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Abstract 

The dissertation - "Aspects of Improving the Municipal Financial Management 

of Tbilisi - consists of an introduction, three chapters, 8 subsections and a conclusion, 

which is accompanied by a list of used literature. 

The introduction traditionally talks about the relevance of the topic, defines its 

goals, objectives, research subject and object. As well as research results and practical 

significance. 

The paper presents tables, diagrams and drawings of the research results, the 

main part of which is compiled by the author based on the research materials. 

The first chapter - "Municipal budget - the main source of self-government" - 

focuses on the form of local self-government and adherence to the basic principles 

necessary for self-government. There is also talk of the benefits of decentralization of 

governance, which is considered one of the main conditions for strengthening 

democracy, and for which it is very important to provide the necessary financial 

resources to local authorities. 

The same chapter discusses such important issues as municipalities in Georgia 

and their function and responsibilities. A separate subsection is devoted to the 

principles of financial independence of local self-government, while the third and 

fourth subsections are devoted to the general overview of the budget system of 

Georgia and the principles of formation of the budget of municipalities. 

In the second chapter - "Municipal Management Investment Policy" - special 

importance is attached to the implementation of such an effective investment policy, 

which ensures a favorable economic and social environment for investment. Emphasis 

is also placed on the need to properly manage investment policy, which in turn has an 

impact on the multifaceted development of the municipality. 

One of the subsections of the same chapter is dedicated to the peculiarities of 

investment policy and forms of implementation and discusses the main directions of 

economic policy based on the economic functions of the municipality. The concept of 

investment policy is proposed for the implementation of targeted investment policy, 

for economic prosperity and the expansion of efficient, competitive production, as 

well as for the elimination of social problems. The last section of the same chapter is 

"Investment Policy Goals and Objectives" - which sets out the investment policy 

forms and priority tasks set to ensure a favorable investment environment. The focus 

is on the participation of the banking sector in investment activities and directions of 

work. It is suggested how the stock market should be used to expand investment 

activities. 

Chapter 3 - "Improving Financial Management in Tbilisi Municipality" - covers 

important issues such as the financial system and financial accounting of Tbilisi 

Municipality, as well as the role of financial management in specific issues. In particular: 

• How much financial resources are needed to meet the set goals and 

objectives; 

• From what sources it is possible to find financial resources; 

• How to optimally manage financial resources to ensure financial stability and 

liquidity. 

The first subsection of the third chapter deals entirely with the financial system 

of the Tbilisi Municipality, which discusses the main stages of the budget process in 

the Tbilisi Municipality in accordance with the Budget Code; Sources of revenue of 

the budget of the local self-government unit according to the budget classification; 

Types of taxes. 

The second section of the same chapter is dedicated to financial accounting in 
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Tbilisi municipality. It is said that a necessary condition for perfecting financial 

management is the refinement of financial statements, which means accurate and 

transparent accounting of public finances. The purpose of financial statements is to 

provide information about the financial condition of the entity, the financial results of 

its operations, which is used by a wide range of customers to make and evaluate 

resource allocation decisions, which is important information for financial 

management. For this purpose, in compliance with the unified methodological 

principles and rules in the country, the International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS) have been introduced over the years. In accordance with the Order 

# 108 of the Minister of Finance of Georgia of May 5, 2020 - "On Approval of the 

Instruction on Financial Accounting by International Budget Accounting Standards 

(IPSASs) on the basis of International Public Sector Accounting Standards", the 

budget organizations of the central government of Georgia from 2020 and Georgia 

from 2021 The budgetary organizations of the Autonomous Republic and the local 

government maintain financial accounting based on the International Public Sector 

Accounting Standards (IPSASs). 

Instruction Basis of the Budget Code of Georgia 

 
ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ადგილობრივი თვითმმართველობა მმართვე-

ლობის დეცენტრალიზებულ ფორმას წარმოადგენს. ეს არის მოქალაქეთა 

უფლება და შესაძლებლობა დამოუკიდებლად გადაწყვიტონ და მოაწეს-

რიგონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები მოსახლეობის ინტერე-

სების გათვალისწინებით. 1985 წლის 15 ოქტომბერს ქალაქ სტრასბურგში 

ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების მონაწილეობით გაფორმდა ევ-

როპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, რომლის 

მიხედვითაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არსებობა დემოკრატი-

ული წყობის ერთ-ერთ ძირითადი საფუძველია, მოქალაქეთა უფლება 

მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო საქმეების 

წარმართვაში ერთ-ერთ დემოკრატიულ პრინციპს წარმოადგენს. ხელი-

სუფლების დეცენტრალიზაციის პირობებში მუნიციპალური მმართველობა 

ბევრად ეფექტიანად და ოპერატიულად უზრუნველყოფს ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტას. ამისათვის მეტად მნიშვნე-

ლოვანია მუნიციპალური მენეჯმენტის ფინანსური დამოუკიდებლობის 

უზრუნველყოფა და თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე რეგის-

ტრირებული მოსახლეობის მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა 

ადგილობრივი ფინანსების მართვის პროცესში.  
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მუნიციპალური მმართველობა ძირითადად ორიენტირებულია 

შესაბამის თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებული მოსახლეობის    

საყოფაცხოვრებო მოთხოვნების უზრუნველყოფაზე, ადგილობრივი ინ-

ფრასტრუქტურის განვითარებასა და სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული 

ცალკეულ უფლებამოსილების შესრულებაზე. 

მუნიციპალიტეტის ფინანსურ წყაროს ძირითადად მისი ბიუჯეტი 

წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის დამოუკიდებლობა გარანტირებულია 

საბიუჯეტო საქმიანობაში საკუთარი შემოსულობებით და ექსკლუზიურ 

უფლებამოსილებათა განსახორციელებელი გადასახადების გაწევის და-

მოუკიდებლად განსაზღვრით, აგრეთვე კანონით დადგენილ ფარ-

გლებში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა დამოუკიდებელი გადა-

წყვეტილებების მიღების უფლებით.  

მუნიციპალიტეტის მენეჯმენტს ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საკითხებისა და პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელია ჰქონდეს 

საკუთარი ფინანსური სახსრები. ვინაიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის შემო-

სულობების ძირითად წყაროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერები წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი ფინანსურად ძირითადად 

დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, რაც გარკვეულწილად 

ზღუდავს მის დამოუკიდებლობას. შეზღუდული ფინანსური რესურსების 

ფონზე მნიშვნელოვანია მუნიციპალური საფინანსო მენეჯმენტის სრულყოფა, 

რათა უზრუნველყოფილი იყოს არსებული ფინანსებით  ადგილობრივი 

საჭიროებებისა და მოთხოვნების მაქსიმალურად დაკმაყოფილება.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები: აღნიშნულიდან გამომდინარე,  ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალური საბიუჯეტო სისტემისა და  საფინანსო  

მენეჯმენტის კვლევა მიზნად ისახავს:  

საბიუჯეტო პროცესის დეტალურ განხილვასა და კვლევას, როგორც 

ქვეყნის მასშტაბით, ასევე მუნიციპალიტეტებში, კერძოდ, ქალაქ თბილი-

სის მუნიციპალიტეტში. ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის პირობებში 

მუნიციპალური მმართველობა ბევრად ეფექტურად და ოპერატიულად 

უზრუნველყოფს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტას. 
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ამისათვის მეტად მნიშვნელოვანია მუნიციპალური მენეჯმენტის ფინან-

სური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა da თვითმმართველი ერთეუ-

ლის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის მეტი ჩართულობის 

უზრუნველყოფა ადგილობრივი ფინანსების მართვის პროცესში.  

მუნიციპალიტეტის ფინანსურ წყაროს ძირითადად მისი ბიუჯეტი 

წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის მენეჯმენტს ადგილობრივი მნიშვნე-

ლობის საკითხებისა და პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელია 

ჰქონდეს საკუთარი ფინანსური სახსრები. ვინაიდან ადგილობრივი 

ბიუჯეტის შემოსულობების ძირითად წყაროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი ტრანსფერები წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი ფინანსურად 

ძირითადად დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, რაც 

გარკვეულწილად ზღუდავს მის დამოუკიდებლობას. 

