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ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ,,შიდა 
აუდიტისა და კონტროლის სამსახური’’, მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დამტკიცებული, რისკ 
ფაქტორების შეფასების საფუძველზე შემუშავებული სტრატეგიული და წლიური სამუშაო გეგმის 
შესაბამისად ახორციელებს თვითმმართველი ერთეულის ორგანოების (სამსახურების) და მერიის 
მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების (ა(ა)იპ-ის) საქმიანობის 
კონტროლს მათი საქმიანობის სრულყოფილ, ფინანსური მართვის გაუმჯობესების, საბიუჯეტო 
სახსრების და სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების 
დაცვის გაუმჯობესების მიზნით.

 სამსახური თავის საქმიანობაში ფუნქციურად დამოუკიდებელია, ანგარიშვალდებულია 
მუნიციპალიტეტის მერის წინაშე და მოქმედებს ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ შემუშავებული 
მეთოდოლოგიური მითითებების, სტანდარტებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების 
მოთხოვნათა შესაბამისად. 

სამსახური შეიქმნა და ფუნქციონირებს 2014 წლის ოქტომბრიდან და იგი მასზედ 
დაკისრებულ მოვალეობის შესრულებას ახორციელებს  საშტატო განრიგით დამტკიცებული 
ხუთი საშტატო ერთეულით (სამსახურის ხელმძღვანელი და ოთხი უფროსი სპეციალისტი).

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის 2019 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის 
შედგენის საფუძველია:

საქართველოს 2010 წლის 26 მარტის N2839 ბრძანებით დამტკიცებული კანონი 
,,სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან 
არსებული ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიური მითითებები და 
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 თებერვლის N55-ე დადგენილებით 
დამტკიცებული სამსახურის დებულებით გათვალისწინებული მოთხოვნები. 

 წლიური ანგარიშის შედგენის მიზანია შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის მიერ 
2019 წელს გაწეული საქმიანობის შეჯამება-შეფასება.

გარდა გეგმიური აუდიტორული შემოწმებებისა, აუდიტის სამსახური, წლის 
განმავლობაში ანხორციელებდა მერიის ცალკეული დავალებების შესრულებას.

2019 წლის დამტკიცებული სამუშაო გეგმის თანახმად, აუდიტის სამსახურს 
შესაბამისობის, ეფექტიანობისა და ფინანსური აუდიტორული შემოწმებები უნდა ჩაგვეტარებინა 
მერიის მიერ დაფუძნებულ 7 (შვიდ( ა(ა)იპ-ში და მერიის ერთ სამსახურში.

იქედან გამომდინარე, რომ 2019 წლის თებერვლის დასაწყისამდე გრძელდებოდა წინა 
წლის დაწყებული ა(ა)იპ-ი საქველმოქმედო ასოციაცია ,,სათნოების სახლი’’-ს აუდიტორული 
შემოწმება, ხოლო ა(ა)იპ-ი ,,ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი’’-ს აუდიტორული შემოწმებაზე 
დაიხარჯა სამ თვეზე მეტი, 2019 წელს ჩვენს მიერ ვერ მოხერხდა ა(ა)იპ-ი ,,ხონის საბავშვო ბაგა-
ბაღების გაერთიანების’’ და ა(ა)იპ-ი საფეხბურთო კლუბი ,,ხონის იმერეთი’’-ს შემოწმება. 
აღნიშნული ობიექტების შემოწმება ჩვენს მიერ დაგეგმილი იქნა 2020 წელს.

2019 წელს, აუდიტის სამსახური მიერ, ექვს ობიექტში ჩატარებული აუდიტორული 
შემოწმებებისას გამოვლენილი დარღვევები აისახებოდა აუდიტორულ ანგარიშებში და 
გაიცემოდა შესაბამისი რეკომენდაციები გამოვლენილ დარღვევების დროულად აღმოფხვრის 
მიზნით.
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სამსახურის მიერ მომზადებული აუდიტორული შემოწმების ანგარიშები დროულად 
მიეწოდებოდა როგორც აუდიტის ობიექტის ხელმძღვანელობას ასევე მუნიციპალიტეტის მერს 
გაცნობისა და სათანადო რეაგირების მიზნით.

2019 წელს განხორციელებული აუდიტორული შემოწმებების დროს გამოვლენილი იქნა 
შემდეგი სახის დარღვევები:

ა(ა)იპ-ი საქველმოქმედო ასოციაცია
,,სათნოების სახლი’’

სათნოების სახლის პირველი აუდიტორული შემოწმება დაწყებული იქნა 2018 წლის 10 
დეკემბერს და დასრულდა 2019 წლის 08 თებერვალს, ხოლო მეორე აუდიტორული შემოწმება 
დაწყებული იქნა 2019 წლის 07 ივნისს და დასრულებული იქნა 2019 წლის 02 ივლისს.

