესრულებების ანალიზს. ანგარიშში გაანალიზებულია 2014 წლის ბიუჯეტის  
პრიორიტეტები, დაგეგმილი/შესრულებული  შემოსავლები და ხარჯები. ანგარიშის მიზანს 
წარმოადგენს გაანალიზოს და რეკომენდაციები მისცეს მხარჯავ დაწესებულებას, რათა უკეთ 
დაიგეგმოს მომავალი 2015 წლის ბიუჯეტი.  

ინფორმაციის გამჭვირვალობა 
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ 2014 წლის 3 ნოემბერს წერილით 
მიმართა ქობულეთი მუნიციპალიტეტის გამგეობას, რათა მიეღო შემდეგი ინფორმაცია:  

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი;  
 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური 

ანაგარიშები შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთების ცვლილებისა და მთლიანი 
სალდოს ჩვენებით საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით; 

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი ბიუჯეტის 
კვარტალური მიმოხილვის ანგარიში ნაზარდი ჯამით; 

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წელს მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასების, დანამატების და პრემიების მოცულობა 
თანამდებობების მითითებით; 

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტში და წლის 
განვალობაში ვალების შესახებ ინფორმაცია;  

წერილის პასუხად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ 2014 წლის 12 ნოემბერს,  
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას გამოუგზავნა შემდეგი 
დოკუმენტაცია:  

 2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი  
 ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური ანგარიში  
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 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი ბიუჯეტის 
კვარტალური მიმოხილვის ანგარიში ნაზარდი ჯამით. 

 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წელს მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასების, დანამატების და პრემიების მოცულობა 
თანამდებობების მითითებით; 

ჩვენმა ორგანიზაციამ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პასუხი დროულად მიიღო. თუმცა 
გარკვეული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი არ ყოფილა, მაგალითად: 

 საეა-ს მიერ გაგზავნილ წერილში მეორე მოთხოვნად გვქონდა „ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური ანგარიშები, 
შემოსულობების, გადასახდელები, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს 
ჩვენებით საბუჯეტო კლასიფიკატორის მიხედით“ თუმცა ბიუჯეტის შესრულება 
გადასახდელების ნაწილში წარმოდგენილია მხოლოდ ფუნქციონალური 
კლასიფიკაციის მიხედვით.  

ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია  
ქობულეთი მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე განთავსებულია 2014 წლის 
ბიუჯეტის დოკუმენტი და ამვე დოკუმენტში აპრილის თვეში შესული ცვლილება. 
შესაბამისად მომხმარებლისათვის იგი მარტივად ხელმისაწვდომია.  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის და  
კვარტარული  შესრულების მიმოხილვა   

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დოკუმენტის სისრულე  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის  ბიუჯეტი სრულად არის წარმოდგენლი და 
შეესაბამება საქართველო საბიუჯეტო კოდექსის მოთხოვნებს. ბიუჯეტის დოკუმენტი 
მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: 

თავი I - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 

 მუხლი #1 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი;  
 მუხლი #2 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 

გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება; 
 მუხლი #3 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები; 
 მუხლი #3(ა) - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები; 
 მუხლი #3(ბ) - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები; 
 მუხლი #3(გ) - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები; 
 მუხლი #4 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები; 
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 მუხლი #5 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება;  

 მუხლი #6 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  
არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია;  

 მუხლი #7 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო; 
 მუხლი #8 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების 

ცვლილება; 
 მუხლი #9 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების 

ცვლილება; 
 მუხლი #10 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი; 
 მუხლი #11 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 

და სოციალური უზრუნველყოფა; 
 მუხლი #12 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სპორტული, კულტურული და 

ახალგაზრდული ღონიძიებები; 
 მუხლი #13 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 

დაწსებულებების მუშაკებზე გაცემული პრემიები. 