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა  სამი დონის ბიუჯეტისაგან 

შედგება, ესენია -  სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბ-

ლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტები. მიუხედა-

ვად ასეთი იერარქიისა, ყველა დონის ბიუჯეტი დამოუკიდებელია საბი-

უჯეტო პროცესის ყველა ეტაპის განხორციელებაში. მხოლოდ სტატის-

ტიკის თვალსაზრისით ახდენს სახელმწიფო (ფინანსთა სამინისტრო) სა-

ქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შედგენას, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო, 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა (ნაერთი - რესპუბლიკური და მასში 

შემავალი მუნიციპალიტეტების) და თვითმმართველობების ბიუჯეტებს.  

საქართველოში მუნიციპალიტეტების ფინანსური დამოუკიდებ-

ლობა უზრუნველყოფილია საქართველოს კონსტიტუციით, საბიუჯეტო 

კოდექსითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით.  

 საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა წარმოადგენს სამართლებრივი 

აქტებით რეგულირებულ საბიუჯეტო ურთიერთობათა ერთობლიობას 

ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი 

ხელისუფლებების  ფუნქციების შესასრულებლად ფულადი სახსრების 

მობილიზებისა და გამოყენების მიზნით, მისი ზოგადი მიმოხილვა 

ცხადყოფს, რომ ქვეყანაში საჯარო ფინანსების მართვა ყველა დონის სა-
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ხელმწიფო ერთეულის დონეზე ერთიანი პრინციპითა და საკანონმდებ-

ლო ბაზით ხორციელდება, რაც ხელს უწყობს ქვეყანაში საბიუჯეტო 

პროცესის ზემოთხსენებული პრინციპების (ყოვლისმიმცველობა, გამ-

ჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, დამოუკიდებლობა, ერთიანობა, 

უნივერსალობა, კონსოლიდირება) დაცვას. დღეისათვის საქართველოში 

სამივე დონის ფინანსური დოკუმენტი პროგრამული ბიუჯეტის  ფორმა-

ტით მზადდება. პროგრამული ბიუჯეტი, ფაქტობრივად, არის თვით-

მმართველი ერთეულის სოციალურ ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიის ნაწილი, მასში ნათლად ჩანს მიზანი, თუ რა მატერიალურ 

სიკეთეს უნდა ელოდოს მოსახლეობა. 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში, პრიორიტე-

ტების განსაზღვრის დროს, აუცილებელია ადგილობრივი მოსახლეობის 

ჩართვა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ბიუჯეტის პროგრამების მაქსი-

მალურად სამართლიანად  ადგილობრივი მოსახლეობის - თითოეული 

მოქალაქის საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე მორგება.  

მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების უზ-

რუნველსაყოფად ასევე მნიშვნელოვანია აქტიური საინვესტიციო პოლი-

ტიკის განხორციელება. აღნიშნული ქმედება მუნიციპალური მენეჯმენ-

ტის ერთერთ ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს. საინვესტიციო საქმი-

ანობის სტიმულირებისათვის მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს 

კონკურენტული, მიმზიდველი გარემოს შექმნა, სადაც გათვალისწი-

ნებული იქნება საინვესტიციო სისტემის ყველა მონაწილის ინტერესები. 

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან მიღებული სუბსიდიის მეშვეობით იღებს შემოსავლებს,  

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისათვის და საზოგაოების 

ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია დამატებითი 

სახსრების მოძიება, რომელიც საინვესტიციო საქმიანობის გააქტიურებით 

არის შესაძლებელი. ამიტომ მუნიციპალური მენეჯმენტის ერთ-ერთ 

ძირითადი ამოცანა საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობაა, რაც საინ-

ვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესებასა და პოტენციური ინვესტო-
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რების მოტივირებას ითვალისწინებს.  

საფინანსო მენეჯმენტის სრულყოფისათვის აუცილებელია ასევე 

ფინანსური აღრიცხვის დახვეწა, რაც გულისხმობს საჯარო ფინანსების 

სწორ და გამჭვირვალე აღრიცხვა-ანგარიშგებას. ფინანსური ანგარიშგება 

არის ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის და მისი საქმიანობის 

ფინანსური შედეგების სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული სურათი. ფი-

ნანსური ანგარიშგების მიზანია ერთეულის ფინანსური მდგომარეობის, 

მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგების ისეთი ინფორმაციის წარმოდ-

გენა, რომელსაც გამოიყენებენ მომხმარებელთა ფართო წრეები რესურ-

სების განაწილების შესახებ გადაწყვეტილებების მისაღებად და შესაფა-

სებლად, რაც ფინანსური მენეჯმენტისათვის მნიშვნელოვან ინფორმა-

ციას წარმოადგენს.  

ამ მიზნით ნაშრომში განხილულია ქალაქ თბილისის მთავრობის 

2021 წლის 28 აპრილის # 21.587.635 განკარგულებით დამტკიცებული 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა სააღრიცხვო პოლი-

ტიკის ინსტრუქცია საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე“.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ინსტრუქცია წარმოადგენს ფინანსური და მმართველობითი 

აღრიცხვის გაუმჯობესებისა და სრულყოფისათვის მნიშვნელოვან დოკუ-

მენტს. დოკუმენტში განსაზღვრულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტე-

ტის მერიის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ანგარიშვალდებულება 

ორგანიზაციაში არსებული აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის 

პროცესში. ასახულია თითოეული ფინანსური (პირველადი აღრიცხვის) 

დოკუმენტის შედგენის წესი, შედგენაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურუ-

ლი ერთეული, ხელმომწერი პირი და სხვა მონაცემები. განსაზღვრულია 

ორგანიზაციის საკუთრებაში არსებული თითოეული აქტივის მართვისა 

და აღრიცხვის პროცედურები, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური მენეჯმენტის საქმიანო-

ბას და მისი სრულყოფისათვის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბი-
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ჯია, რადგან როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ ფინანსური აღრიცხვის გაუმჯო-

ბესება ფინასური მენეჯმენტის სრულყოფის აუცილებელი  პირობაა. 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე დასახულ იქნა შემდეგი ამოცანები: 

1. ბიუჯეტის როგორც თვითმმართველობის განხორციელების 

ძირითადი წყაროს საფუძვლიანი განხილვა; 

2. მუნიციპალიტეტის მენეჯმენტის საინვესტიციო პოლიტიკის 

შეფასება; 

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ფინანსური მენეჯმენტის 

სრულყოფის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა. 

კვლევის საგანი და ობიექტი: კვლევის საგანია ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალური საფინანსო მენეჯმენტის კვლევა და მისი სრულყოფის 

ტენდენციები. 

კვლევის ობიექტი: გამოკვლევის მიზნიდან და ამოცანებიდან გამომ-

დინარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალური საფინანსო მენეჯმენტის 

სრულყოფის ტენდენციების გამოვლენისათვის კვლევის ობიექტია საქარ-

თველოს სახელმწიფო საბიუჯეტო სისტემა, ქალაქ თბილისის საბიუჯეტო 

სისტემა და აღრიცხვა-ანგარიშგების პოლიტიკა. 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები: სადისერტა-

ციო ნაშრომის - ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალური საფინანსო მენეჯმენტის 

სრულყოფის ასპექტები“-თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძველია 

ქართველი და უცხოელი მეცნიერების ფუნდამენტური ნაშრომები, 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, საქართველოს კანონები 

და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

საფინანსო-საბიუჯეტო სისტემების, საინვესტიციო პოლიტიკისა და 

მუნიციპალური მენეჯმენტის სრულყოფას, ხარისხის გაუმჯობესებას, 

მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებას პრაქტიკაში. 

ნაშრომის ნორმატიული საფუძველია ქვეყნის საკანონმდებლო ბაზა, 

ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტები, რომლებიც არეგულირებენ საფინან-

სო-საბიუჯეტო და აღრიცხვა-ანგარიშგების სისტემებს. 

ნაშრომში კვლევის პროცესში გამოყენებულია შემდეგი მეთოდები:  
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ინდუქციისა და დედუქციის მეთოდები კონკრეტული ფაქტებიდან 

ზოგადი დასკვნის გამოტანას გულისხმობს და, პირიქით, აზროვნების 

წარმართვას ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ. აღნიშნული მეთოდები 

გამოყენებულ მეორე და მესამე თავებში. 

შედარებითი ანალიზის მეთოდი უმთავრესად ნაშრომის მესამე 

თავშია  გამოყენებული.  

ანალიზის მეთოდი. ნაშრომის პირველ თავში გაანალიზებულია 

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა, მისი სამართლებრივი საფუძვლები. 