ვინაიდან, პირველი აუდიტორული შემოწმების შედეგები ჩვენს მიერ ასახული არ ყოფილა 
2018 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშში. შევეცდები 2019 წლის ანგარიშში ავსახოთ ორივე 
აუდიტორული შემოწმებების შედეგები.

2018 წელს ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებებისას გამოვლენილი იქნა დარღვევები, 
კერძოდ:  ,,სათნოების სახლი’’-ს დირექციის მიერ ბრძანებით არ იყო გამოყოფილი 
კოორდინატორი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნებოდა მიმწოდებლის მიერ მოწოდებული 
პროდუქტის ხარისხზე, რასაც ითვალისწინებდა მიმწოდებლისა და სათნოების სახლი’’-ს 
დირექციას შორის გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულება.

ასევე არ იყო გამოყოფილი პირი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნებოდა საკვები 
პროდუქტების მიღება-შენახვაზე და მოახდენდა ყოველდღიურად პროდუქტების მზარეულზე 
გაცემის აღრიცხვას.

2019 წლის ივნისს-ივლისში ჩატარებული აუდიტორული შემოწმების ზემოთ აღნიშნული 
დარღვევები გამოსწორებული იქნა დირექციის მიერ და მიღებული საკვების შენახვა-გაცემაზე 
პასუხისმგებლობა დავალებული ჰქონდა კოორდინატორს ,,სათნოების სახლი’’-ს ექთანს.

2018 წელს ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებისას გამოვლენილი იქნა დარღვევები, 
კერძოდ: ბენეფიციართა სეზონური, ყოველთვიური და ყოველკვირეული მენიუ არ მტკიცდებოდა 
დირექტორის ბრძანებით.

ბენეფიციარებზე საკვების გაცემაზე ჩვენს მიერ ჩატარებული კონტროლის დროს 
გამოვლენილი იქნა, რომ ბენეფიციარების ყოველდღიური გამოცხადება და მათ მიერ საკვების 
მიღება არ დასტურდებოდა ბენეფიციართა ხელმოწერებით.  

2019 წლის ივნის-ივლისში ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებებისას, აღნიშნული 
დარღვევები გამოსწორებული იყო გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად. სეზონური, 
ყოველთვიური და ყოველკვირეული მენიუ დამტკიცებული იყო დირექტორის ბრძანებით, ხოლო 
ბენეფიციართა ყოველდღიური  გამოცხადების ჟურნალში გამოცხადება ფიქსირდებოდა 
ბენეფიციართა ხელმოწერებით.

2018 წელს ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებების დროს აუდიტის სამსახურის მიერ 
,,სათნოების სახლი’’-ს მოქმედი წესდებისა და შინაგანაწესის შესწავლისას ჩვენს მიერ გამოითქვა 
შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ წესდების იმ მუხლში სადაც განმარტებულია ,,სათნოების 
სახლი’’-ს მიზნები და ამოცანები, არაა ჩანაწერი მთავარი მიზანი და ამოცანა - ,,ბენეფიციართა 
ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა’’, რაზეც იხარჯება ,,სათნოების სახლის’’-
თვის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხის უდიდესი ნაწილი.
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ასევე, მოქმედ წესდებაში სადაც მითითებულია ,,სათნოების სახლი’’-ს დამფუძნებელთა 
და გამგეობის წევრთა გვარები, არ ფიქსირდება მუნიციპალიტეტის მერია.

შრომის შინაგანაწესის შესწავლისას, აუდიტის სამსახურმა ყურადღება მიაქცია 
ბენეფიციართა ჩარიცხვის კრიტერიუმებს და წესს და ,,სათნოების სახლი’’-ს დირექციას მიეცა 
რეკომენდაცია მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით ბენეფიციართა მიღების 
კრიტერიუმებსა და წესში შეეტანა ცვლილებები, კერძოდ ბენეფიციარად ჩარიცხვისას პირველ 
რიგში ყურადღება დათმობოდა მოქალაქის სოციალურ მდგომარეობას და მისთვის მინიჭებული 
სარეიტინგო ქულას.

2019 წლის ივნის-ივლისში ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებისას, აღნიშნული 
შენიშვნები გამოსწორებული არ ყოფილა და დირექციას კვლავ მიეცა ანალოგიური 
რეკომენდაცია. 

2018 წელს განხორციელებული აუდიტორული შემოწმებისას გამოვლენილი იქნა ერთი 
შემთხვევა, როდესაც დირექტორის 2017 წლის 01 მარტის N13 ბრძანებით სოფიო ჯავახაძე 
დანიშნული იქნა მზარეულის პოზიციაზე შტატგარეშე თანამშრომლად გამგეობისაგან სათანადო 
შეთანხმების მიღებამდე 5 დღით ადრე.