თავი II - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 

 მუხლი #14 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და 
პროგრამები; 

 მუხლი #15 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები. 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დოკუმენტი შეესაბამება ფორმალურ 
მოთხოვნებს თუმცა, სტილისტურად გაუმართავია. ბიუჯეტის დოკუმენტის მუხლების 
სათაურები ერთამეთთან გამოყოფის გარეშე წერია და დაბალია მათი აღქმადობის ხარისხი.  

 

 

სურათი #1 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუეჯტის პირველი გვერდი 



 

5 
 

 

მიზნობრიობა 
მიზნობრიობის გაანალიზება გულისხმობს ბიუჯეტით განსახორციელებელი პროგრამებისა 
და ქვეპროგრამების მიზნობრიობის და შესაბამისობის ანალიზს.  

 სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02) – „ბოლო დროს 
გახშირებული სტიქიური მოვლენებისა და საგანგებო და სხვა უბედური 
შემთხვევების პრევენციისა და დახმარების გასაწევად აუცილებელია სახანძრო 
სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება“ აღნიშნული 
აღწერა არასაკმარისია რადგან არ არის მოყვანილი ელემენტარული სტატისტიკაც 
კი რომელიც დაადასტურებს ხანძრებისა და სტიქიური უბედურებების რიცხვის 
ზრდას.  

 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)  - „ქალაქის 
ტერიტორიტორიაზე არსებული მაღალსართულიანი კორპუსების, სარდაფებისა და 
ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან 
განთავისუფლება. აღნიშნული მუხლის ჩაწერისას აუცილებელია იმ კორპუსების 
რაოდენობის განწერა სადაც მოხდება ხსენებული სამუშაოების ჩატარება.   

 უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07) – 
„მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 
დაგეგმილია უსახური შენობა ნაგეგობების (ავტოფარეხი, რკინის კონსტრუქცია, 
უსახური ჯიხურები, რეკლამები, ბილბორდები) და უკანონო მიშენებების 
დემონტაჟი“. აღნიშნულ მუხლში გაწერილი არ არის სამუშაოების რაოდენობა, ან 
ზუსტი განსაზღვრება.  

 ციტრუსის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეთა დარგში დასაქმებული 
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 03 
10) – „პროგრამით გაგრძელდება ციტრუსის სეზონის მოსავალის აღების 
ღონისძიებათა ხელშეწყობა და ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მეციტრუსეობის 
დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების 
ხელშეწყობის ღონისძიება“.  აღნიშნულ მუხლში არ წერია თუ რა გზებით მოხდება 
კეთილდღეობის გაზრდის ხელშეწყობა ან რამდენი ოჯახია დასაქმებული 
მეციტრუსეობაში. მსგავსი მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში კი 
შეუძლებელია მუხლის სწორი დაბიუჯეტება.  

 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი 
მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03) – 
„მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს 
წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნევა რომ აღნიშნული 
კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა 
ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ 
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მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის 
ოდენობით“ აღნიშNულ მუხლში ზუსტად არის განსაზღვრული დახმარების 
მოცულობა (1000 ლარი) თუმცა არსად წერია თუ რამდენია ასეთი ოჯახი ან 2015 
წლის მანძლზე მაქასიმუმ რამდენი შეიძლება რომ შეემატოს.  

ზემოხსენებული მაგალითები წარმოადგენს მხოლოდ ნაწილს იმ ნაკლოვანებებისა რაც 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის პროგრამულ ბიუჯეტში არის. ჩვენი ანალიზის მიზანია 
მაქსიმალურად დაიხვეწოს პროგრამისა და ქვეპროგრამის  ჩაწერის სიზუსტე და 
ინფორმაციულობა.  

 

საბიუჯეტო პარამეტრები 

2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი და ძირითადი მიმართულებები  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  შემოსულობების გეგმა 35,877 ათასი 
ლარით განისაზღვრა, რაც 2013 წლის ბიუჯეტთან შედარებით 10,737 ათასი ლარით მეტია. 
2014 წლის შემოსულობების ზრდა განპირობებულია ორი ფაქტორით, პირველი გრანტების 
ნაწილში მოსალოდნელი შემოვლები ზრდით რაც 2013 წლის გეგმას 24%-ით აღემატება და 
5,368 ათას ლარს შეადგენს.  მეორე ფინანსური აქტივები კლებით რაც 2013 წელს 128 ათას 
ლარსშეადგენდა ხოლო 2014 წლისთვისკი 6.219 ათასი განისაზღვრა. სხვადასხვა მუხლებში 
ფიქსირდება შემოსავლების შემცირება საერთო ჯამში 850 ათასი ლარით.   