მუნიციპალური ბიუჯეტის ფორმირების პრინციპები. მეორე თავში გაანა-

ლიზებულია საინვესტიციო პოლიტიკის მნიშვნელობა მუნიციპალიტეტის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის, მისი მიზნები და ამოცა-

ნები. მესამე თავში გაანალიზებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საფინანსო სისტემა, მისი ნორმატიული საფუძვლები, გაანალიზებულია 

2020 წლის ბიუჯეტი, მისი შემოსულობებისა და გადასახდელების დეტა-

ლიზაციით.  გაანალიზებულია ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგება ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტში და მისი სრულყოფის ტენდენციები. 

სტატისტიკური მეთოდები. ეს მეთოდი მესამე თავშია გამოყენებუ-

ლი, კერძოდ განხილულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 

ბიუჯეტი. დეტალურად განხილულია 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსუ-

ლობები და გადასახდელები, გაანალიზებულია საკუთარი შემოსავლები და 

სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ტრანსფერები, გრანტები. ასევე 

განხილულია ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილში პრიორიტეტები, მათი 

პროცენტული მაჩვენებლები. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. წარმოდგენილი ნაშრომის მეცნიე-

რული სიახლე მდგომარეობს შემდეგში: 

შესწავლილია და გაანალიზებულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალი-

ტეტის საფინანსო მენეჯმენტის სრულყოფის მიზნით ქვეყანაში არსებული 

საფინანსო-საბიუჯეტო სისტემა, საკანონმდებლო ბაზა და მასთან დაკავ-

შირებული ფაქტორები და მიმართულებები. 

გამოვლენილია, რომ საქართველოში არსებული საფინანსო-საბი-
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უჯეტო სისტემიდან გამომდინარე, ადგილობრივი თვითმმართველობის და 

მათ შორის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მეტ წილად 

დამოკიდებულია სახელმწიფოზე, ვინაიდან მისი შემოსულობების მნიშვნე-

ლოვანი ნაწილი დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის ტრანსფერებსა 

და გრანტებზე. ამიტომ აუცილებელია შეზღუდული ფინანსური რესურ-

სების ფონზე, მუნიციპალურმა მენეჯმენტმა უზრუნველყოს ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საჭიროებებისა და პრობლემების  მოსაგვარებლად, ბიუჯე-

ტის ოპტიმალურად თითოეული მოქალაქის ინტერესების გათვალისწი-

ნებით დაგეგმვა. ამისათვის ასევე აუცილებელია მოსახლეობის ფართო 

მასების ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში ჩართვა - პრიორიტეტების 

განსაზღვრის დროს. 

მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის 

ასევე აუცილებელია საინვესტიციო პოლიტიკის გააქტიურება. ამისათვის 

საჭიროა ინვესტორებისათვის სასურველი გარემოს შექმნა. 

დადგენილია, რომ ფინანსური მენეჯმენტის სრულყოფისათვის 

აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ასევე ფინანსური ანგარიშგების 

დახვეწა, რაც გულისხმობს საჯარო ფინანსების სწორ და გამჭვირვალე 

აღრიცხვა-ანგარიშგებას. ფინანსური ანგარიშგება არის ორგანიზაციის 

ფინანსური მდგომარეობის და მისი საქმიანობის ფინანსური შედეგების 

სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული სურათი. ფინანსური ანგარიშგების 

მიზანია ერთეულის ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის 

ფინანსური შედეგების ისეთი ინფორმაციის წარმოდგენა, რომელსაც 

გამოიყენებენ მომხმარებელთა ფართო წრეები რესურსების განაწილების 

შესახებ გადაწყვეტილებების მისაღებად და შესაფასებლად, რაც ფინანსური 

მენეჯმენტისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს.  

ამის შესაბამისად, ქვეყანაში ერთიანი მეთოდოლოგიური პრინცი-

პების და წესების დაცვით, წლების განმავლობაში ინერგება საჯარო სექტო-

რის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (სსბასს). 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 5 მაისის #108 ბრძანების - 

„საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ საჯარო სექტორის ბუღალტრული 
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აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს-ების) საფუძველზე 

ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოების შესახებ ინსტრუქციის დამ-

ტკიცების თაობაზე“  შესაბამისად 2020 წლიდან საქართველოს ცენტრა-

ლური ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციები, ხოლო 2021 წლიდან 

საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკის და ადგილობრივი ხელისუფ-

ლების საბიუჯეტო ორგანიზაციები საჯარო სექტორის ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს-ების) საფუძველზე 

აწარმოებენ ფინანსურ აღრიცხვა-ანგარიშგებას. 

ამ მიზნით ქალაქ თბილისის მთავრობის 2021 წლის 28 აპრილის # 

21.587.635 განკარგულებით დამტკიცდა ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქცია საჯარო სექტორის 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე“.  

აღნიშნული დოკუმენტი განსაზღვრავს ქალაქ თბილისის მუნიცი-

პალიტეტის მერიის  საბიუჯეტო და საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით,  ფინანსური ანგარიშგების მომზადების და 

ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზების  და წარმოების წესებს. სააღ-

რიცხვო  პოლიტიკის  მიზანია  ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის 

და საქმიანობის შედეგად მიღებული ფინანსური შედეგების შესახებ 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ყველაზე სრულყოფილი, 

ობიექტური და საიმედო ინფორმაციის მიწოდება ფინანსური ანგარიშგების 

შიდა და გარე მომხმარებლებისთვის.  ბუღალტრული აღრიცხვის პოლი-

ტიკა ითვალისწინებს ორგანიზაციული და ფუნქციონალური სტრუქტურის 

თავისებურებებს და სპეციფიკურ საქმიანობას. დოკუმენტი შემუშავებულია 

დაბუღალტრო აღრიცხვის შესახებ საკანონმდებლო და მარეგულირებელი 

აქტების მოთხოვნების გათვალისწინებით.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ინსტრუქცია წარმოადგენს ფინანსური და მმართველობითი 

აღრიცხვის გაუმჯობესებისა და სრულყოფისათვის მნიშვნელოვან დოკუ-

მენტს. დოკუმენტში განსაზღვრულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ანგარიშვალდებულება ორგანი-
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ზაციაში არსებული აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის პროცესში. 

ასახულია თითოეული ფინანსური (პირველადი აღრიცხვის) დოკუმენტის 

შედგენის წესი,  შედგენაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული, 

ხელმომწერი პირი და სხვა მონაცემები. განსაზღვრულია ორგანიზაციის 

საკუთრებაში არსებული თითოეული აქტივის მართვისა და აღრიცხვის 

პროცედურები, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური მენეჯმენტის საქმიანობას  და  მისი 

სრულყოფისათვის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ფინანსური აღრიცხვის გაუმჯობესება 

ფინასური მენეჯმენტის სრულყოფის აუცილებელი  პირობაა. 

რეკომენდებულია მუნიციპალური ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში 

ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა გამოკითხვის ან 

ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით. ბუღალტრული აღრიცხვა-

ანგარიშგების ნაწილში ყოველწლიური ბალანსის გამოქვეყნება, რაც დღეის 

მდგომარეობით, ბიუჯეტისგან განსხვავებით, არ არის უზრუნველყოფილი, 

აუცილებელია ბალანსის ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა მომხმარებლისათვის 

(მაგ. ინვესტორი, მოქალაქე და სხვა დაინტერესებული პირი), რადგან მასში 

ასახულია მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში არსებული აქტივები, 

კაპიტალი და ვალდებულებები, მუნიციპალიტეტის ფინანსური საქმიანობი-

დან გამომდინარე შედეგები -  ყოველწლიური ნამეტი ან დეფიციტი, რაც 

განსაკუთრებით ინვესტორისათვის საჭირო ინფორმაციას წარმოადგენს. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ 

ავტორის რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას საქართველოს სხვა-

დასხვა მუნიციპალიტეტში, საფინანსო მენეჯმენტის სრულყოფისათვის. 

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა მდგომარეობს შემდეგში: ცალკე-

ული მოსაზრებები და კვლევის შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს  

საგანმანათლებლო პროგრამებში; იგი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს  

დარგში მომუშავე პრაქტიკოს სპეციალისტებს.  

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა.  

სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 133 გვერდისაგან და  მოიცავს  
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სავალდებულო პუნქტებს: შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ თავს, 

დასკვნასა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. მუნიციპალური ბიუჯეტი - თვითმმართველობის განხორციელების 

ძირითადი წყარო 

1.1. მუნიციპალიტეტები საქართველოში და მათი ფუნქცია-მოვალეობანი 

1.2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური დამოუკიდებლობის 

პრინციპი 

1.3. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ზოგადი მიმოხილვა 

1.4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმირების პრინციპები  საქართველოში 

თავი 2.  მუნიციპალური მენეჯმენტის საინვესტიციო პოლიტიკა 

2.1. საინვესტიციო საქმიანობა მუნიციპალიტეტებში 

2.2. საინვესტიციო პოლიტიკის თავისებურება და რეალიზაციის ფორმები 

2.3. საინვესტიციო პოლიტიკის მიზანი და ამოცანები 

თავი 3. ფინანსური მენეჯმენტის სრულყოფა ქალაქ თბილისის მუნიციპა-

ლიტეტში  

3.1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სისტემა  

3.2 ფინანსური აღრიცხვა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში 

დასკვნა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა. 

 
ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომი ,,ქ.თბილისის მუნიციპალური საფინანსო 

მენეჯმენტის სრულყოფის ასპექტები“ ეძღვნება საქართველოს მუნიციპალი-

ტეტებში, კერძოდ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში საფინანსო მენეჯ-

მენტის დახვეწასა და განვითარებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში 

არსებული ფინანსური რესურსების ოპტიმალურ გამოყენებას ადგილობრივი 

მოსახლეობის საჭიროებებისა და მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.  

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში - ,,მუნიციპალური ბიუჯეტი 

- თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი წყარო“ განხილულია 
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შემდეგი საკითხები: მუნიციპალიტეტები საქართველოში და მათი 

ფუნქცია-მოვალეობანი; ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსური 

დამოუკიდებლობის პრინციპი; საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ზოგა-

დი მიმოხილვა; მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმირების პრინციპები    

საქართველოში. ამ თავის საკითხების შესწავლით, ნაშრომში გაკეთდა 

შემდეგი დასკვნები: 

დეცენტრალიზაცია, თვითმმართველობის უზრუნველყოფა და 

განვითარება დემოკრატიის გაძლიერების ერთ-ერთ მთავარ პირობას 

წარმოადგენს და ამისათვის მეტად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი 

ორგანოების საჭირო ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა. 

თითოეულ თვითმმართველობას აქვს კანონით განსაზღვრული 

საკუთარი უფლებამოსილებანი და მის განსახორციელებლად საჭირო 

ფინანსური რესურსები - ბიუჯეტი. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განსახორციელებლად, მნიშვნე-

ლოვანია, რომ მუნიციპალიტეტი ფლობდეს საკუთარ ფინანსურ სახსრებს, 

რომელიც აუცილებელია მისი ფუნქციების შესასრულებლად. სახელმწიფო 

გადასახადების თუნდაც ნაწილი მაინც უნდა მიეკუთვნოს პირდაპირ ადგი-

ლობრივ ბიუჯეტს და იმ შემთხვევაში, თუ საკუთარი სახსრები არ არის 

საკმარისი ადგილობრივი საჭიროებების დასაფინანსებლად, სახელმწიფო 

ვალდებულია განახორციელოს ადგილობრივი ბიუჯეტის სუბსიდირება.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის, როგორც დემოკრატიული 

საზოგადოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის და სახელმწიფოში 

დემოკრატიის ხარისხის ერთ-ერთ განმსაზღვრელი საზომის, მთავარი 

პრინციპი მისი დამოუკიდებლობაა, რაც ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საკითხების დამოუკიდებლად გადაწყვეტის შესაძლებლობას გულისხმობს. 

აღნიშნული პრინციპის განხორციელება კი წარმოუდგენელია ფინანსური 

დამოუკიდებლობის გარეშე.  

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ფინანსური წყარო მისი ბიუჯეტია. 

მუნიციპალიტეტის დამოუკიდებლობა საბიუჯეტო საქმიანობაში გარანტი-

რებულია საკუთარი შემოსულობებით და ექსკლუზიურ უფლებამოსილებათა 
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განხორციელებისათვის გადასახდელების გაწევის დამოუკიდებლად 

განსაზღვრით, აგრეთვე კანონით დადგენილ ფარგლებში დელეგირებულ უფ-

ლებამოსილებათა დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების უფლებით.  

მუნიციპალიტეტის მენეჯმენტს, ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საკითხებისა და პრობლემების გადასაჭრელად, აუცილებელია ჰქონდეს 

საკუთარი ფინანსური სახსრები. ვინაიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობების ძირითად წყაროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერები წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი ფინანსურად ძირითადად 

დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, რაც გარკვეულწილად 

ზღუდავს მის დამოუკიდებლობას.  

 მუნიციპალიტეტის საფინანსო სისტემის სრულყოფის თვალსაზ-

რისით ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში აქტიურ მონაწილეობას უნდა 

იღებდეს მენეჯმენტის ყველა რგოლი, ჩართული უნდა იყოს ყველა 

დარგობრივი სტრუქტურული ერთეული, ვინაიდან მარტო ფინანსური 

მენეჯმენტი ვერ უზრუნველყოფს პროგრამების, მათი შედეგებისა და 

შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრას. საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროში 

გადაწყვეტილებების მისაღებად ფინანსური მენეჯმენტისათვის მნიშვნე-

ლოვანია პირველადი ინფორმაციის მოძიება, რომელიც უნდა მოიცავდეს 

დეტალურ ინფორმაციას პროგრამების, ქვეპროგრამებისა და ღონისძიე-

ბების შესახებ, სადაც მოცემული იქნება შესაბამისი გაანგარიშებები, განმარ-

ტებები და დასაბუთებები. 

დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავარი, სტრატეგიული ამოცანაა, 

ისეთი საფინანსო სისტემის ფორმირება, სადაც ხელისუფლების ყველა 

დონეს შორის ფინანსური რესურსები გადანაწილებული იქნება მათი 

უფლებამოსილებებისა და მოსახლეობის წინაშე აღებული ვალდებულე-

ბების შესაბამისად.  

სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, 

რომელიც სამართლიანად გამიჯნავს სხვადასხვა დონის ხელისუფლებებს 

შორის უფლებამოსილებებსა და პასუხისმგებლობებს. ამავე დროს მნიშ-
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ვნელოვანია ხელისუფლების ყველა დონეზე ფინანსური დამოუკიდებ-

ლობის უზრუნველყოფა.  

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სისტემის სრულყოფის თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია დახვეწილი, რეალური და ეფექტიანი პროგრამული ბიუჯე-

ტის ფორმირება, სადაც ოპტიმალურად, მაქსიმალურად იქნება გათვალისწი-

ნებული ადგილობრივი მოთხოვნილებები და პრობლემების გადაჭრის გზები. 

ამისათვის აუცილებელია ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში აქტიურად 

მონაწილეობდეს მენეჯმენტის ყველა რგოლი, აგრეთვე მოსახლეობის ფართო 

მასებიც, გამოკითხვის გზით. აღნიშნული მიდგომა ბიუჯეტის სტრუქტურას 

მაქსიმალურ შესაბამისობაში მოიყვანს ადგილობრივ საჭიროებებთან და ასევე 

აამაღლებს მოსახლეობის მხრიდან ნდობის ხარისხს.  

 დღეისათვის საქართველოში სამივე დონის ფინანსური დოკუმენტი 

პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატით მზადდება. 

პროგრამული ბიუჯეტი შედეგზე ორიენტირებული ფინანსური დო-

კუმენტია. მისი ძირითადი არსი და უპირატესობანი იმაში მდგომარეობს, 

რომ პროგრამულ ფორმატში ნათელია მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი 

კონკრეტულ ღონისძიებაში ჩადებულ ფინანსურ რესურსებსა და მიღებულ 

შედეგებს შორის, მანამდე არსებული ტრადიციული ორგანიზაციული 

სტრუქტურის მქონე ბიუჯეტისაგან განსხვავებით, რაც სახელმწიფო 

ფინანსების ეფექტურად გამოყენების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.  

პროგრამული ბიუჯეტი, ფაქტობრივად, არის თვითმმართველი ერთე-

ულის სოციალურ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის ნაწილი. მასში 

ნათლად ჩანს მიზანი (რა მატერიალურ სიკეთეს უნდა ელოდოს მოსახლეობა).  