ანალოგიური შემთხვევა იქნა გამოვლენილი 2019 წელს განხორციელებული 
აუდიტორული შემოწმებებისას, როდესაც 2018 წლის 22 მარტის N32 ბრძანებით შტატგარეშე 
თანამშრომლად მზარეულის პოზიციაზე 2018 წლის 22 მარტიდან 2018 წლის 22 აპრილამდე 
დაინიშნა ერთი პირი, მაშინ როდესაც ბიუჯეტში ცვლილება განხორციელდა 2018 წლის 03 
აპრილს, ანუ თანამშრომლის დანიშვნიდან 8 დღის შემდეგ.

აღნიშნული ქმედებით დარღვეული იქნა საქართველოს კანონის ,,საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსი’’-ს მარეგულირებელი ნორმა.

2018 წლის აუდიტორული შემოწმებისას ბენეფიციართა პირადი საქმეები შემოწმებისას 
გამოვლენილი იქნა 11 ბენეფიციარი, რომელთა მიერაც წარმოდგენილი დოკუმენტები ვერ 
აკმაყოფილებდა შინაგანაწესით განსაზღვრულ დოკუმენტების ჩამონათვალს, რომელთა 
შესწავლის საფუძველზეც სათნოების სახლი’’-ს სოციალური მუშაკი ამზადებს შესაბამის 
დასკვნას, რის შემდეგაც ხდება დირექტორის ბრძანებით მოქალაქის ბენეფიციარად ჩარიცხვა.

აღნიშნული დარღვევა აუდიტის მიერ შეფასებული იქნა მარეგულირებელი ნორმების 
დარღვევად.

ამ და სხვა დარღვევების შესახებ ,,სათნოების სახლი’’-ს დირექციას ეცნობა როგორც 
პირადად შემოწმების პროცესში, ასევე აუდიტორული ანგარიში და გაცემული იქნა სათანადო 
რეკომენდაციები.

ა(ა)იპ-ი ,,ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი’’
შესაბამისობის, ეფექტიანობისა და ფინანსური აუდიტორული შემოწმება ჩატარებული 

იქნა 2019 წლის 18 თებერვლიდან 2019 წლის 20 მარტამდე.
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აუდიტორული შემოწმებისას, აუდიტორთა მიერ შესწავლილი იქნა აუდიტის ობიექტის 
მიერ მასზე რიცხული უზუფრუქტის ფორმით გადაცემული, შენობის თავისუფალი ფართის სპს 
ხონის ტექნიკური შემოქმედების გიმნაზიაზე იჯარით დროებით სარგებლობაში გადაცემის 
კანონიერება.

შესწავლის პროცესში გაირკვა, რომ ,,ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი’’-ს 
დირექტორმა შენობის ნაწილის გაიჯარებამდე მოახდინა გასაიჯარებელი ფართის შეფასება შპს 
,,აუდიტ გარანტი - 2007’’-ის მიერ, რომლის მიერ 2016 წლის 07 ივლისით დათარიღებულ 
საკონსულტაციო აქტის დასკვნაში მითითებულია, რომ: ,,აღნიშნული შენობა-ნაგებობის ფართის 
ნაწილის 745 (შვიდას ორმოცდახუთი)მ2 საბაზრო საიჯარო ღირებულება გარკვეული 
შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ერთი წლის განმავლობაში 10 (ათი) თვით და  დღეში 6 (ექვსი) 
საათიანი ინტერვალის გამოყენების გათვალისწინებით, შეადგენს 2793,30 (ორიათას შვიდას 
ოთხმოცდაცამეტი) ლარს და 30 თეთრს’’ 

იჯარის ხელშეკრულებაში, რომელიც გაფორმებული იყო 2016 წლის 18 ივლისს მეიჯარესა 
და მოიჯარეს შორის, ხელშეკრულების მე-8 მუხლის 8,2 პუნქტით გათვალისწინებული იყო 
შემდეგი: ,,ხელშეკრულების მოქმედებიდან ყოველი ერთი კალენდარული წლის გასვლის შემდეგ, 
მხარეები უფლებამოსილი არიან მოითხოვონ საიჯარო ქირის გადახედვა და შეცვალონ საიჯარო 
ქირა უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით’’.

იქედან გამომდინარე, რომ იჯარის ხელშეკრულების დადებიდან (2016 წლის 18 ივლისი) 
მიმდინარე აუდიტორული შემოწმებამდე (2019 წლის თებერვალი-მარტი) გასულია 2 წელზე 
მეტი, რა დროშიც აუდიტის ობიექტის ხელმძღვანელობას (მეიჯარეს) არ გამოუყენებია იჯარის 
ხელშეკრულებით არსებული უფლება-საიჯარო ქირის გადახედვა, აუდიტის სამსახურმა 
ფინანსური დანაკარგების თავიდან აცილების მიზნით, აუდიტის ობიექტს მისცა რეკომენდაცია, 
ყოველწლიურად მოახდინოს ბაზარისა და ფასების შესწავლა და უძრავ ქონებაზე ფასების 
მატების შემთხვევაში, გამოიყენოს იჯარის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება 
იჯარის ქირის გაზრდის თაობაზე.