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების 11.3%  -  4.057 ათასი 
ლარი გამოყოფილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებაზე.  2014 წლის საბიუჯეტო ასიგნებები 
შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 11% 
 თავდაცვა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3% 
 ინფრასტრუქტურული პროქტები 49,9% 
 განათლება 12% 
 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები 22% 
 ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2% 

საერთჯო ჯამში 2014 წლისთვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის 

თანახმად პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული პროექტები, 

რადგან საბიუჯეტის დანახარჯების  49.9% ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მოდის.  
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ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დანახარჯების  შესრულების 9 თვის 
მონაცემი შემდეგნაირად გამოიყურება.  

11% 3%

50%

12%

22%

2%

გრაფიკი №1. 2014 წლის ქობულეთის ბიუჯეტის განაწილება 
პროგრამების მიხედვით 

წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების 
დაფინანსება 
თავდაცვა საზოგადოებრივი 
წესრიგი და უსაფრთხოება 

ინფრასტრუქტურული 
პროქტები 

განათლება 

კულტურა, რელიგია, 
ახალგაზრდული და 
სპორტული  ღონისძიებები 
ჯანდაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა 

10% 2%

10%

1%
3%

26%
11%

22%

1%
14%

გრაფიკი №2.  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
ბიუჯეტის ხარჯების განაწილება (სამი კვარტლის მონაცემი) 

დასვენება კულტურა და 
რელიგია 
სოციალური დაცვა 

საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 
თავდაცვა 

საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება 
ეკონომიკური საქმიანობა 

გარემოს დაცვა 

საბინაო-კომუნალური 
მეურნეობა 
ჯანმრთელობის დაცვა 

სხვა 
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ბიუჯეტის შემოსულობები  
ქობულეთის მუნიციპაიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობი მთლიანობაში 35,877 ათას 
ლარს წარმოადგენს. რომელიც შემდეგი სახით ნაწილდება:  

 გადასახადები 
 გრანტები  
 სხვა შემოსავლები  
 ფინანსური აქტივის კლება 

საბიუჯეტო შემოსავლების 76 % შეადგენს გრანტის სახით მიღებული შემოსავლები, რომლის 
5% -ი მიღებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების სახით, 
ხოლო დანარჩენი 95% ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერების სახით.  

89,3

88,7

92,1

91,9

89,2

62,8

69,9

63,6

58,5

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო …

თავდაცვა 

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 

ეკონომიკური საქმიანობა 

გარემოს დაცვა 

საბინაო კომუნალური მეურნეობა 

ჯანდაცვა 

დასვენება, კულტურა და რელიგია 

განათლება 

სოციალური დაცვა 

გრაფიკი № 3  2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 9 თვის 
შესრულების მაჩვენებელი  (%) 
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გადასახადები  
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების გეგმა გადასახადების ნაწილში 
შეადგენდა 1,048,758 ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 660,843 ლარი, რაც 387,915 
ლარით ნაკლებია გეგმიურ მონაცემზე. საერთო ჯამში კი შესრულების მაჩვენებელი 63 
პროცენტს შეადგენს.  

