
ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

2020 წლის ანგარიში

      საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური არის საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროს 
მართვის მიზნით შექმნილი სამსახური, რომელიც ხონის მუნიციპალიტეტის  
მერიის სტრუქტურული ერთეულია.  სამსახურის ძირითადი ფუნქციაა 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, მუნიციპალური 
პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთება, მიღებული ბიუჯეტის 
შესრულების, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივი, მიზანშეწონილი და ეფექტიანი 
გამოყენებისა და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგების უზრუნველყოფა, 
აგრეთვე მერიაში მომზადებული საფინანსო დოკუმენტების ვიზირება.  სამსახური 
თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ 
დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

 სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

ა. საფინანსო-სახაზინო განყოფილება;

ბ. საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება;

გ) სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 
განყოფილება;

2020 წელს მერიაში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად სამსახურის 
შემადგენლობაში დაბრუნდა   სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-
ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება, რომელიც აქტიურად 
ანხორციელებ(და)ს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესყიდვებისათვის 
განკუთვნილი ფულადი სახსრების რაციონალურ ხარჯვას, შესყიდვის 
პროცედურების კანონიერების დაცვას, შესყიდვებში მონაწილეთა მიმართ 
სამართლიანი და არადისკრიმინაციული მიდგომის უზრუნველყოფას, 
შესყიდვების პროცესში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარებასა და ამ პროცესის 
გამჭვირვალობის ამაღლებას.



     განყოფილება უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული 
ერთეულების მიერ, დადგენილი ფორმით წარმოდგენილი წლიური მოთხოვნების 
საფუძველზე, საქონლის, მომსახურებისა და ძირითადი  საშუალებების  
სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებას, სახელმწიფო შესყიდვების 
მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.  სახელმწიფო 
შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენას,  ხონის  მუნიციპალიტეტის 
სტრუქტურული ერთეულების მიერ დადგენილი ფორმით მოწოდებული წლიური 
მოთხოვნების საფუძველზე. აღნიშნულ გეგმაში საჭიროებიდან და მოთხოვნებიდან 
გამომდინარე, ცვლილებების შეტანასა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 
ელექტრონულ სისტემაში განთავსებას. წლის განმავლობაში სახელმწიფო 
შესყიდვების პროცედურების განხორციელებას  მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად.   ხონის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების მიერ 
წარმოდგენილი, საფინანსო სამსახურთან შეთანხმებული მოთხოვნის შესაბამისად, 
შესყიდვის საშუალების შერჩევასა  და ხელშეკრულებების მომზადებას.  შერჩეული 
საშუალების კანონმდებლობით გათვალისწინებული, დოკუმენტაციის შედგენას, 
შესყიდვის პროცედურების მომზადებას, სატენდერო კომისიის აპარატის 
ფუნქციების შესრულებას და სატენდერო პროცედურების ჩატარების ტექნიკური 
უზრუნველყოფას,   შესყიდვის ობიექტების სავარაუდო ღირებულების დადგენა 
(განხილვა) და დაზუსტებას,  ბაზარზე არსებული ფასების კვლევას. 
მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 
ხელშეკრულებების რეგისტრაციას, აღრიცხვას და შენახვას.

2020 წელს განმავლობაში სულ გამოცხადდა 58 ელექტრონული ტენდერი.

შედგა  - 37 ელექტრონული ტენდერი.  

22 - ელ. ტენდერი სახელმწიფო ბიუჯეტით: 9 - რგფ; 3 - სკოლები - აქედან ერთს 
შეუსრულებლის სტატუსი მოიენიჭა, რადგან მიმწოდებელმა უარი განაცხადა 
შესრულებაზე და ტენდერი გამოცხადდა თავიდან; 6 - სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა; 3 - ბაღები; 3 - ბულვარის საპროექტო, გურამიშვილის სტადიონი, 2021 
წლის საპროექტოები

11 - ელ. ტენდერი ადგილობრივი ბიუჯეტით. 

2020 წელს შემდგარი და დადებული ხელშეკრულებების ჯამური ღირებულება 
შეადგენს: 6 328 571.37   ლარს.



 შეწყდა - 5 ელ. ტენდერი: 

NAT200006361 - სოფ. სუხჩის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. შეწყვეტის 
მიზეზი - ტენდერში ატვირთული ხარჯთაღრიცხვა არ იყო ექსპერტიზა გავლილი. 

NAT200006574 - დ/კუხის ცენტრიდან გორდაძეების უბნამდე დამაკავშირებელი 
გზისა და სოფ. ახალშენში ნამაშევის უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. 
შეწყვეტის მიზეზი - არასწორი ხარჯთაღრიცხვა. 