აუდიტორული შემოწმებისას, შესწავლილი იქნა საშტატო განრიგი, სახელფასო ფონდი, 
მოსწავლეთა პირადი საქმეები, კლუბებისა და წრეების დაკომპლექტების მდგომარეობა და 
მოსწავლეთა მეცადინეობებზე დასწრების აღრიცხვის საკითხი.

საშტატო განრიგის თანახმად, აუდიტის ობიექტში 2018 წელს დასაქმებული იყო 35 
თანამშრომელი, მ. შ. 30 ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და პედაგოგი. 

ტექნიკოსთა სახლში ფუნქციონირებდა განყოფილება-2, სექცია-2, კაბინეტი2, კლუბი-2, 
სხვადასხვა წრე-24, აბიტურის წრე-2, ჯგუფი-1 (სასკოლო მზაობის) და ვაჟთა ვოკალური 
ანსამბლი. ტექნიკოსთა სახლის მომსახურეობით სარგებლობდა 241 (ორას ორმოცდაერთი) 
მოსწავლე, აქედან 122 მოსწავლე (50,6%) იყო ტექნიკოსთა სახლის კუთვნილ, გაიჯარებულ 
შენობის ნაწილში განთავსებული გიმნაზიის მოსწავლე.

რაც შეეხება თანამშრომელთა დასაქმებას, თანამშრომელთა გარკვეული ნაწილი, გარდა 
ძირითადი თანამდებობისა, დასაქმებულნი არიან სხვადასხვა წრეებისა და ჯგუფების 
ხელმძღვანელებად, ხოლო 15 (თხუთმეტი) პარალელურად დასაქმებულები იყვნენ გიმნაზიაში 
პედაგოგებად. 

აუდიტის მსვლელობისას, 2019 წლის 27 თებერვალს და 18 მარტს, შემოწმებული იქნა 
მოსწავლეთა მეცადინეობებზე დასწრებისა და მოსწავლეთა აღრიცხვის მდგომარეობა. დასწრება 
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შეადგენდა 65-70%-ს. რაც შეეხება მოსწავლეთა დასწრების აღრიცხვას, მიუხედავად იმისა, რომ 
ყველა პედაგოგს ჰქონდა მოსწავლეთა აღრიცხვის ჟურნალი, პედაგოგთა უმრავლესობის მიერ 
მოსწავლეთა გამოცხადების აღრიცხვა არ იყო ნაწარმოები მეცადინეობების დაწყებისას.

ზემოთ აღნიშნული ფაქტებისა და დარღვევების შესახებ დირექციას მიეცა შენიშვნა და 
გაიცა რეკომენდაციები-მერიასთან შეთანხმებით მომდევნო სასწავლო წლის დაწყებამდე 
წესდებაში შეეტანათ გარკვეული ცვლილებები, რომელიც მომართული იქნეოდა სასწავლო 
პროცესის გაუმჯობესებისაკენ.

ა(ა)იპ-ი ,,ხონის კულტურის ცენტრი’’

შესაბამისობის, ეფექტიანობისა და ფინანსური აუდიტორული შემოწმება 
განხორციელებული იქნა გეგმის შესაბამისად, 2019 წლის 20 მარტიდან 16 აპრილის ჩათვლით.

აუდიტის ობიექტის ბიუჯეტის შესწავლისას, გამოვლენილი იქნა ნაკლოვანებები 
რომელიც დაშვებული იქნა ბიუჯეტის კლასიფიკაციის კოდებსა და მუხლების მიხედვით 
გათვალისწინებული ასიგნებების ხარჯების ციფრების დაჯამებისას, კერძოდ:

2018 წლის იანვარში დამტკიცებულ ბიუჯეტში, შრომის ანაზღაურების, მ.შ. ძირითადი 
ხელფასის ასიგნების ხარჯის გრაფაში არაა დამატებული საკუთარი შემოსავლებით 
დასაფინანსებელი ძირითადი ხელფასის ასიგნების ხარჯი 3000 (სამიათასი) ლარი და ნაცვლად 
157360 (ასორმოცდაჩვიდმეტი ათასსამასსამოცი) ლარისა, ჩაწერილია 154360 
(ასორმოცდათოთხმეტიატასსამასსამოცი) ლარი.