 

3%

76%

4%

17%

გრაფიკი № 4. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 
გეგმიური შემოსულობების განაწილება  

გადასახადები

გრანტები 

სხვა შემოსავლები 

ფინანსური აქტივის კლება

0 500000 1000000 1500000

საგადასახადო შემოსავლები 

სხვაობა 

ფაქტობრივი 
მონაცემი 

გეგმიური 
მონაცემი 

გრაფიკი № 5. საგადასახადო შემოსავლების, გეგმიური და ფაქტობრივი 
მონაცემების ანალიზი 
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 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, გადასახადების სახით მისაღები შემოსავლების 100% 
ქონების გადასახადი წარმოადგენს, რომელიც შეადგენს საბიუჯეტო შემოსავლების 3 
პროცენტს და დაყოფილია ოთხ ნაწილად. 1) საქართველოს საწარმოთა ქონების გადასახადი 
2) ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი 3) ქონების გადასახადი მიწაზე 4) ქონების 
გადასახადი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე. 

 

89%

1% 3%
7%

გრაფიკი № 6  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2014 წლის 9 
თვეში გადასახადების სახით მიღებული შემოსავლები

საქართველოს საწარმოთა 
ქონების გადასახადი 

ფიზიკურ პირთა ქონების 
გადასახადი 

ქონების გადასახადი მიწაზე 

ქონების გადასახადი 
არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწაზე.
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სხვა შემოსავლები 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2014 წლის 9 თვის მონაცემებით, სხვა შემოსავლების 
სახით მიღებული შემოსავლები შეადგენს ბიუჯეტის 4 პროცენტს, რომელიც დაყოფილია 
ოთხ ნაწილად:  

1. პროცენტები  
2. რენტა  
3. ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები   
4. ჯარიმები სანქციები და საურავები.   

0 200000 400000 600000 800000

საქართველოს საწარმოთა ქონების 
გადასახადი 

ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი 

ქონების გადასახადი მიწაზე 

ქონების გადასახადი არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე.

ფაქტობრივი

გეგმიური

გრაფიკი №7 . ქობულეთს მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლებისშესრულების  
გეგმიური და ფაქტობრივი მაჩვენებლები 
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სხვა შემოსავლების მუხლში მუნიციპალიტეტმა მიიღო გეგმიურზე უფრო მაღალი 
შემოსავლები, რაც უმეტესწილად გამომდინარეობდა პროცენტის, ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლების და გადასახდელების და ჯარიმები სანქციები და საურავების მუხლების 
100%-ზე მაღალმა შესრულებამ.  

 

 
 

34%

10%
14%

42%

გრაფიკი № 8 . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2014 წლის 9 თვეში 
სხვა შემოსავლების სახით მიღებული შემოსავლები

პროცენტები

რენტა

ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლები და 
გადასახდელები 

0 200000 400000 600000 800000

პროცენტები

რენტა

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები 
და გადასახდელები 

ჯარიმები სანქციები და საურავები

გეგმიური 

ფაქტობრივი

გრაფიკი № 9.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხა შემოსავლების 
მუხლის შემოსულობები და შესრულება 
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ფინანსური აქტივების ცვლილება  
ფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლები შეადგენს  ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუეჯტის შემოსულობების 17% რომელიც გამომდინარეობს 
დეპოზიტზე არსებული ფინანსური აქტივების კლებით. ქობულეთს მუნიციპაიტეტის 2013 
წლის ბიუჯის თანახმად ქობულეთის მუნიციპალიტეტიმა 2013 წელს დეპოზიტზე განათავსა 
6.729 ათასი ლარი, რომელსაც 2014 წელს გამოყენებს (ნაწილობრივ გამოიყენა).  

ბიუჯეტის ხარჯები  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი 9 თვის მდგომარეობით 
გადასახდელები შემდეგი სახით არის წარმოდგენილი: 

 შრომის ანაზღაურება  
 სხვა საქონელი და მომსახურება  
 სუბსიდია  
 სოციალური უზრუნველყოფა  
 სხვა ხარჯები  
 არაფინანსური აქტივების ცვლილება  
 ვალდებულებების კლება 

 

 