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა წარმოადგენს ცენტრალური, 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების 

ფუნქციების შესასრულებლად ფულადი სახსრების მობილიზებისა და 

გამოყენების მიზნით სამართლებრივი აქტებით რეგულირებულ 

საბიუჯეტო ურთიერთობათა ერთობლიობას. მისი ზოგადი მიმოხილვა 

ცხადყოფს, რომ საჯარო ფინანსების მართვა, ყველა სახელმწიფო ერთე-

ულის დონეზე, ერთიანი პრინციპითა და საკანონმდებლო ბაზით ხორცი-
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ელდება. ეს ხელს უწყობს ქვეყანაში საბიუჯეტო პროცესის ზემოთხსენე-

ბული პრინციპების (ყოვლისმომცველობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდე-

ბულება, დამოუკიდებლობა, ერთიანობა, უნივერსალობა, კონსოლიდირება) 

დაცვას. პროგრამული ბიუჯეტი წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმარ-

თველობის პრიორიტეტების მიზნების მისაღწევად განსახორციელებელი 

ღონისძიებების ერთობლიობას, შესაბამისი აღწერით, მიზნებით, შედეგებითა 

და შეფასების ინდიკატორებით. პროგრამული ბიუჯეტის შესრულებაში 

ნათლად აისახება პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორცი-

ელებული ღონისძიებები. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა მმართველობის დეცენტრალიზე-

ბული ფორმაა, რომელიც აძლიერებს ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს. 

მუნიციპალური მმართველობა და შესაბამისად ფინანსური მენეჯმენტი 

ბევრად ეფექტურად და ოპერატიულად უზრუნველყოფს ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტას. მოსახლეობას უფრო მეტი საშუა-

ლება უნდა ჰქონდეს მონაწილეობა მიიღოს ადგილობრივ დონეზე სახელმწი-

ფო საქმეების წარმართვაში. მუნიციპალური მმართველობა ძირითადად 

ორიენტირებულია მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მოთხოვნების უზრუნ-

ველყოფაზე, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და სახელ-

მწიფოს მიერ დელეგირებული ცალკეულ უფლებამოსილების შესრულებაზე. 

თვითმმართველობის გაძლიერებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია 

მუნიციპალიტეტის ფინანსური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. 

თვითმმართველობის განხორციელების ძირითად წყაროს მუნიციპალური 

ბიუჯეტი წარმოადგენს. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა სამი დონის 

ბიუჯეტისაგან შედგება, ესენია - სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლი-

კების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტე-

ბი. ყველა დონის ბიუჯეტი დამოუკიდებელია საბიუჯეტო პროცესის ყველა 

ეტაპის განხორციელებაში. საქართველოში არსებული საბიუჯეტო მოწყობა 

და საკანონმდებლო ბაზა ზოგადად უზრუნველყოფს თვითმმართველი 

ერთეულის ფინანსურ დამოუკიდებლობას, დაცულია ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ ევროპული ქარტიის მოთხოვნაც, რომლის 



19 

თანახმადაც ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების ფინანსური წყა-

როების თუნდაც ნაწილი უნდა შედგებოდეს ადგილობრივი გადასახა-

დებისა და მოსაკრებლებისაგან. ამის მიუხედავად, მაინც შესამჩნევია 

სახელმწიფოს ჩარევა ადგილობრივი ბიუჯეტების ფორმირების პროცესში, 

ვინაიდან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების ძირითად წყაროს 

სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ტრანსფერები და გრანტები წარმოადგენს 

და მის გაანგარიშებას სახელმწიფო (ფინანსთა სამინისტრო) ახდენს, ხოლო 

მასში ცვლილებების შეტანა თვითმმართველობებთან კონსულტაციის 

გარეშე ხდება. აქედან გამომდინარე, თვითმმართველი ერთეული მაინც 

დამოკიდებულია სახელმწიფოზე და მისგან ბოძებული ფინანსური 

სახსრებით გეგმავს ბიუჯეტს. ასევე აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 

მოსახლეობა, რომლის საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად 

ხდება სახელმწიფო ორგანოების დეცენტრალიზება და ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ფორმირება, მისი კეთილდღეობის უზრუნველყოფ ის მიზნით, 

ნაკლებად არის ჩართული ადგილობრივი, ყოველწლიური ფინანსური 

დოკუმენტის - ბიუჯეტის შედგენის პროცესში. მართალია, ბიუჯეტის დამ-

ტკიცებას ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ არჩეული წარმომად-

გენლობითი ორგანო, მაგრამ ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრის 

ეტაპზე აუცილებელია მოქალაქეების მონაწილება, მათი გამოკითხვის ან 

სხვა ელექტრონული საშუალებების მეშვეობით, რათა მუნიციპალური 

ბიუჯეტი მაქსიმალურად აკმაყოფილებდეს მოსახლეობის მოთხოვნებს და 

აგვარებდეს მათ პრობლემებს. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში - ,,მუნიციპალური მენეჯმენ-

ტის საინვესტიციო პოლიტიკა“ - განხილულია შემდეგი საკითხები:  საინ-

ვესტიციო საქმიანობა მუნიციპალიტეტებში; საინვესტიციო პოლიტიკის 

თავისებურება და რეალიზაციის ფორმები; საინვესტიციო პოლიტიკის 

მიზანი და ამოცანები. ამ თავის საკითხების შესწავლით, ნაშრომში გაკეთდა 

შემდეგი დასკვნები: 

მუნიციპალიტეტში ხელსაყრელი ეკონომიკური და სოციალური 
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გარემოს უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 

ეფექტიანი საინვესტიციო პოლიტიკის განხორციელებას. მუნიციპალი-

ტეტის მენეჯმენტმა უნდა უზრუნველყოს ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის ეკონომიკაში ინვესტიციების მოსაზიდად მიმზიდველი 

გარემოსა და საუკეთესო საინვესტიციო კლიმატის შექმნა, განახორციელოს 

მასთან დაკავშირებული რისკების მაქსიმალურად შემცირება. 

საინვესტიციო პოლიტიკის სწორად წარმართვა განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის სოციალური-ეკონომიკური განვითა-

რების უზრუნველსაყოფად. მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის ერთ-

ერთი უპირველესი პირობაა მისი ეკონომიკური რესურსებისა და 

პოტენციალის სრული მობილიზაცია, საინვესტიციო მიმზიდველობის 

გაუმჯობესება. ეს პროცესი ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტო-

რიაზე მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, რაც ადგილობრივი 

ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. 

აქტიური საინვესტიციო საქმიანობა უზრუნველყოფს საბიუჯეტო 

შემოსავლების ზრდას, რომლებიც შემდგომში მიიმართება ადგილობრივი 

სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებისა და საჭიროებების გადასაწყვეტად. 

ინვესტიციების დახმარებით იქმნება ახალი საწარმოები, რაც დამატებითი 

სამუშაო ადგილების შექმნას უწყობს ხელს. ასევე ფართოვდება წარმოება, რის 

შედეგადაც ბაზარი მდიდრდება ახალი საქონლითა და მომსახურებით. 

ადგილობრივ დონეზე საინვესტიციო საქმიანობაში იგულისხმება 

კაპიტალის ინვესტირება მუნიციპალიტეტის საციალურ-ეკონომიკურ სის-

ტემაში. ეს არის ქმედებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ეკონომიკური 

სარგებლისა და სოციალური ფონის ამაღლებას. ამისათვის მუნიციპალი-

ტეტის მენეჯმენტმა უნდა გაატაროს აქტიური საინვესტიციო პოლიტიკა, 

რომელიც მიმართული იქნება კაპიტალის, ინვესტიციების მოზიდვასა და 

სტიმულირებაზე, რაც საბოლოოდ დადებითად იმოქმედებს მუნიციპალი-

ტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებაზე. 

მუნიციპალური საინვესტიციო პოლიტიკა უნდა შემუშავდეს გარკვე-

ული პრინციპების დაცვით, კერძოდ, უნდა განისაზღვროს მისი მიზანი და 
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მიმართულება, მაგალითად: ინვესტიციის მიზნობრიობა, ადაპტაცია, 

ეფექტურობა, საზოგადოების ინტერესი და სხვა. 

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტი სახელმწიფოსაგან იღებს 

საჭირო სუბსიდიებს ხარჯების დასაფინანსებლად, სოციალურ-ეკონომი-

კური განვითარებისათვის მენეჯმენტი მაინც დაინტერესებული უნდა იყოს 

ინვესტიციების მოზიდვასა და საინვესტიციო მიმზიდველობის ხარისხის 

გაუმჯობესებაში. ამისათვის კი აუცილებელია შესაბამისი საინვესტიციო 

კლიმატის შექმნა, რაც გამოიხატება ინვესტორის დაინტერესებაში, საინვეს-

ტიციო რისკების მაქსიმალურად შემცირებასა და სხვა ხელისშემშლელი 

ფაქტორების აღმოფხვრაში.  