2018 წლის 24 დეკემბერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში, შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის 
ანაზღაურების გრაფაში, არაა დამატებული საკუთარი შემოსავლებით ბიუჯეტის განწერით 
აღნიშნული დანიშნულებით გასაწევი ხარჯი 125 (ასოცდახუთი) ლარი და ნაცვლად 10850 
(ათიათასრვაასორმოცდაათი) ლარისა, ჩაწერილია 10725 (ათიათასშვიდასოცდახუთი) ლარი.

ასევე ოფისის ჯამის ხარჯების გრაფაში არაა დამატებული საკუთარი შემოსავლებით 
ბიუჯეტის განწერით აღნიშნული დანიშნულებით გასაწევი ხარჯი 250 (ორასორმოცდაათი) ლარი 
და ნაცვლად 6750 (ექვსიათასშვიდასორმოცდაათი) ლარისა, ჩაწერილია 6500 (ექვსიატასხუთასი) 
ლარი.

2018 წლის ბიუჯეტის განწერით, შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის დამატებითი 
ანაზღაურების, პრემიის ხარჯი გათვალისწინებული არ ყოფილა, მიუხედავად ამისა 1 
შტატგარეშე მომუშავეზე გაცემული იქნა პრემია 125 (ასოცდახუთი) ლარის ოდენობით.

აღნიშნული ქმედებით დარღვეული იქნა საქართველოს კანონის ,,საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსი’’-ს მარეგულირებელი ნორმები და დირექციას მიეცა შესაბამისი 
რეკომენდაცია.

კულტურის ცენტრის აუდიტორული შემოწმებისას, საქმისწარმოების მარეგულირებელ 
ნორმებთან შესაბამისობის კუთხით, გამოვლენილი იქნა დარღვევები, კერძოდ: 

2018 წლის იანვრის თვეში აუდიტის მომხმარებლის საშტატო ერთეული გაიზარდა 3,5 
ერთეულით, რის გამოც გაიზარდა ხელფასის ფონდიც 800 (რვაასი) ლარით.

0,5 ერთეულით გაიზარდა ფოლკლორული ანსამბლის წევრის შტატი, შესაბამისად 
თანამდებობრივი სარგო გაიზარდა 100 (ასი) ლარით.

აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშნულ პირებზე და ხელფასის ცვლილებაზე უნდა 
გამოცემულიყო დირექტორის შესაბამისი ბრძანება, რაც არ გაკეთებულა.
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ასევე არ გამოცემულა შესაბამისი სამართლებრივი აქტი (ბრძანება) 5 (ხუთი) 
თანამშრომელზე, რომლებსაც 2018 წელს გაეზარდათ ხელფასები.

- სამეურნეო ნაწილის გამგეს - 50 (ორმოცდაათი) ლარით
- მხატვარ გამფორმებელის - 100 (ასი) ლარით
- პროექტების კოორდინატორს - 50 (ორმოცდაათი) ლარით
- ელ. მექანიკოს - 50 (ორმოცდაათი) ლარით
- ხმის ოპერატორს - 50 (ორმოცდაათი) ლარით

სულ ჯამში 300 (სამასი) ლარი.
აუდიტის პროცესში 2019 წლის 5 აპრილს განხორციელდა ა(ა)იპ-ი ,,ხონის კულტურის 

ცენტრი’’-ს სტრუქტურულ დაქვემდებარებაში შემავალი სოფლის კუტურის სახლისა და 
კლუბების შემოწმება. შემოწმებისას გამოვლინდა, რომ სამუშაო საათებში სამსახურში არ 
იმყოფებოდნენ სოფლების: კონტუათის, დედალაურისა და გოჩა ჯიხაიშის კლუბების გამგეები, 
რაზეც ჩვენს მიერ შედგენილი იქნა სათანადო აქტები და ეცნობა კულტურის ცენტრის დირექციას 
სათანადო რეაგირების მიზნით.

ამ და სხვა დარღვევების შესახებ, კულტურის ცენტრის დირექციას მიეცა სათანადო 
რეკომენდაციები.

ა(ა)იპ-ი ,,ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა’’
ხონის მთავარი ბიბლიოთეკის აუდიტორული შემოწმებისას გამოვლინდა, რომ მთავარი 

ბიბლიოთეკაზე რიცხული მატერიალური ფასეულობა შეადგენდა 268023,08 ლარის 
ღირებულების ქონებას, მ.შ. წიგნადი ფონდია 10473 ერთეული, ღირებულებით 227493,55 
(ორასოცდაშვიდიათასოთხასოთხმოცდაცამეტი ლარი და 55 თეთრი) ლარი, ხოლო სხვადასხვა 
დასახელების მატერიალური ფასეულობები 40529,53 ლარის ღირებულების. 