9%

9%

17%

14%
3%

47%

1%

გრაფიკი № 10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 
თვის ხარჯები

შრომის ანაზღაურება 

სხვა საქონელი და 
მომსახურება 

სუბსიდია 

სოციალური უზრუნველყოფა 

სხვა ხარჯები 

არაფინანსური აქტივების 
ცვლილება 

ვალდებულებების კლება
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შრომის ანაზღაურება  
ბიუჯეტის გადასახდელების ერთერთი შემადგენელი ნაწილია შრომის ანაზღაურება, 2014 
წლის 9 თვის მონაცემებით, შრომის ანაზღაურებაზე გამოყოფილი იყო 1,870,367 ლარი 
რომლის ათვისებაც 100% - ით მოხდა. თავის მხრივ შრომის ანაზღაურება შედგება ორი 
ნაწილისაგან: 1) ხელფასები და 2) პრემია და სხვა სახის დანამატი. პერიოდში ხელფასის 
სახით დარიცხულია 1,314,385 ლარი, ხოლო პრემიის სახით 394,515 ლარი. ანალიზის 
საფუძველზე შეიძლება ითქვას რომ პრემიის გაცემა ხდება საშუალოდ კვარტალში ერთხელ 
და ხელფასის ზრდასთან ერთად მისი პროცენტული მაჩვენებელი მცირდება.  

სხვა საქონელი და მომსახურება / სხვა ხარჯები 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტიმა 9 თვის განმავლობაში საკუთარი ბიუჯეტის 8,8 პროცენტი 
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე დახარჯა, რომელიც 1,797,345 ლარს შეადეგნს.. მუხლის 
ხარჯვითი ნაწილის შესრულება 86%-ს შეადგენს. ამავე პერიოდში შხვა ხარჯების მუხლში 
გახარჯულია 538,654 ლარი რაც მთლიანი საბიუჯეტო სახსრების 3 პროცენტია. საერთო 
ჯამში ბიუჯეტის 11,3 პროცენტი სხვა ხარჯების მუხლში გაიწერა რაც რეალურ  ციფრებში 
2,335,999 ლარია.  

სუბსიდია  
2014 წლის 9 თვის განმავლობაში, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სუბსიდიის მუხლით 
გასახარჯი თანხის გეგმა 2,510,769 ლარით განისაზღვრა. კვარტალური შესრულების 
ანგარიშის თანახმად კი ამჟამად გახარჯულია 2,309,908 ლარი. შესაბამისად სუბსიდიების 
მუხლში გეგმის შესრულების მაჩვენებელი 92% შეადგენს. სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტის 
მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში არ ჩანს თუ რა სახის სუბსიდირების პროექტები 
განხორციელდა პირველი 9 თვის მანძლზე.  

სოციალური უზრუნველყოფა  
ბიუჯეტის თანახმად სოციალური უზრუნელყოფის პროექტებზე 2014 წლის 9 თვისთვის  
სრულად გამოყოფილია 3,129,739 ლარი. ამჟამად  მუხლის ფარგლებში დახარჯული თანხა 
3035847 ლარს შეადგენს. მიმდინარე ათვისებამ მუხლში 97% - ი შეადგინა.  

არაფინანსური აქტივების ცვლილება  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 2014 წლის 9 თვის  არაფინანსური აქტივების ზრდის 
მუხლით გასახარჯი თანხის გეგმა წარმოდგენილი არ არის. ბიუჯეტის შესრულების 
კვარტალურ დოკუმენტში მოცემულია მხოლოდ ფაქტობრივად დახარჯული თანხების 
ოდენობა რამაც პერიოდში 9,979,136 ლარი შეადგინა. ქობულეთის ბიუჯეტის დოკუმენტის 
თანახმად 2014 წლისთვის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,8634,963 ლარით არის 
განაზღვრული. მოგეხსენებათ რომ არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადად ორ 
ძირითადმიმართულებას მოიცავს 1) შენობა ნაგებობების შესყიდვა-აშენებას და 2) ძირითადი 
საშუალებებისა და მანქანა დანადგარების შეძენას. რთულად წარმოსადგენია 
მუნიციპალიტეტს მსგავსი სამუშაოების ნახევარი 52%-ი ბოლო კარტლისათვის მოეტოვებინა 



 

15 
 

არც ჩენს ეჭვს რომ მესამე კვარტლის მონაცემებით არაფინასნური აქტივების, 
მიმართულებით დასახარჯი თანხები საკმაოდ მაღალი პროცენტით არის გარღვეული.  

