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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  



საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა  

კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის  

ა ნ გ ა რ ი შ ი 

(31.08.2013—31.08.2014) 

 

 

Kკომიისის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია თავის საქმიანობას წარმართავს  

“აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის, 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტისა და კომისიის დებულებით განსაზღვრულ უფლება-მოვალეობათა 

ფარგლებში. 

საანგარიშო პერიოდში კომისიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულება იყო 

საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოდან, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან შემოსულ კანონპროექტებზე 

მუშაობა, კომისიის გამგებლობას მიკუთვნებული დარგების მიხედვით კანონმდებლობის 

შესრულების მდგომარეობის შესწავლა და გაანალიზება, ეკონომიკურ სექტორში არსებული 

პრობლემების შესწავლა, უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობა,  

საქართველოს პარლამენტიდან მიღებული კანონპროქტების განხილვა და მათზე 

წინადადებების მომზადება, მოქალაქეთა წერილებზე რეაგირება და  კომისიის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე სხვა მიმართულებები. 

 

I. სტატისტიკური მონაცემები 
 

 

 საკანონმდებლო საქმიანობის სტატისტიკა 

        საანგარიშო პერიოდში საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიისა 

და კომისიის წევრების მიერ წარდგენილია 13 სამართლებრივი აქტის პროექტი.  

 

კომისიის სხდომების სტატისტიკა 



  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის მიერ  სულ ჩატარებულია 22 

სხდომა, მათ შორის 5 კომისიების ერთობლივი სხდომა. საკომისიო სხდომებზე 

განხილულია 46 საკითხი. კომისიის სხდომებზე განხილული საკითხების თაობაზე 

საანგარიშო პერიოდში მომზადებულია 25 დასკვნა. 

 სხდომაზე მოსმენილი იქნა სხვადასხვა უწყებისა და დაწესებულების 

ხელმძღვანელთა ანგარიშები  და ინფორმაციები. 

 

კომისიაში შემოსული და კომისიიდან გასული კორესპოდენციის სტატისტიკა 

 საანგარიშო პერიოდში: 

-  საქართველოს პარლამენტის აპარატიდან, საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უწყებებიდან, დაწესებულებებიდან, უმაღლესი საბჭოს  და უმაღლესი 

საბჭოს აპარატის სტრუქტურული ერთეულებიდან, აგრეთვე მოქალაქეებიდან კომისიაში 

შემოსულია სულ 389 კორესპოდენცია. აღნიშნული კორესპოდენციები კომისიის წევრებისა 

და კომისიის აპარატის თანამშრომლების მიერ იყო კონტროლზე აყვანილი, შესწავლილი 

და განხილული. Gგანცხადებების დიდი ნაწილი რეაგირებისათვის გადაეცა შესაბამის 

უწყებებს, საიდანაც მიღებულია პასუხები მათ მიერ გატარებული ღონისძიებების 

თაობაზე. 

- კომისიიდან გაგზავნილია 200 ოფიციალური წერილი. 

 

Mმოქალაქეთა მიღების ოფიციალური სტატისტიკა 

საანგარიშო პერიოდში  კომისიის წევრების მიერ ოფიციალურად მიღებულია   894 

მოქალაქე. 

 

 

II. საკანონმდებლო საქმიანობა 

K  

კომისიისა და კომისიის წევრების მიერ ინიცირებულია შემდეგი სამართლებრივი 

აქტები: 

 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის ბიუჯეტის 

პროექტის დამტკიცების შესახებ. (N70 19.09.2013) 

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი  

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საჯარო 



თანამდებობათა რეესტრის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საბჭოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 
3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;               (71 17.10.2013) 
4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;(N96 24.12.2013) 
5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი “აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ” აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (11.04.2014 

M#103); 

6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი “ადგილობრივი 

მნიშვნელობის მშენებლობის რეგულირების ღონისძიებათა შესახებ” აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ; 

7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოხელეთა 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 14 ნოემბრის N81 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე     

8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის ბიუჯეტის 

პროექტის დამტკიცების შესახებ. 

9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი “ადგილობრივი 

მნიშვნელობის მშენებლობის რეგულირების ღონისძიებათა შესახებ” აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე ; 
 

როგორც წამყვანმა კომისიამ უმაღლეს საბჭოს სხდომაზე განსახილველად მოამზადა 

საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მქონე სხვადასხვა სუბიექტის მიერ 

წარმოდგენილი შემდეგი სამართლებრივი აქტის პროექტები: 

 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი “აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ” აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (N84 

29.11.2013 ); 

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  კანონის პროექტი „ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ (N94 12.12.2013) 

3.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი “აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ” აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

(მიღებულია 11.04.2014 #102); 

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

წლიური შესრულების ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე. (მიღებულია 11.04.2014 

M#104) 
 



III. საკომისიო მოსმენები (ძირითადი საკითხები) 

 

3.1 კომისიის სხდომებზე განხილულ იქნა საქართველოს პარლამენტიდან შემოსული 

72 კანონპროექტი: 