შემოწმების პროცესში გამოვლინდა, რომ აუდიტის ობიექტზე რიცხული მატერიალური  
ფასეულობები მთავარ ბიბლიოთეკას სარგებლობის უფლებით მიღებული არაა აქვთ.

აუდიტის ობიექტს მიეცა რეკომენდაცია, მუნიციპალიტეტის მერიას მიმართოს 
დაწესებულების ბალანსზე რიცხული წიგნადი ფონდისა და სხვა ფასეულობების სარგებლობის 
უფლებით ,,უზუფრუქტი’’-ს ფორმით გადაცემის შესახებ.

მთავარი ბიბლიოთეკის დირექციას მიეცა რეკომენდაცია, მუნიციპალიტეტის მერიასთან 
შეთანხმებით წესდებაში შეიტანოს ცვლილება კომპიუტერის სპეციალისტის აუცილებლობის 
შესახებ, იქედან გამომდინარე, რომ საშტატო განრიგით დამტკიცებულია კომპიუტერის სამი 
საშტატო ერთეული.

ა(ა)იპ-ი ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი’’
,,ხონის კომუნალური სერვის ცენტრი’’-ს შესაბამისობის, ეფექტიანობისა და ფინანსური 

აუდიტორული შემოწმება ჩატარებული იქნა 2019 წლის 15 ივლისიდან - 25 ოქტომბრამდე.
2018 წლის 25 დეკემბერს დამტკიცებული საბოლოო ბიუჯეტით კომუნალურ სერვის 

ცენტრს ბიუჯეტი განასაზღვრა 589443 (ხუთასოთხმოცდაცხრაათასოთხასორმოცდასამი) ლარით.
- საშტატო განრიგი 88 ერთეულით (გაიზარდა 6 ერთეულით)
- შრომის ანაზღაურება 416300 (ოთხასთექვსმეტიათასსამასი) ლარით.
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შრომის ანაზღაურება გაიზარდა 39390 (ოცდაცხრამეტიათასსამასოთხმოცდაათი) ლარით.
აუდიტის მსვლელობისას, ვერ ინახა მერიის სახელზე მომზადებული მოტივირებული 

წერილი, რომელშიც დასაბუთებული იქნებოდა ბიუჯეტის, სახელფასო ფონდისა და საშტატო 
განრიგის ზრდის აუცილებლობა.

შრომითი ხელშეკრულების შესწავლისას, აუდიტორთა ყურადღება იქნა გამახვილებული 
ქ. ხონში ჭანტურიას ქ. N114-ში ერთი ძირი ალვის ხის მოჭრაზე და იმავე ტერიტორიაზე ორი ძირი 
ალვის ხის გადაბელვა და შემდგომში მოჭრილი ხეების საშეშე მასალად დაჭრასა და დაჭრილი 
ხის მორების შეჭირვებულ ოჯახებზე დარიგებაზე. აღნიშნული საქმიანობების 
განსახორციელებლად კომუნალურ სერვის-ცენტრის დირექტორისა (გოგიტა ავალიანი) და 
ფიზიკურ პირებს: ალექსანდრე კოპალიანსა (ტვირთამწის მძღოლი) და ზაზა შენგელიასთან (ხის 
მჭრელი) გაფორმებული იქნა შრომითი ხელშეკრულება N1 და N2 2018 წლის 22 მარტს:

ხელშეკრულების თანახმად, ხის მჭრელ ზაზა შენგელიას 1 ხის მოჭრასა და ორი ძირი ხის 
დაბელვასა და მათი საშეშე მასალად დამუშავებაში გადაუხადეს 625 (ექვსასოცდახუთი) ლარი, 
სულ აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებისა და სამუშაოების შესრულებაში გახარჯული საწვავ-საპოხი მასალების 
გათვალისწინებით, კომუნალურ სერვის-ცენტრს  დაუჯდა 1210 (ათასორასათი) ლარი, რაც 
აუდიტის სამსახურის მიერ შეფასებული იქნა საბიუჯეტო სახსრების არაეფექტურ ხარჯვად. 
(შეშის ოჯახებში მიტანა განხორციელდა კომუნალურის კუთვნილი ავტომანქანა ფორდ-
ტრანზიტი და გახარჯული იქნა 40 ლიტრი დიზელის საწვავი).

აუდიტის სამსახურის მიერ გამოითქვა შენიშვნა ხელშეკრულებების არასრულყოფილად 
შედგენაზეც, ვინაიდან ხელშეკრულებაში არ იყო აღნიშნული ვის მიერ უნდა ყოფილიყო 
უზრუნველყოფილი ტექნიკა საწვავ-საპოხი მასალებით, რომელიც შესყიდული იქნა 
კომუნალური სამსახურის მიერ და რამაც მკვეთრად გაზარდა მომსახურეობის ხარჯები.