NAT200015095 - სოფ. მათხოჯის, ნახახულევისა და კონტუათის საბავშვო ბაღების 
სველი წერტილებისა და სამზარეულოების რეაბილიტაცია. შეწყვეტის მიზეზი - 
საჩივარი შეიტანა მიმწოდებელმა, რათა საიდუმლო დოკუმენტაციასთან 
დაკავშირებული სამუშაოები ჩვენთვის ხელმიწსაწვდომი არ იყო. შესაბამისად 
გამოცხადდა ახალი ტენდერი ახლი პირობებით. 

NAT200015518 - ქ. ხონის N3 და სოფ. ნამაშევის საბავშვო ბაღების სველი 
წერტილებისა და სამზარეულოების რეაბილიტაცია. შეწყვეტის მიზეზი - საჩივარი 
შეიტანა მიმწოდებელმა, რათა საიდუმლო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული 
სამუშაოები ჩვენთვის ხელმიწსაწვდომი არ იყო. შესაბამისად გამოცხადდა ახალი 
ტენდერი ახლი პირობებით. 

NAT200019081 - ხონის მუნიციპალიტეტში 2020-2023 წლების სამოქმედო გეგმაში 
შესატანი დასაპროექტებელი საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტების 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის (ექსპერტიზის დასკვნით) 
მომზადება. შეწყვეტის მიზეზი - გაიზარდა ობიექტების რაოდენობა.

უარყოფითი შედეგით დასრულდა - 7 ელ. ტენდერი,  ტენდერებში პრეტენდენტებმა 
არ დააზუსტეს ან ნაწილობრივ დააზუსტეს სატენდერო დოკუმენტაცები, რის გამოც 
მიენიჭათ დისკვალიფიკაცია და აღნიშნული ტენდერები უარყოფითი შედეგით 
დამავრდა.  

NAT200003418 - ხონის ცენტრალური სტადიონის ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაცია და გურამიშვილის ქუჩაზე მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის 
დაგება.

NAT200003420 - ხონის N3 ბავშვთა ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.



NAT200008285 - ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერის (43 
ერთეული) შესყიდვა.

NAT200008408 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხონის 
მუნიციპალიტეტის სოფლებში სკვერების, წყლის მილებისა და სასმელი წყლის 
რეზერვუარის მოწყობა.

NAT200008411 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხონის 
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ატრაქციონების მოწყობა, სკვერების 
კეთილმოწყობა, სპორტული მოედნების შესაბამისი ინვენტარით მოწყობა.

NAT200012696 - ქ. ხონის N3 და სოფ. ნამაშევის საბავშვო ბაღების სველი 
წერტილებისა და სამზარეულოების რეაბილიტაცია.

NAT200012697 - სოფ. მათხოჯის, ნახახულევისა და კონტუათის საბავშვო ბაღების 
სველი წერტილებისა და სამზარეულოების რეაბილიტაცია.

არ შედგა - 9 ელ. ტენდერი - ტენდერში არცერთმა პრეტენდენტმა დააფიქსირა 
სავარაუდო ღირებულება.

შეუსრულებელი - 1 ელ. ტენდერი - პრეტენდენტმა  უარი განაცხადა ნაწილობრივ 
მის შესრულებაზე, ხელშეკრულების მიმდინარეობის პროცესში.

3 ელ. ტენდერის სამუშაოები გადმოვიდა 2021 წელს:

NAT200007502- შპს ,,ბესტ ტრანს”, სახელშეკრულებო ღირებულება 229 998.00 ლარი,  
სოფ. სუხჩის შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე მიმდინარეა.  

NAT200014486 - შპს ,,გლობალ სტანდარტმშენი“,  სახელშეკრულებო ღირებულება 53 
739.90 ლარი,  ქ.ხონში, გურამიშვილის ქუჩაზე მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის 
დაგების სამუშაოები. ამ ეტაპზე დასრულებულია.

NAT200016565 - შპს ,,შპს ჯბ-კომპანი“, სახელშეკრულებო ღირებულება 134 829.00 
ლარი,  სოფ. მათხოჯის, ნახახულევისა და კონტუათის საბავშვო ბაღების სველი 
წერტილებისა და სამზარეულოების რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე დასრულებულია.  