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომი-

კური განვითარება მუნიციპალური მენეჯმენტის უპირველესი ამოცანაა. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ძირითადად სახლემწიფო ბიუჯეტიდან 

მიღებული სუბსიდიის მეშევობით ფორმირდება, თუმცა ეკონომიკური 

აღმავლობისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუბჯობესებისათვის 

აუცილებელია დამატებითი სახსრების მოძიება, რომელიც საინვესტიციო 

საქმიანობის გააქტიურებით არის შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე, 

მუნიციპალური მენეჯმენტის ერთ-ერთ ძირითად ფუნქციად საინვესტი-

ციო საქმიანობის ხელშეწყობა და საინვესტიციო პოლიტიკის სწორად 

წარმართვა გვევლინება, რაც საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობე-

სებასა და პოტენციური ინვესტორების მოტივირებას გულისხმობს.  

 სახელმწიფოს სოციალური-ეკონომიკური განვითარების პროცესში 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა მუნიციპალური ერთეულების როლი. მუნი-

ციპალური ერთეულის დონეზე ხდება თითქმის ყველა იმ რესურსის 

კონცენტრაცია, რომლებიც ხელს უწყობს ეკონომიკურ აღმავლობას. 

აქედან გამომდინარე, მეტად მნიშვნელოვანია ეფექტიანი თვითმმარ-

თველობის სისტემის არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს ეფექტიანი 

ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებას. 

 მუნიციპალური ერთეულის ეკონომიკური პოლიტიკა მოიცავს 

ეკონომიკის მარეგულირებელ, კომპლექსურ ღონისძიებებს, რომლებსაც 
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ახორციელებს მინიციპალური მენეჯმენტი და იგი მიმართულია ეკონო-

მიკური პოტენციალის გაფართოებისაკენ, ეფექტურობის ამაღლებისა და 

მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისაკენ. 

 მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პოლიტიკის მიზანი და 

ამოცანაა ინვესტიციების მოზიდვის უზრუნველსაყოფად კონკურენ-

ტული და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. ამისათვის აუცილებელია საინ-

ვესტიციო სისტემის მონაწილე ყველა სუბიექტის თანაბარ პირობებში 

განხილვა და მათი ინტერესების დაბალანსება. 

 საინვესტიციო პოლიტიკის ძირითადი ამოცანაა მუნიციპალი-

ტეტში კაპიტალდაბანდებებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, ასევე 

ადგილობრივ დონეზე საინვესტიციო რესურსების მობილიზებისათვის 

საჭირო ღონისძიებების განხორციელება და აუცილებელი მიზნების 

დასახვა. საინვესტიციო პოლიტიკის განხორციელების პროცესში მნიშ-

ვნელოვანია ისეთი ფაქტორების დამუშავება და გათვალისწინება, 

რომლებიც ხელს უწყობენ საინვესტიციო მიმზიდველობის ზრდას.  

 მუნიციპალური ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია აქტიური საინვესტიციო პოლიტიკის 

განხორციელება. აღნიშნული ქმედება მუნიციპალური მენეჯმენტის 

ერთერთ ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს. საინვესტიციო საქმიანობის 

სტიმულირებისათვის მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს კონკუ-

რენტული, მიმზიდველი გარემოს შექმნა, სადაც გათვალისწინებული იქნება 

საინვესტიციო სისტემის ყველა მონაწილის ინტერესები. საინვესტიციო 

საქმიანობაში ინტერესთა ბალანსი მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორია, 

რადგან ინტერესთა კონფლიქტმა ,შესაძლოა, შეანელოს საინვესტიციო 

აქტიურობა მუნიციპალური ერთეულის ტერიტორიაზე, რაც ცუდ გავლენას 

მოახდენს ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.  

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სახელმწი-

ფო ბიუჯეტიდან მიღებული სუბსიდიის მეშვეობით იღებს შემოსავ-

ლებს, ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისა და საზოგაოების 

ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია დამატებითი 
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სახსრების მოძიება, რომელიც საინვესტიციო საქმიანობის გააქტიურებით 

არის შესაძლებელი. ამიტომ მუნიციპალური მენეჯმენტის ერთ-ერთ 

ძირითადი ამოცანა საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობაა, რაც 

საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესებასა და პოტენციური 

ინვესტორების მოტივირებას ითვალისწინებს.  

მუნიციპალურმა მენეჯმენტმა საინვესტიციო საქმიანობის გააქტი-

ურებისა და ინვესტორთა დაინტერესებისათვის ყველა არსებული 

რესურსი უნდა გამოიყენოს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უნდა 

მოქმედებდეს ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ხელს შეუწყობს 

კაპიტალის შემოდინებას ადგილობრივი საზოგადოების ინტერესების 

გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანია საინვესტიციო პროექტების დაფი-

ნანსების არასაბიუჯეტო წყაროების მოძიება, რომელთა შორის გამო-

ირჩევა საბანკო სექტორი, საფონდო ბაზრები და საზღვარგარეთული 

პირდაპირი ინვესტიციები. მუნიციპალიტეტის მენეჯმენტმა უნდა გამო-

იყენოს ისეთი მეთოდები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან 

საინვესტიციო რესურსების გადინებას შეაჩერებს. ამისათვის კი აუცი-

ლებელია ყველა ეკონომიკური სუბიექტისათვის ხელსაყრელი პირობების 

შექმნა ბიზნესსაქმიანობის გაფართოებისათვის, რაც ასევე ადგილობრივი 

მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებასა და ახალი სამუშაო 

ადგილების შექმნას შეუწყობს ხელს. ეს უკანასკნელი კი მუნიციპალური 

მენეჯმენტის საინვესტიციო პოლიტიკის უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს.  

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში - ფინანსური მენეჯმენტის 

სრულყოფა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში“ - განხილულია შემდეგი 

საკითხები: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სისტემა; 

ფინანსური აღრიცხვა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში. ამ თავის 

საკითხების შესწავლით, ნაშრომში გაკეთდა შემდეგი დასკვნები: 

ფინანსური მენეჯმენტი ორგანიზაციის მართვის განუყოფელი ნაწი-

ლია. ის ორიენტირებულია სტრატეგიული მიზნის მიღწევისათვის აუცილე-

ბელი ფინანსური რესურსების ორგანიზების უზრუნველყოფასა და 

ფინანსური აქტივების ოპტიმალური და სწორი მართვის განხორციელებაზე.  
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მუნიციპალიტეტის დონეზე საბიუჯეტო პროცესის მსვლელობაში, 

აუცილებელია მუდმივად იქნეს უზრუნველყოფილი ფინანსური რესურსების 

მართვის ეფექტურობის ზრდა, რისი მიღწევაც კვალიფიციური მენეჯმენტის, 

სრულყოფილი, ეფექტიანი სტრუქტურის არსებობის გარეშე შეუძლებელია. 

 მუნიციპალური ფინანსური რესურსების მართვის ხარისხის მუდ-

მივი მონიტორინგი, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს უზრუნ-

ველყოფს აუცილებელი ინფორმაციით, რომელიც საფინანსო-საბიუჯეტო 

სფეროში გადაწყვეტილებების მიღებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების, 

პრაქტიკული მიდგომების დანერგვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის, როგორც დემოკრატიული საზო-

გადოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის, მთავარი პრინციპი მისი 

დამოუკიდებლობაა, აღნიშნული პრინციპის განხორციელება კი წარმოუდგე-

ნელია ფინანსური დამოუკიდებლობის გარეშე. აუცილებელია ასევე კომპეტე-

ნტური, გამოცდილი ფინანსური მენეჯმენტი და დახვეწილი საფინანსო 

სიტემის, სტრუქტურის არსებობა, რათა ეფექტურად და მიზნობრივად იქნეს 

გამოყენებული მუნიციპალური ფინანსური რესურსები ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხებისა და პრობლემების მაქსიმალურად გადასაჭრელად. 