ვალდებულებების ცვლილება 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოგზავნილ ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების 
ანგარიშში არ არის წარმოდგენილი თ რამდენით იყო განსაზღვრული პირველ სამ კვარტალშ 
ვალდებულებების შემცირებად აშესაბამისად მასზე გასაწევი კვარტალური ხარჯები. 
არსებული ინფორამციის თანახმად 2014 წლის სამ კვარტალში ვალდებულებები შემცირდა 
257,375 ლარით. ბიუჯეტის დოკუმენტის თანახმად 2014 წლისთვის დაგეგმილია 
ვალდებულებების შემცირება 593,170 ლარით. შესაბამისად  სამი კვარტლის მონაცემებით, 
მუხლში წლიური დანახარჯის შესრულების მაჩვენებელი 43,3%-ს შეადგენს.  

 

გრაფიკ #11 - ზე კარგადჩანს რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულება გადასახადების 
ნაწილში არასახარბიელოა. ამასთან სახეზე გვაქვს მუხლები სადაც ხარჯვა 60$-საც კი არ 
სცდება. არაფინანსური აქტივების მუხლი მეტწილად გულისხმობს ინფრასტრუქტურულ 
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95%

35%

53%

43%

შრომის ანაზღაურება 

სხვა საქონელი და მომსახურება 

სუბსიდია 

სოციალური უზრუნველყოფა 

სხვა ხარჯები 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება 

ვალდებულებების კლება

გრაფიკი № 11 . ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუეჯტის 9 თვის 
გადასახდელების შესრულების მაჩვენებელი წლირ გეგმასთან მიმართებაში

შესრულება 
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სამუშაოებს, რომელებიც მხოლოდ 53%-ით არის შესრულებული. ინფრასტრუქტურული 
პროექტები კი 2014 წლის ბიუეჯტის 50%-ს შეადგენს.  

ბიუჯეტის  ანალიზი ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 2014 წლის 9 თვის მონაცემებით 
შეადგენს 21,280,376 ლარს. აღნიშნული თანხები საბიუჯეტო პროგრამების შესაბამისად 
შემდეგ სფეროებზე ნაწილდება:  

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება;  
 თავდაცვა;  
 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;  
 ეკონომიკური საქმიანობა;  
 გარემოს დაცვა;  
 საბინაო კომუნალური მეურნეობა;  
 ჯანმრთელობის დაცვა;  
 დასვენება, კულტურა და რელიგია;  
 განათლება;  
 სოციალური დაცვა. 
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გრაფიკი № 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის 
მონაცემებით სფეროებზე გაწეული ხარჯების პროცენტული განაწილება -

ფაქტობრივი მონაცემი  

საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 

თავდაცვა

საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება

ეკონომიკური საქმიანობა

გარემოს დაცვა

საბინაო კომუნალური 
მეურნეობა

ჯანმრთელობის დაცვა 

დასვენება, კულტურა და 
რელიგია
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საერთო  დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით, საერთო 
დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე გამოიყო 2,402,747 ლარი, ფაქტობრივი 
მონაცემების თანახმად შესრულება შეადგენს 2,138,445 ლარს. აქედან გამომდინარე 
შეგვიძლია დავასკვნათ რომ 2014 წლის პირველ 9 თვეში სფეროში გამოყოფილი თანხების 
ათვისება 89,3 პროცენტს შეადგენს.  

თავდაცვა 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით, თავდაცვაზე 
გამოიყო 99338 ლარი, ფაქტობრივი მონაცემების თანახმად შესრულება შეადგენს 88,113 
ლარს. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ რომ 2014 წლის პირველ 9 თვეში თავდაცვის 
სფეროში გამოყოფილი თანხების ათვისება 88,7 პროცენტს შეადგენს.  