გამარტივებული შესყიდვის წესით დაიდო  137 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 
ხელშეკრულება, ჯამური ღირებულებით -   401 761.90 ლარი.
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სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიება - 15 (10 -
სოფლის მხარდაჭერა; 2-სკოლები; 3-ინტერნეტი ადგილობრივი)

წარმომადგენლობითი ხარჯები - 8

ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელები - 4 

დაყოფა გეოგრაფიული დაშორების პრინციპით - 15

გადაუდებელი აუცილებლობა - 6

კონსოლიდირებული ტენდერის საფუძველზე გაფორმდა - 15 ხელშეკრულება

დაჯარიმებული იქნა 18 მიმწოდებელი და გადახდილია პირგასამტეხლო 54283.0 
ლარის ოდენობით.

  საფინანსო- სახაზინო განყოფილება დებულების შესაბამისად 2020 წლის 
განმავლობაში აქტიურად იყო ჩართული სამსახურზე დაკისრებული ფუნქციების 
შესრულებაში. საანგარიშო წელს  გამყოფილებას სახელმძღვანელოდ და 
შესასრულებლად დაეწერა 760 დოკუმენტი. განყოფილებამ იურიდიულ და 
ფიზიკურ პირებზე მოამზადა  22  საპასუხო წერილი.   
    სამსახურმა  მოამზადა მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე 
მუნიციპალიტეტის  2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტი,  ბიუჯეტის 
შედგენისათვის გამოყენებული  იყო  ,,მუნიციპალიტეტის ძირითადი მონაცემებისა 
და მიმართულებების დოკუმენტი“. მუნიციპალიტეტის  საშუალოვადიანი 
(ოთხწლიანი) სტრატეგიული მიმართულება და პრიორიტეტები.  სწორედ ამ 
მაჩვენებლებს ეფუძნება  ყოველწლიური ფისკალური ინსტრუმენტის  
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  პარამეტრები,  რათა უზრუნველყოფილ იქნას 
საშუალოვადიანი  პროგნოზების რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოება.  
ბიუჯეტის შედგენის პერიოდში მიუხედავად პანდემიისა  მოეწყო 



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის  რამდენიმე საჯარო განხილვა.  ბიუჯეტის 
პროექტი საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ვადებში წარედგინა  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.  2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი  
დამტკიცდა 2020 წლის 16 დეკემბერს საკრებულოს  N 28 დადგენილებით. 
 სამსახური ყოველდღიურად იღებს ინფორმაციას ბიუჯეტის შემოსულობების 
შესრულებისა და    ბიუჯეტის გადასახდელების შესახებ.  დადგენილი წესის 
თანახმად, ამზადებს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს  
ხონის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.  2020 წელს 
ბიუჯეტში შესულია 5 ცვლილება. ცვლილებები ძირითადად განაპირობა  
სახელმწიფო ფონდებიდან მიღებული თანხების ასახვამ.  სამსახური განიხილავს 
მუნიციპალური ა(ა)იპ სამსახურების მიერ წარმოდგენილ ბიუჯეტის  პროექტებს,  
საჭიროების შემთხვევაში,  ამზადებს წინადადებებს, მასალებს,  საბიუჯეტო 
მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების გადანაწილების 
შესახებ, მათ დასაზუსტებლად და კანონმდებლობით დადგენილი  წესის 
შესაბამისად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის მერს  შესათანხმებლად. 
  სამსახურმა მოახდინა ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განწერა 
კვარტალების მიხედვით. დადგენილი წესის თანახმად,  ანხორციელებს კონტროლს 
ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილებასთან ერთად   საბიუჯეტო 
ვალდებულებებზე და საგადახდო მოთხოვნებზე.      მუნიციპალიტეტის მერის 
ბრძანების შესაბამისად, ანხორციელებს სარეზერვო ფონდიდან სახსრების 
გამოყოფას. 
  სამსახური  ამუშავებს  მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო მაჩვენებლების 
სტატისტიკურ-საინფორმაციო მონაცემებს. უზრუნველყოფს ყოველთვიურად  
ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების  შესრულების ანგარიშის  
მომზადებას.  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კვარტალში ერთხელ წარუდგენს 
ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვას. ასევე, ამზადებს ბიუჯეტის შესრულების 
წლიურ ანგარიშს. 

2020 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობების  საერთო მოცულობა განისაზღვრა 7142.0 
ათასი ლარის ოდენობით. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული 
უფლებამოსილების განსახორციელებლად 160,0 ათასი ლარი, გადასახადები 6674.0 
ათასი ლარი,  სხვა შემოსავლები 278,0  ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების 
კლება 30,0 ათასი ლარი, გადასახდელები 7142,0 ათასი ლარი.  წლის განმავლობაში 
ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებებით, შემოსულობები განისაზღვრა 11 181,0 ათასი 
ლარი. გადასახადები  6 799.0 ათასი ლარი, გრანტები 4 089,0 ათასი ლარი, სხვა 



შემოსავლები 260,0 ათასი ლარი,არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული 
შემოსავალი 33,0 ათასი ლარი. 