 საფინანსო-საბიუჯეტი სფეროში ნებისმიერი დემოკრატიული 

სახელმწიფოს მთავარი, სტრატეგიული ამოცანაა, ისეთი საფინანსო 

სისტემის ფორმირება, რომელიც უზრუნველყოფს ხელისუფლების ყველა 

დონეს შორის (სახელმწიფო ხელისუფლება, რეგიონული ხელისუფლება, 

ადგილობრივი ხელისუფლება) ფინანსური რესურსების იმგვარად 

გადანაწილებას, რომ ფინანსური სახსრების მოცულობა შესაბამისობაში 

მოვიდეს მათ უფლებამოსილებებთან, რათა ხელისუფლების ყველა შტოს 

საშუალება ჰქონდეს შეასრულოს კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული 

უფლებამოსილებები და ვალდებულებები მოსახლეობის წინაშე.  

სახელმწიფომ აუცილებელია უზრუნველყოს ისეთი საკანონმდებლო 

ბაზის შექმნა, რომელიც სამართლიანად გამიჯნავს სხვადასხვა დონის 

ხელისუფლებებს შორის უფლებამოსილებებსა და პასუხისმგებლობებს. 

ასევე მნიშვნელოვანია ხელისუფლების ყველა დონეზე ფინანსური 
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დამოუკიდებლობისა და მოსახლეობის წინაშე ანგარიშვალდებულების 

განსაზღვრის უზრუნველყოფა.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის მატერიალურ-ფინანსური 

რესურსებით უზრუნველყოფა განსაზღვრავს მისი ეფექტურობის ხარისხს. 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განსახორცი-

ლებელად მუნიციპალიტეტს უნდა ჰქონდეს საკმარისი მატერიალურ-

ფინანსური რესურსები და ასევე უფლებამოსილი უნდა იყოს დამოუკი-

დებლად მართოს აღნიშნული რესურსები. 

ფინანსური მენეჯმენტი მართვის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს 

და მისი როლია უზრუნველყოს ორგანიზაცია სტრატეგიული მიზნის 

მიღწევისათვის აუცილებელი ფინანსური რესურსებით და განახორციელოს 

ფინანსური აქტივების ოპტიმალური და სწორი მართვა. ფინანსური 

მენეჯმენტის საქმიანობა დამოკიდებულია სახელმწიფოში არსებულ 

საფინანსო სისტემაზე, ამ სფეროში არსებულ საკანონმდებლო ბაზაზე. 

აქედან გამომდინარე, თუ არ არსებობს დახვეწილი, ეფექტიანი საფინანსო 

სისტემა, შესაბამისად მენეჯმენტიც არაეფექტიანი იქნება. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ძირითად ფინანსურ რესურსს 

ადგილობრივი ბიუჯეტი, არასაბიუჯეტო ფონდები, მუნიციპალური 

საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების ფულადი სახსრები 

წარმოადგენს. ვინაიდან ადგილობრივი ბიუჯეტი ძირითადად ფინანსურად 

შეზღუდულია, რადგან მისი ბიუჯეტის შემოსულობების დიდი ნაწილი 

დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, სულ უფრო აქტუალური 

ხდება ფინანსური რესურსების მართვის სრულყოფა, მისი ოპტიმალურად 

გამოყენების მიზნით ფინანსური მენეჯმენტის ეფექტურობის ზრდის გზების 

ძიება. ფინანსური რესურსების ოპტიმალური, ეფექტიანი გამოყენება 

გულისხმობს ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტების იმგვარად ფორ-

მირებას, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ადგილობრივი მოსახლეობის ყველა-

ზე მნიშვნელოვანი, პრიორიტეტული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველაზე მთავარი პრინციპი 

მისი დამოუკიდებლობაა, რაც ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების 
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დამოუკიდებლად გადაწყვეტის შესაძლებლობას გულისხმობს. აღნიშნული 

პრინციპის განხორციელება კი წარმოუდგენელია ფინანსური დამოუკიდებ-

ლობის გარეშე. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმატებით განსა-

ხორცილელებლად აუცილებელია არსებობდეს დახვეწილი და მოქნილი 

საფინანსო სისტემა, მუნიციპალიტეტის რეალური ფინანსური დამოუკი-

დებლობა და კომპეტენტური, ეფექტიანი ფინანსური მენეჯმენტი. ასევე 

მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობის ფართო მასების ჩართვა 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, მათ შორის ადგილობრივი 

პროგრამული ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში. 

საფინანსო მენეჯმენტის სრულყოფისათვის აუცილებელია ფინანსუ-

რი აღრიცხვის დახვეწა, რაც გულისხმობს საჯარო ფინანსების სწორ და 

გამჭვირვალე აღრიცხვა-ანგარიშგებას. ფინანსური ანგარიშგება არის 

ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის და მისი საქმიანობის ფინანსური 

შედეგების სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული სურათი. ფინანსური ანგა-

რიშგების მიზანია ერთეულის ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმი-

ანობის ფინანსური შედეგების ისეთი ინფორმაციის წარმოდგენა, რომელსაც 

გამოიყენებენ მომხმარებელთა ფართო წრეები რესურსების განაწილების 

შესახებ გადაწყვეტილებების მისაღებად და შესაფასებლად, რაც ფინანსური 

მენეჯმენტისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს.  

ამ მიზნით ქალაქ თბილისის მთავრობის 2021 წლის 28 აპრილის # 

21.587.635 განკარგულებით დამტკიცდა ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქცია საჯარო სექტორის 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე“.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ინსტრუქცია წარმოადგენს ფინანსური და მმართველობითი 

აღრიცხვის გაუმჯობესებისა და სრულყოფისათვის მნიშვნელოვან დოკუ-

მენტს. დოკუმენტში განსაზღვრულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ანგარიშვალდებულება ორგანი-

ზაციაში არსებული აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის პროცესში. 

ასახულია თითოეული ფინანსური (პირველადი აღრიცხვის) დოკუმენტის 
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შედგენის წესი, შედგენაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული, 

ხელმომწერი პირი და სხვა მონაცემები. განსაზღვრულია ორგანიზაციის 

საკუთრებაში არსებული თითოეული აქტივის მართვისა და აღრიცხვის 

პროცედურები, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური მენეჯმენტის საქმიანობას და მისი 

სრულყოფისათვის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ფინანსური აღრიცხვის გაუმჯობესება ფინასური 

მენეჯმენტის სრულყოფის აუცილებელი პირობაა. 

 

დასკვნა 

ზემოთ განხილული ცხადყოფს, რომ ადგილობრივი თვითმმართვე-

ლობის, როგორც დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი 

ინსტიტუტის და სახელმწიფოში დემოკრატიის ხარისხის ერთ-ერთ 

განმსაზღვრელი საზომის, მთავარი პრინციპი მისი დამოუკიდებლობაა, რაც 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების დამოუკიდებლად გადაწყვეტის 

შესაძლებლობას გულისხმობს. აღნიშნული პრინციპის განხორციელება კი 

წარმოუდგენელია ფინანსური დამოუკიდებლობის გარეშე.  

მუნიციპალიტეტის ძირითადი ფინანსური წყარო მისი ბიუჯეტია. 

მუნიციპალიტეტის დამოუკიდებლობა საბიუჯეტო საქმიანობაში გარანტი-

რებულია საკუთარი შემოსულობებით და ექსკლუზიურ უფლებამოსილებათა 

განხორციელებისათვის გადასახდელების გაწევის დამოუკიდებლად 

განსაზღვრით, აგრეთვე კანონით დადგენილ ფარგლებში დელეგირებულ უფ-

ლებამოსილებათა დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების უფლებით.  

მუნიციპალიტეტის მენეჯმენტს ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საკითხებისა და პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელია ჰქონდეს 

საკუთარი ფინანსური სახსრები. იმის გამო, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შემოსულობების ძირითად წყაროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 

ტრანსფერები წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი ფინანსურად ძირითადად 

დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, რაც გარკვეულწილად 

ზღუდავს მის დამოუკიდებლობას.  
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 საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა ცენტრალური, ავტონომიური 

რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციების 

შესასრულებლად, ფულადი სახსრების მობილიზებისა და გამოყენების 

მიზნით, სამართლებრივი აქტებით რეგულირებულ საბიუჯეტო ურთი-

ერთობათა ერთობლიობას წარმოადგენს. მისი ზოგადი მიმოხილვა ცხად-

ყოფს, რომ ქვეყანაში საჯარო ფინანსების მართვა ყველა სახელმწიფო 

ერთეულის დონეზე ერთიანი პრინციპითა და საკანონმდებლო ბაზით 

ხორციელდება, რაც ხელს უწყობს ქვეყანაში საბიუჯეტო პროცესის პრინ-

ციპების (ყოვლისმიმცველობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, 

დამოუკიდებლობა, ერთიანობა, უნივერსალობა, კონსოლიდირება) დაცვას. 