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 
ქობულეთისქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით, 
საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებაზე გამოიყო 662,349 ლარი, ფაქტობრივი 
მონაცემების თანახმად შესრულება შეადგენს 610,024 ლარს. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია 
ვთქვათ რომ 2014 წლის პირველ 9 თვეში თავდაცვის სფეროში გამოყოფილი თანხების 
ათვისება 92,1 პროცენტს შეადგენს.  

ეკონომიკური საქმიანობა  
 მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით, ეკონომიკურ საქმიანობის 
დაფინანსებაზე გამოიყო 607,7811 ლარი, ფაქტობრივი მონაცემების თანახმად შესრულება 
შეადგენს 5,591,587 ლარს. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ რომ 2014 წლის პირველ 9 
თვეში ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში გამოყოფილი თანხების ათვისება 91,9 პროცენტს 
შეადგენს. აღნიშნული სფეროში გახარჯული თანხები ორ ნაწილად იყოფა. სფეროში 
გახარჯული თანხების 45 პროცენტი მოხმარდა მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული 
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას,  53 პროცენტი კი საგზაო 
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა და დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაციას.  

გარემოს დაცვა  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით, გარემოს 
დაცვაზე გამოიყო 2,688,343 ლარი, ფაქტობრივი მონაცემების თანახმად შესრულება შეადგენს 
2,398,002 ლარს. შესაბამისად 2014 წლის პირველ 9 თვეში გარემოს დაცვაზე გამოყოფილი 
თანხების ათვისება 89,2 პროცენტს შეადგენს. გარემოს დაცვაზე გამოყოფილი ხარჯების 39,2 
პროცენტი მოდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების ღონისძიებებზე, ხოლო 
60% კი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების 
მოწყობა რეაბილიტაციისა და შენახვა ექსპოლატაციის ღონისძიებებზე.  
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საბინაო კომუნალური მეურნეობა    
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით, საბინაო 
კომუნალური მეურნეობის სფეროზე გამოიყო 7,454,719 ლარი, ფაქტობრივი მონაცემების 
თანახმად შესრულება შეადგენს 4,681,564 ლარს. შესაბამისად 2014 წლის პირველ 9 თვეში  
სფეროში გამოყოფილი თანხების ათვისება 62,8 პროცენტს შეადგენს. საბინაო მეურნეობებზე 
დახარჯული თანხის 65,8% წყალმომარაგების ღონისძიებებზე მოდის, ხოლო 9,5% კი გარე 
განათების წერტილების მოვლა შენახვის ხარჯებზე.  

ჯანმრთელობის დაცვა  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით, ჯანმრთელობის 
დაცვის სფეროზე გამოიყო 143,732 ლარი, ფაქტობრივი მონაცემების თანახმად შესრულება 
შეადგენს 100,325 ლარს. შესაბამისად 2014 წლის პირველ 9 თვეში  სფეროში გამოყოფილი 
თანხების ათვისება 69,9 პროცენტს შეადგენს. ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში  დახარჯული 
თანხის 27% მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებადი 
დაავადებების მედიკამენტოზუტი დახმარების პროგრამას მოხმარდა, ხოლო 30% კი  
პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამას.  

დასვენება, კულტურა და რელიგია 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით, დასვენება, 
კულტურა და რელიგიის სფეროზე გამოიყო 4,399,161 ლარი, ფაქტობრივი მონაცემების 
თანახმად შესრულება შეადგენს 2,995,829 ლარს. შესაბამისად 2014 წლის პირველ 9 თვეში  
სფეროში გამოყოფილი თანხების ათვისება 68,1 პროცენტს შეადგენს. სპორტისა და 
დასვენების სფეროს მოხმარდა 1,013,827 ლარი რაც სფეროში გაკეთებული ხარჯების 33,8%-
ია. კულტურას მოხმარდა 1,905,525 ლარი რაც 9 თვის მანძლზე სფეროში განხორციელებული 
დანახარჯების 63,6 % ია. ახალგაზრდული ღონისძიებების მოწყობის მიზნით სულ გაიხარჯა 
13,475 ლარი რაც სფეროში არსებული დანახარჯები 0,5 პროცენტია. სამწუხაროდ 
პროგრამულ ბიუჯეტში არ ჩანს თუ რას გულისხმობს ან რა განსხვავებაა სპორტულ 
ღონისძიებებსა და ახალგაზრდულ ღონისძიებებს შორის.  