აუდიტორული შემოწმებისას ჩვენს მიერ განხორციელებული იქნა კომუნალური 
სამსახურის მიერ მართვის სფეროში განხორციელებული საქმიანობის მარეგულირებელ 
ნორმებთან შესაბამისობის მდგომარეობა. შემოწმებისას გამოვლენილი იქნა დარღვევები, 
კერძოდ:
- თანამშრომელთა პირადი საქმეები ნაწარმოების არასრულყოფილად. პირად საქმეებში არ დევს 
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები.
- თანამშრომელთა დანიშვნა ხდებოდა მერიასთან შეთანხმების გარეშე, რითაც დარღვეული იქნა 
მომქმედი წესდების მე-4 მუხლის ,,ე’’ პუნქტის მოთხოვნა.
- 2018 წლის 22 იანვრის N1 ბრძანებით მოხდა ყოფილი თანამშრომლების დავით ჭელიძისა და გია 
ფანცულაიას შესაბამისად გარე განათებისა და გამწვანების სამსახურის წამყვან სპეციალისტებად. 
ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ ,,ა(ა)იპ-ი ხონის კომუნალური სერვის ცენტრის თანამშრომლები 
დაინიშნონ თანამდებობებზე და ხელფასი განესაზღვროთ დანართი 1-ში წარმოდგენილი სიის 
მიხედვით’’

შემოწმებისას გამოვლინდა, რომ დავით ჭელიძესთან და გია ფანცულაიასთან სერვის 
ცენტრის დირექციას 2017 წლის 03 ივლისს გაფორმებული ჰქონდათ შრომითი ხელშეკრულება 
სამთვიანი ვადით, ანუ 2017 წლის 03 ოქტომბრამდე. შრომითი ხელშეკრულების ვადის 
გაგრძელებაზე რაიმე დოკუმენტი ვერ იქნა მოძიებული, ამდენად დავით ჭელიძე და გია 
ფანცულაია არ შეიძლებოდა ჩათვლილი ყოფილიყვნენ ყოფილ თანამშრომლებად და მათი 
თანამდებობაზე დანიშვნა მომხდარიყო ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) 
გამოცემის საფუძველზე.
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ამ და სხვა დარღვევების შესახებ ჩვენს მიერ გაცემული იქნა სათანადო რეკომენდაციები. 

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური’’

სოციალური სამსახურის ფინანსური, შესაბამისობისა და ეფექტიანობის აუდიტორული 
შემოწმება ჩვენს მიერ განხორციელებული იქნა 2019 წლის 18 სექტემბრიდან 2019 წლის 27 
დეკემბრამდე. შესწავლის პერიოდი მოიცავდა სამსახურის მიერ 2019 წლის 16 თებერვლიდან 31 
დეკემბრამდე განხორციელებული საქმიანობის ანალიზს.

აუდიტორული შემოწმებისას გამოვლენილი იქნა დარღვევები, კერძოდ:
- გამოვლენილი იქნა ერთჯერადი ფულადი დახმარების 2-ჯერ გაცემის (მოქალაქე მარინა პაპავა) 
1 ფაქტი. ზედმეტად იანა გაცემული 100 (ასი) ლარი. აუდიტის მსვლელობისას აღნიშნული 
დარღვევა გამოსწორებული იქნა მოქალაქის მიერ მასზედ ზედმეტად გაცემული თანხა 
დაბრუნებული იქნა.
- ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემის შემოწმებისას გამოვლენილი იქნა ნაკლოვანებები, 
კერძოდ გამოვლენილი იქნა რამდენიმე ფაქტი, როდესაც მოქალაქეებზე ფულადი დახმარება 
გაიცემოდა მათ მიერ განცხადების შემოტანიდან 1,5-3 თვის დაგვიანებით, რაზეც სამსახურს მიეცა 
სათანადო რეკომენდაცია.

2018 წლის 16 თებერვლიდან 31 დეკემბრამდე სამსახურის მიერ ერთჯერადი ფულადი 
დახმარება სულ გაცემული იქნა 427 პირზე, გახარჯული იქნა 42700 (ორმოცდაორიათასშვიდასი) 
ლარი. 

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში 
დაინვალიდებული ვეტერანების, ომის ვეტერანების, ომში დაღუპული ოჯახების (მარჩენალზე), 
გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირების და ომის ვეტერანების სარიტუალო 
მომსახურეობის ერთჯერადი მომსახურეობის პროგრამის ფარგლებში მომსახურეობა გაეწია 156 
(ასორმოცდათექვსმეტი) ოჯახს, გახარჯული იქნა 19400 (ცხრამეტიათასოთხასი) ლარი.