2020 წელს  ფაქტიური შემოსულობებმა შეადგინა  13461,177   ათასი ლარი.  გეგმის 
102,28%.  გადასახადებიდან მიღებული  შემოსავალმა  შეადგინა 6,166,5 ათასი ლარი,  
რაც გეგმის 105,18 %-ა,  გრანტებიდან მიღებული შემოსავალმა  7016,961 ათასი 
ლარი,  რაც გეგმის 99,42 %-ა, სხვა შემოსავლებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 
შეადგინა 317,447 ათასი ლარი,  რაც გეგმის  128,0%-ა, არაფინანსური აქტივების 
კლებიდან მიღებული შემოსავალმა შეადგინა  10,857 ათასი ლარი რაც გეგმის 21,77 
%-ა. 

გადასახდელები 

2020  წელს ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა
         14 154,80 ათას ლარს. 

 ხარჯები 7230,11 ათასი ლარი მათ შორის: 
 შრომის ანაზღაურება 1365,6 ათასი ლარი,
 საქონელი და მომსახურება 1136,48 ათასი ლარი,
 პროცენტი 33,24 ათასი ლარი,
 სუბსიდიები 3726,13 ათასი ლარი, 
 გრანტები 10,0 ათასი ლარი,
 სოციალური უზრუნველყოფა 823,11 ათასი ლარი, 
 სხვა ხარჯები 135,54 ათასი ლარი. 
 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6873,34 ათასი ლარი, 
 ვალდებულების კლება 51,35  ათასი ლარი.

2020 წელს გაწეულმა ფაქტიურმა გადასახდელებმა შეადგინა  12962,95 ათასი 
ლარი:

 ხარჯები 6757,45 ათასი ლარი , გეგმის 97,7% : 
 შრომის ანაზღაურება 1340.92 ათასი ლარი, გეგმის 98.16 %
 საქონელი და მომსახურება 973.97 ათასი ლარი, გეგმის 85.70%
 სუბსიდიები 3579.55 ათასი ლარი, გეგმის 96.07 %
 პროცენტი  33.24 ათასი ლარი, გეგმა 100,0%
 გრანტები 7.88 ათასი ლარი, გეგმის 78.82%
 სოციალური უზრუნველყოფა 710.89 ათასი ლარი, გეგმის 86.37 %
 სხვა ხარჯები 111.01 ათასი ლარი.  გეგმის 81.90 %
 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6154.16 ათასი ლარი, გეგმის  89.54 %
 ვალდებულების კლება 51.34  ათასი ლარი. 100%



   პანდემიიდან გამოწვეული სირთულეების გამო სამსახური აქტიურად 
თანამშრომლობდა მუნიციპალიტეტის მერთან ერთად  ფინანსთა სამინისტროსთან.  
შედეგად მუნიციპალიტეტმა სპეციალური ტრანსფერის სახით წლის ბოლოს  მიიღო 750,0 
ათასი ლარის დახმარება.

       საბუღალტრო განყოფილება საანგარიშო წლის განმავლობაში აქტიურად 
ანხორციელებს:   საბუღალტრო აღრიცხვის სწორი ორგანიზაციის 
უზრუნველყოფას,  კონტროლი საბუთების გაფორმებასა და მომხდარი 
ოპერაციების კანონიერებას,  ოპერაციების განცალკევებული აღრიცხვას 
დაფინანსების წყაროების მიხედვით, ანგარიშსწორებათა თავისდროული 
აღრიცხვას,  ბუღალტრული ანგარიშგების შედგენას,  ბუღალტრული 
დოკუმენტების,  და სხვადასხვა  საბუთების შენახვას დადგენილი წესით.  
დოკუმენტების საფუძველზე  ადგენენ მემორიალ-ორდერებს და ახდენენ 
შესაბამისი გატარებების ასახვას ბალანსში. 2020 წლის განმავლობაში 
განახორციელა     1064  ვალდებულების საბუთისა  და 6108 ცალი საგადახდო 
მოთხოვნის  მომზადება. განყოფილებამ მოამზადა გასული წლის 
მუნიციპალიტეტის ფინანსური ანგარიშთაგება. განყოფილებას 
შესასრულებლად და სახელმძღვანელოდ დაეწერა 947 დოკუმენტი.   


