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ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს
ბატონ ლევან ბერძენიშვილს
ბატონო ლევან,
თქვენს მიერ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისში 2016 წლის 30 მარტს წარმოდგენილი N3524 წერილის
პასუხად, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა განახორციელა მომხმარებელთა ომბუდსმენისა და მისი
აპარატის, როგორც ახალი დამოუკიდებელი მხარჯავი დაწესებულების ფუნქციონირებისათვის
საჭირო ფინანსური სახსრების პირველადი შეფასება. აღნიშნული შეფასებისას პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისის მიერ გაანალიზდა სხვადასხვა მხარჯავი დაწესებულებების (საქართველოს
მთავრობის ადმინისტრაციის, საგადასახადო ომბუდსმენის, სსიპ - იურიდიული დახმარების
სამსახურის, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის) საშტატო განრიგით გათვალისწინებული
თანამდებობებისა და თანამდებობრივი სარგოების შესახებ ინფორმაცია, ასევე შესაბამისი უწყებების
ბიუჯეტის როგორც ფაქტიური, ასევე საგეგმო მაჩვენებლები.
აღნიშნული შეფასების საფუძველზე, თქვენს მიერ წარმოდგენილი საშტატო ნუსხით განსაზღვრული
მომუშავეთა რიცხოვნობის (29 თანამშრომელი) და კანონპროექტის მე-20 მუხლის მე-2 პუნქტის
გათვალისწინებით, (მომხმარებელთა ომბუდსმენს ჰყავს მოადგილე), მიჩნეულია, რომ მომხმარებელთა
ომბუდსმენისა და აპარატის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებისა და სხვა აუცილებელი
მიმდინარე

ხარჯებისთვის

საჭირო

ფინანსური

რესურსის

მოცულობა

წელიწადში

შეადგენს

დაახლოებით 812,490 ლარს, მათ შორის, შტატით გასათვალისწინებელი 30 თანამშრომლის შრომის
ანაზღაურების მუხლით საჭირო ფინანსური რესურსი წელიწადში შეადგენს დაახლოებით 746,640
ლარს, 30 თანამშრომელზე (გარდა შრომის ანაზღაურებისა) საჭირო ფინანსური რესურსი წელიწადში
შეადგენს დაახლოებით 65,850 ლარს.
ასევე, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ოფისის ფუნქციონირება დაკავშირებულია ისეთ ხარჯებთან,
როგორიც

არის

თანამშრომლების

სამუშაო

ადგილით

უზრუნველყოფის

ხარჯები,

ოფისის

რემონტისთვის საჭირო ხარჯი და, აგრეთვე, სატრანსპორტო საშუალების შეძენის, ექსპლუატაციის და

საწვავის ხარჯები, აღნიშნული მიმართულებით საჭირო ფინანსური რესურსების მოცულობა
წელიწადში შეადგენს დაახლოებით 132,644 ლარს. (დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი).
დანართი 1 (ერთი) ფურცელი.
პატივისცემით,
საბიუჯეტო ოფისის უფროსის
მოვალეობის შემსრულებელი
თათია ხეთაგური
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