სამედიცინო მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამით 
გათვალისწინებული საქმიანობის შემოწმებისას გამოვლენილი იქნა დარღვევები, კერძოდ:
- სამ პირს (ნათია ფანცულაია, ბესიკ ჩაგუნავა, ზეინაბ რუხაძე) რომლებზეც გაცემული იქნა 
თანადაფინანსების ხარჯები, არ ჰქონდათ წარმოდგენილი მერის წარმომადგენლის მიერ 
გაცემული ცნობა ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შესახებ და პირადობის 
დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

მოქალაქე იზოლდა გალდავაძეს, რომელიც არ იყო რეგისტრირებული სსიპ სოციალური 
მომსახურეობის სააგენტოს ხონის რაიონულ განყოფილების ,,სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების ერთიან ბაზაში’’ და პროგრამა არ ითვალისწინებდა თანადაფინანსებას 2018 წლის 13 
ივლისს წერილობით ეცნობა უარი თანადაფინანსებაზე. მიუხედავად ამისა 2018 წლის 8 აგვისტოს 
მომზადებული N39 995 ბრძანებით იზოლდა გალდავაძეს ქუთაისის ახალ N2 სამშობიარო სახლში 
ჩაერიცხა 415 (ოთხასთხუთმეტი) ლარი სოციალური სამსახურის მიერ.

აუდიტის შეფასებით აღნიშნული თანხა იზ. გალდავაძეს  უნდა ჩარიცხოდა არა 
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამით, არამედ მერის სარეზერვო ფონდის 
ხარჯებიდან.

აუდიტორული შემოწმებისას ასევე გამოვლენილი იქნა სამედიცინო თანადაფინანსების 
თანხების არასწორად ჩარიცხვის ფაქტები, კერძოდ:
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პაციენტ ნიკა კინწურაშვილზე სამედიცინო მომსახურეობის თანხა 241 
(ორასორმოცდაერთი) ლარი ნაცვლად კლინიკა ,,მრჩეველისა’’ საგადახდო მოთხოვნით 
ჩარიცხული იქნა კლინიკა ,,გიდში’’ აუდიტის მსვლელობისას გატარებული ღონისძიებების 
შედეგად 2019 წლის 16 დეკემბერს თანხა 241 (ორასორმოცდაერთი) ლარი დაბრუნებული იქნა 
ბიუჯეტში.

ონკო პაციენტ რეზო ჭოლაძის 2018 წლის 18 სექტემბრის განცხადების საფუძველზე 2018 
წლის 05 დეკემბერს ერთჯერადი სამედიცინო მომსახურეობის ხარჯებიდან 314 (სამასთოთხმეტი) 
ლარი ჩაერიცხა შპს ,,უნიმედ აჭარა - ონკოლოგიის ცენტრში’’.

აღნიშნული თანხა რ. ჭელიძეს უნდა ჩარიცხოდა შესაბამისი ბრძანებით რომელიც 
განსაზღვრული იყო ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირის სამედიცინო მომსახურეობის 
თანადაფინანსების პროგრამით. ამ შემთხვევაში რ. ჭელიძეზე ჩარიცხული თანხა იქნებოდა 
მართებული. ხოლო მის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, სამედიცინო 
მომსახურეობის პროგრამა ითვალისწინებდა მხოლოდ 150 (ასორმოცდაათი) ლარის 
თანადაფინანსებას. 
- ილარიონ შველიძეს, რომელსაც სამედიცინო  მომსახურეობის თანადაფინანსების თანხა 700 
(შვიდასი) ლარი უნდა ჩარიცხვოდა ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარულ ცენტრში, თანხა 
ჩაერიცხა აკ. ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრს - შპს კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო 
კვლევითი ინსტიტუტში.

აუდიტის მსვლელობისას სამსახურსა და საფინანსო სამსახურს მიერ გატარებული 
ღონისძიებების შედეგად 2019 წლის 26 დეკემბერს თანხა ჩაერიცხა კანონიერ მფლობელს შპს 
,,ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარულ ცენტრს’’.

გარდა ზემოთაღნიშნული ნაკლოვანებებისა გამოვლენილი იქნა ფაქტები, როდესაც 
თანხის ჩარიცხვისას ზოგჯერ შეცდომითაა მითითებული გადარიცხვის დოკუმენტებში 
პაციენტის გვარი ან სახელი.

აუდიტის მსვლელობისას გამოვლენილ დარღვევის შედეგად გატარებული ღონისძიების 
შედეგად ევექსის ქუთაისის რეფერალურ ჰოსპიტალის დირექტორს წერილობით ეცნობა და 
ეთხოვა მათზე ზედმეტად ჩარიცხული 110 (ასათი) ლარის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 
დაბრუნების შესახებ.

2019 წელს ჩვენს მიერ ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებებისას გამოვლენილი 
დარღვევები აისახებოდა ჩვენს მიერ მომზადებულ აუდიტორულ ანგარიშებში და გაიცემოდა 
სათანადო რეკომენდაციები.