პროგრამული ბიუჯეტი წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მიერ დასახული პრიორიტეტების მიზნების მისაღწევად განსახორციელე-

ბელი ღონისძიებების ერთობლიობას, შესაბამისი აღწერით, მიზნებით, 

შედეგებით და საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორებით. პროგრა-

მული ბიუჯეტის შესრულებაში ნათლად არის ასახული პროგრამებისა და 

ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებები. 

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა სამი დონის ბიუჯეტისაგან 

შედგება, ესენია - სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბ-

ლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტები. ყველა 

დონის ბიუჯეტი დამოუკიდებელია საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპის 

განხორციელებაში. საქართველოში არსებული საბიუჯეტო მოწყობა და 

საკანონმდებლო ბაზა ზოგადად უზრუნველყოფს თვითმმართველი 

ერთეულის ფინანსურ დამოუკიდებლობას, დაცულია ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ ევროპული ქარტიის მოთხოვნაც, რომლის 

თანახმადაც ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების ფინანსური 

წყაროების ნაწილი მაინც უნდა შედგებოდეს ადგილობრივი გადასახა-

დებისა და მოსაკრებლებისაგან, თუმცა მაინც შესამჩნევია სახელმწიფოს 

ჩარევა ადგილობრივი ბიუჯეტების ფორმირების პროცესში, რადგან 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების ძირითად წყაროს 

სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ტრანსფერები და გრანტები წარმოადგენს, 
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რომლის გაანგარიშებას ახდენს სახელმწიფო (ფინანსთა სამინისტრო) და 

მასში ცვლილებების შეტანა თვითმმართველობებთან კონსულტაციის 

გარეშე ხდება. აქედან გამომდინარე, თვითმმართველი ერთეული მაინც 

დამოკიდებულია სახელმწიფოზე და მისგან ბოძებული ფინანსური 

სახსრებით გეგმავს ბიუჯეტს. ასევე აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 

მოსახლეობა, რომლის საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად 

ხდება სახელმწიფო ორგანოების დეცენტრალიზება და ადგილობრივი 

ბიუჯეტის ფორმირების ძირითადი მიზანი ადგილობრივი მოსახლეობის 

კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა, ნაკლებად არის ჩართული ადგილობ-

რივი, ყოველწლიური ფინანსური დოკუმენტის - ბიუჯეტის შედგენის 

პროცესში. მართალია, ბიუჯეტის დამტკიცებას ადგილობრივი მოსახლე-

ობის მიერ არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანო ახდენს, მაგრამ ბიუ-

ჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრის ეტაპზე აუცილებელია მოქალაქეების 

მონაწილეობა, მათი გამოკითხვის ან სხვა ელექტრონული საშუალებების 

მეშვეობით, რათა მუნიციპალური ბიუჯეტი მაქსიმალურად აკმაყოფი-

ლებდეს მოსახლეობის მოთხოვნებს და აგვარებდეს მათ პრობლემებს. 

მუნიციპალური ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

უზრუნველსაყოფად, მნიშვნელოვანია აქტიური საინვესტიციო პოლიტიკის 

განხორციელება. აღნიშნული ქმედება მუნიციპალური მენეჯმენტის ერთ-

ერთ ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს. საინვესტიციო საქმიანობის სტიმუ-

ლირებისათვის მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს კონკურენტული, 

მიმზიდველი გარემოს შექმნა, სადაც გათვალისწინებული იქნება 

საინვესტიციო სისტემის ყველა მონაწილის ინტერესები. საინვესტიციო 

საქმიანობაში ინტერესთა ბალანსი მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორია, 

რადგან ინტერესთა კონფლიქტმა ,შესაძლოა, შეანელოს საინვესტიციო 

აქტიურობა მუნიციპალური ერთეულის ტერიტორიაზე, რაც ცუდ გავლენას 

მოახდენს ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.  

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებისათვის და საზოგაოების 

ცხოვრების დონის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია, ბიუჯეტის გარდა, 
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დამატებითი სახსრების მოძიება, რომელიც საინვესტიციო საქმიანობის 

გააქტიურებით არის შესაძლებელი. ამიტომ მუნიციპალური მენეჯმენტის 

ერთ-ერთ ძირითადი ამოცანა საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობაა, რაც 

საინვესტიციო მიმზიდველობის გაუმჯობესებასა და პოტენციური 

ინვესტორების მოტივირებას ითვალისწინებს.  

მუნიციპალურმა მენეჯმენტმა საინვესტიციო საქმიანობის გააქტიუ-

რებისა და ინვესტორთა დაინტერესებისათვის ყველა არსებული რესურსი 

უნდა გამოიყენოს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უნდა მოქმედებდეს 

ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ხელს შეუწყობს კაპიტალის შემო-

დინებას ადგილობრივი საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით. 

მნიშვნელოვანია საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების არასაბიუჯეტო 

წყაროების მოძიება, რომელთა შორის გამოირჩევა საბანკო სექტორი, 

საფონდო ბაზრები და საზღვარგარეთული პირდაპირი ინვესტიციები. 

მუნიციპალიტეტის მენეჯმენტმა უნდა გამოიყენოს ისეთი მეთოდები, 

რომლებიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საინვესტიციო რესურსების 

გადინებას შეაჩერებს. ამისათვის კი აუცილებელია ყველა ეკონომიკური 

სუბიექტისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა ბიზნესსაქმიანობის 

გაფართოებისათვის, რაც ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების 

დონის გაუმჯობესებასა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას შეუწყობს 

ხელს. ეს უკანასკნელი კი მუნიციპალური მენეჯმენტის საინვესტიციო 

პოლიტიკის უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს.  

საფინანსო მენეჯმენტის სრულყოფისათვის აუცილებელია ფინანსუ-

რი აღრიცხვის დახვეწა, რაც გულისხმობს საჯარო ფინანსების სწორ და 

გამჭვირვალე აღრიცხვა-ანგარიშგებას. ფინანსური ანგარიშგება არის 

ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის და მისი საქმიანობის ფინანსური 

შედეგების სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული სურათი. ფინანსური ანგა-

რიშგების მიზანია ერთეულის ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმი-

ანობის ფინანსური შედეგების ისეთი ინფორმაციის წარმოდგენა, რომელსაც 

გამოიყენებენ მომხმარებელთა ფართო წრეები რესურსების განაწილების 

შესახებ გადაწყვეტილებების მისაღებად და შესაფასებლად, რაც ფინანსური 
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მენეჯმენტისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს.  

ამ მ იზნით ქალაქ თბილისის მთავრობის 2021 წლის 28 აპრილის # 

21.587.635 განკარგულებით დამტკიცდა ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკის ინსტრუქცია საჯარო სექტორის 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე“.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ინსტრუქცია წარმოადგენს ფინანსური და მმართველობითი 

აღრიცხვის გაუმჯობესებისა და სრულყოფისათვის მნიშვნელოვან დოკუ-

მენტს. დოკუმენტში განსაზღვრულია ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ყველა სტრუქტურული ერთეულის ანგარიშვალდებულება ორგანი-

ზაციაში არსებული აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის პროცესში. 

ასახულია თითოეული ფინანსური (პირველადი აღრიცხვის) დოკუმენტის 

შედგენის წესი, შედგენაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული, 

ხელმომწერი პირი და სხვა მონაცემები. განსაზღვრულია ორგანიზაციის 

საკუთრებაში არსებული თითოეული აქტივის მართვისა და აღრიცხვის 

პროცედურები, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ფინანსური მენეჯმენტის საქმიანობას და მისი 

სრულყოფისათვის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ფინანსური აღრიცხვის გაუმჯობესება ფინასური 

მენეჯმენტის სრულყოფის აუცილებელი პირობაა. 

 

 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ 

იქნა ორი თემატური სემინარი და სამი კოლოქვიუმი:  

 

I კოლოკვიუმი – მუნიციპალური ბიუჯეტი - თვითმმართველობის 

განხორციელების ძირითადი წყარო; 

II კოლოკვიუმი – მუნიციპალური მენეჯმენტის საინვესტიციო პოლიტიკა; 

IIIკოლოკვიუმი – ფინანსური მენეჯმენტის სრულყოფა მუნიციპალიტეტში.  
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სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 
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