განათლება  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით განათლების  
სფეროზე გამოიყო 3,723,994 ლარი, ფაქტობრივი მონაცემების თანახმად შესრულება 
შეადგენს 2,178,537 ლარს. შესაბამისად 2014 წლის პირველ 9 თვეში  სფეროში გამოყოფილი 
თანხების ათვისება 58,5 პროცენტს შეადგენს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 
დაფინანსებაზე დაიხარჯა 986,922 ლარი, ხოლო საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია, 
მშენებლობას 728,370 ლარი. სამწუხაროდ ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური 
მიმოხილვის დოკუმენტში არ არის წამროდგენილი თუ რომელი მუხლის დაუხარჯველობამ 
ან ნაკლებმა ხარჯებმა გამოიწვია 58,5 პროცენტიანი შესრულება. მარტივი მისახვედრია რომ 
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ბაღების დაფინანსებას მუნიციპალიტეტი ვერ შეწყვეტდა ამიტომ უნდა ვივარაოთ რომ 
დაგეგმილი იყო უფრო  მეტი ბარების რეაბილიტაცია მშენებლობა მაგრამ იგი არ მომხდარა.  

სოციალური დაცვა  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით, სოციალურ 
დაცვაზე გამოიყო 5,532,777 ლარი, ფაქტობრივი მონაცემების თანახმად შესრულება შეადგენს 
497,950 ლარს. შესაბამისად 2014 წლის პირველ 9 თვეში  სფეროში გამოყოფილი თანხების 
ათვისება 9 პროცენტს შეადგენს.  
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გრაფიკი № 13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის 
მონაცემებით სფეროებზე გაწერილი  ხარჯების პროცენტული განაწილება 

საერთო დანიშნულების 
სახელმწიფო მომსახურება 
თავდაცვა

საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება
ეკონომიკური საქმიანობა

გარემოს დაცვა

საბინაო კომუნალური 
მეურნეობა
ჯანმრთელობის დაცვა

დასვენება, კულტურა და 
რელიგია
განათლება

სოციალური დაცვა
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რეკომენდაციები 
საეა-ს გუნდის მოსაზრებით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ 2015 წლის 
ბიუჯეტში უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი:  

 ბიუჯეტის სწორი დაგეგმვა და ხარჯებისა და შემოსავლების უფრო ზუსტი 
გადანაწილება, რათა ბოლო კვარტალში ხარჯვითი ნაწილი ზედმეტად არ 
დაიტვირთოს.  

 მიმდინარე ბიუჯეტში ხარჯების 11% არაკლასიფიცირებულია, რაც ბიუჯეტის 
გამჭირვალობას საკამოდ ამცირებს. მოვუწოდებთ ქობულეთის მუნიციპალიტეტს 
მაქსიმალურად შეამციროს არაკლასიფიცირებული ხარჯების ოდენობა (სხვა 
ხარჯები).  
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საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება

თავდაცვა

საზოგადოებრივი წესრიგი და 
უსაფრთხოება

ეკონომიკური საქმიანობა 

გარემოს დაცვა

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

ჯანმრთელობის დაცვა 

დასვენება, კულტურა და რელიგია

განათლება

სოციალური დაცვა

შესრულება 

გეგმა 

გრაფიკი № 14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მონაცემებით 
სფეროებზე გაწერილი  ხარჯები და მათი ფაქტობრივი შესრულება 
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 მუნიციპალიტეტის მიერ მოზიდული გრანტები სრულად ეფუძნება შიდა 
სახელმწიფო დაფინანსებას, სასურველია თუ მუნიციპალიტეტი გააღრმავებს 
მუშაობას უცხოური გრანტების მოსაზიდად.  

 