 

ა)საქართველოს კანონის პროექტი -“ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ - 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

ბ) საქართველოს  კანონის პროექტი: „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის 

შესახებ“; 

გ) საქართველოს კანონის პროექტი -„ თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ -  

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, „სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე, „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თობაზე და 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში  ცვლილების შეტანის შესახებ“;  

დ) საქართველოს კანონის პროექტი -„ საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების 

რესტრუქტურიზაციის შესახებ“ - საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

  ე) საქართველოს კანონის პროექტი -„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების 

აუდიტის  შესახებ“ - საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

ვ) საქართველოს კანონის პროექტი -„შემოსავლების სამსახურის  შესახებ“ - საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

ზ) საქართველოს კანონის პროექტი -„საქართველოს პრეზიდენტის შრომის ანაზღურების შესახებ“ - 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

თ) საქართველოს კანონის პროექტი -„საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ “ - საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;(ავტორი:თ.ავდალიანი) 

ი) საქართველოს კანონის პროექტი -„რეკლამის შესახებ “ - საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე; 

კ) საქართველოს კანონის პროექტი -„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ “ - საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

ლ)  საქართველოს კანონის პროექტი -„ ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და  -„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ “  - 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 

      მ)  და სხვა. 

 

3.2 კომისიის სხდომებზე განხილული ან/და მოსმენილ იქნა: 

 

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ანგარიში 2012 - 

2013 წლის განვლილ პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ; 



ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის 

ინფორმაცია 2013 წლის 9 თვის ანგარიშის შესახებ; 

გ)აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება  

საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის 

ინფორმაცია 2013 წელს ”საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, 

რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა” პროგრამის შესრულების თაობაზე; 

დ)აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 

მოადგილის მოხსენება ”აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014-2017 წლების 

პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ”; 

ე) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 

მოადგილის მოხსენება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების ანგარიშის თაობაზე; 

ვ)აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 

მოადგილის ინფორმაცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროგრამული ბიუჯეტის 

შედგენის მეთოდოლოგიის  თაობაზე; 

ზ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 

მოადგილის მოხსენება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშზე; 

თ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 

მოადგილის მოხსენება აჭარის ატონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტზე ”აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ” აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

ი) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

წლიური შესრულების ანგარიშზე”- აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახური მოხსენება; 

კ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 

მოადგილის მოხსენება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტის  პირველი კვარტლის შესრულების თაობაზე;  

ლ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის 

მოადგილის მოხსენება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და 

უწყებების 2015-2018 წლების ირითადი მონაცემებისა და მიმართულებები შესახებ.  

  N 

IV. სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობა 

 

კომისიის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად მიჩნეულია კომისიის 

წევრების მოსახლეობასთან, მასმედიის, პრესის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. 



კომისიის წევრებს საანგარიშო პერიოდში მონაწილეობა მიღებული  აქვთ სხვადასხვა  

სახის შეხვედრებსა და ღონისძიებებში.  

Kკომისია აქტიურად თანამშრომლობს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სახელისუფლებო ორგანოებთან, სამთავრობო დაწესებულებებთან, ადგილობრივი 

თვითმმართველობისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან და 

წარმომადგენლებთან. 

 

V.სამომავლო პერსპექტივებია: 

 

ა) ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესების დახვეწა  

ბ) გასვლითი სხდომების ორგანიზება ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში 

მდგომარეობის უკეთ შესწავლისა და პრაქტიკული მხარდაჭერის მიზნით;  

გ) საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება ეკონომიკური დარგების 

მარეგულირებელ კანონებში ცვლილების შეტანის შესახებ; 

დ) ანგარიშების მოსმენა საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კანონმდებლობის შესრულებაზე კონტროლისა და საკანონმდებლო ხარვეზების  

აღმოფხვრის მიზნით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
          სტატისტიკური მონაცემები საანგარიშო  

 

 
                      პერიოდში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ 

        

        

        

  
                  კომისიის სხდომების სტატისტიკა 

  

        

 
სხდომების რაოდენობა განხილული საკითხი 

მიღებული 

დასკვნა 
 

 
22 46 25 

 

 
ერთობლივი 5 

 

        

  
             წარდგენილ საკითხთა სტატისტიკა 

  

        

 
მიღებული კანონპროექტი  

ანგარიშებისა და 

მოხსენებების  მოსმენა 

საქართველოს 

პარლამენტიდან 

შემოსული 

კანონპროექტები 

 

 
13 

 

 

როგორც 

ინიციატორი 

წამყვანი 

კომისიის 

რანგში 

 

 
9 4 11 72 

 

        

 
                        კომისიაში შემოსული და კომისიიდან გასული 

 

  
                         კორესპოდენციის სტატისტიკა 

  

        

 შემოსული გასული  

  

 
389 200 

 

        

  
კომისიის წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების 

 

  
                                               სტატისტიკა 

   

        

 
მიღებული მოქალაქეების რაოდენობა 

 

 
894 

 

         


