
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის  
განკარგულება  N 02.01.26 

14 იანვარი 2015 წელი 
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციების 
ასიგნებების შესრულების ანგარიშის ფორმებისა და მათი წარდგენის ვადების დამტკიცების თაობაზე  

 
საქართველოს ორგანული კანონის - ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 61-ე 

მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, 75-ე მუხლის „ა.ბ“ და ე.თ ქვეპუნქტების, საქართველოს 
საბიუჯეტო კოდექსის მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის, 85-ე, 86–ე და 87-ე მუხლების და ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის საფუძველზე,   

 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა ადგენს 

 
 1. დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების შესრულების ანგარიშის ფორმები 
თანდართული რედაქციით (დანართი  1,  2,  3). 
 2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მომზადების 
მიზნით საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო 
საქალაქო სამსახურს წარუდგინონ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მათთვის 
გათვალისწინებული ასიგნებების  3, 6 და 9 თვის შესრულების ანგარიშები, საანგარიშო პერიოდის 
დასრულებიდან 15 დღის ვადაში, დანართი 3-ის შესაბამისად, ხოლო წლიური შესრულების ანგარიში 
– საბიუჯეტო წლის დამთავრებიდან არა უგვიანეს 1 თვისა, დანართი 1-ის და დანართი 2-ის 
მიხედვით.  
 3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქ.თბილისის მთავრობის 2014 წლის 6 ივნისის #15.19.697 
დადგენილება ,,ქ.თბილისის ბიუჯეტით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ასიგნებების 
შესრულების ანგარიშის ფორმებისა და მათი წარდგენის ვადების დამტკიცების თაობაზე “. 

4. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერის მოადგილეს გიორგი ხელაიას. 
       განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 
საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კილომეტრი, #6) 
ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 
  
           

       ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი                             დავით ნარმანია                     

 

       
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



დანართი №1 

 
წლიური ანგარიში საბიუჯეტო ორგანიზაციების პროგრამების და 

ქვეპროგრამების შესახებ 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
(საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება) 

 
ქალაქ თბილისის ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება 

პროგრამა:   
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
პროგრამის განმახორციელებელი ----------------------------------------------------------------- 
 
 

ათას ლარებში 
 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 

წლიური  
ბიუჯეტით 

დამტკიცებული 
გეგმა 

წლიური 
ბიუჯეტით 

დაზუსტებული 
გეგმა 

წლიური 
საკასო 

შესრულება 

საკასო შესრულების 
% წლიურ 

დაზუსტებულ 
გეგმასთან 

მიმართებაში 

საკუთარი 
სახსრებიდან 

მიმართული თანხები 
(ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) 

  პროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

  ქვეპროგრამა           

 
საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
აღწერა ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
დასახული საბოლოო შედეგები ------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული საბოლოო შედეგები ------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



განმარტება დასახულ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ------------------------------------------------------------ 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
აღწერა ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
დასახული შუალედური შედეგები ---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგები---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 
1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
განმარტება დასახულ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ 

განსხვავებებზე 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
სამსახურის უფროსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

დანართი №2 

 

საბიუჯეტო ორგანიზაციის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში 

 
 
 

______________________________________________________________________________ 
საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება 

 
 
 
 
ათას ლარებში 
 

პროგრამული 
კოდი 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 
დამტკიცებული 

გეგმა 
დაზუსტებული 

გეგმა 
საკასო 

შესრულება 

საკასო 
შესრულების 
შეფარდება 

დაზუსტებულ 
გეგმასთან (%) 

(5/4) 

განმარტება იმ 
პროგრამულ კოდებზე, 

რომელთა დაზუსტებულ 
და საკასო მაჩვენებლებს 

შორის შეუსაბამობა 
აღემატება 30% 

1 2 3 4 5 6 7 

  
საბიუჯეტო 
ორგანიზაციის 
მთლიანი ასიგნებები          

 

  პროგრამა №1 
        

 

  პროგრამა №2 
        

 

  პროგრამა №3 
        

 

 
 
 
 
სამსახურის უფროსი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    დანართი №3 

ანგარიში საბიუჯეტო ორგანიზაციის პროგრამების და 
ქვეპროგრამების შესახებ 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

(საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება) 
 

ქალაქ თბილისის ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება 
პროგრამა:   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------------- 
 
პროგრამის განმახორციელებელი ----------------------------------------------------------------- 
 
 

ათას ლარებში 
 

პროგრამული 
კოდი 

დასახელება 

საანგარიშო  
პერიოდის 

დაზუსტებული 
გეგმა 

საანგარიშო 
პერიოდის საკასო 

შესრულება 

საკასო შესრულების 
%  პერიოდის 
დაზუსტებულ 

გეგმასთან 
მიმართებაში 

საკუთარი 
სახსრებიდან 
მიმართული 

თანხები (ასეთის 
არსებობის 

შემთხვევაში) 

  პროგრამა         

  ქვეპროგრამა         

  ქვეპროგრამა         

 
 
საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
აღწერა ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი --------------------------------------- 
 
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი -------------------------------------------------------------- 
 
საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების  
აღწერა ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
სამსახურის უფროსი 


