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საკითხების დასახელება შესრულების ვადა შემსრულებელი

1
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2021 წლის  

პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის 
განხილვა

იანვარი
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია

2

,,საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის 
შესახებ" საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებით ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 

თანხების შესაბამისად განსახორციელებელი 
პროექტების განხილვა

თებერვალი
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია

3
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 
2020 წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის 

ანგარიშის მოსმენა.
თებერვალი

საკრებულოს 
საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისია

4

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 
ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან მთავრობის მიერ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 

თანხების შესაბამისად განსახორციელებელი 
პროექტების განხილვა. 

მარტი
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია

                                                                                                                           პროექტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო  კომისიის   2021 წლის   

სამუშაო    გეგმა



5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 
პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვა

მარტი
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია

6
2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის 
ფორმირებასთან დაკავშირებით 

წინადადებების შემუშავება
აპრილი

საკრებულოს 
საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისია

7
2021 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის 

შესრულების ანგარიშის მოსმენა და 
შესაბამისი დასკვნის მომზადება

აპრილი
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია

8

საფინანსო სამსახურის უფროსის როლანდ 
ლაშხიას ანგარიში ბიუჯეტის 

შემოსულობების,გადასახდელების, ნაშთის 
ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ჩვენებით

კვარტალში ერთხელ
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია

9

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისადმი 

გადმოცემული დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის 
ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრების 

განხილვა.

15 ივლისამდე
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია



10
2021 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ანგარიშის 

მოსმენა და  შესაბამისი დასკვნის მომზადება
ივლისი

საკრებულოს 
საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისია

11

ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური 
მიმოხილვა ნაზარდი ჯამით, რომელიც 

მოიცავს შემოსულობების გადასახდელების 
(მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან 
გამოყოფილი სახსრების), ნაშთის 

ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს  
ფაქტობრივი მოცულობების  შედარებას 

შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ 
მაჩვენებლებთან

კვარტალში ერთხელ
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია

12
სარეზერვო ფონდის გამოყენების შესახებ 

ინფორმაციის მოსმენა
კვარტალში ერთხელ

საკრებულოს 
საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისია

13

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური 

შესყიდვების  სამსახურის მიერ 
წარმოდგენილი ანგარიშის  მოსმენა

კვარტალში ერთხელ
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია

14
2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიშის მოსმენა და შესაბამისი დასკვნის 

მომზადება.
  ოქტომბერი

საკრებულოს 
საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისია

15
კომისიაში შემოსული მასალების განხილვა 
და საკრებულოს სხდომისათვის დასკვნების 
მომზადება

პერიოდულად
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია



16 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 
ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ნოემბერი

საკრებულოს 
საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისია

16
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 

ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებასთან 
დაკავშირებული წინადადებების შემუშავება

დეკემბერი
საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია

17 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 
ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტის განხილვა. დეკემბერი

საკრებულოს 
საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომისია
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