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შესავალი
ეს ბროშურა შეიქმნა სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის მომ

რა არის სამოქალაქო ბიუჯეტი

2 გვ.

ზადების და განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით. ეს მექანიზმი

რისთვის გვინდა
სამოქალაქო ბიუჯეტი ?

4 გვ.

რუნ–ველყოფს სამოქალაქო მონაწილეობის უმაღლეს დონეს. იგი

პროცესის ეტაპობრივი აღწერა

6 გვ.

დანართი - მაგალითები

24 გვ.

ეფუძვნება საქართვ
 ელოში ფუნქციონირების ორწლ
 იან გამოცდი
ლებას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის 24
სასარგებლო ბმულები
სად ვეძებოთ დახმარება

პირდაპირი დემოკრატიის ერთ–ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც უზ

გვ.

40 გვ.

2015 წელს, მარნეულის მუნიციპალიტეტის, ა(ა)იპ „ერთიანი

კავკასია–ს“ და პოლონური „ფონდი სხვა სივრცე–ს“ თანამშრომ
ლობით პირველად განხორციელდა თვითმმართველობის ბიუჯეტის

ფორმირე–ბის პროცესში საზოგადოების ჩართვა. 2016 წელს სამო
ქალაქო ბიუჯეტის პრაქტიკას შეუერთდა ქ.გორი და 2017 წელს –
საჩხერეს და ბორჯომის მუნიციპალიტეტები.

ამ ინსტრუმენტის დიდი პოტენციალიდან და დადებითი ეფექ

ტიდან გამომდინარე,

გვინდა გაგიზიაროდ ჩვენი გამოცდილება

და გავააქტიუროდ სხვა მუნიციპალიტეტები ამ ინსტრუმენტის დასა
ნერგად. ვიმედოვნებთ, რომ ეს გზამკვლევი დაგეხმარებათ ამაში.

რა არის
სამოქალაქო ბიუჯეტი

დემოკრატიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია – საზო

გადოების ჩართულობა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხე

ბის გადაწყვეტის პროცესში. ამ მიზნის მისაღწევად საუკეთესო სფე
როა თვითმმ
 ართველობის ფინანსური პოლიტიკის ფორმირება და
მისი მეშვეობით მუნიციპალიტეტის ან ქალაქის განვითარების მი
მართულებების განსაზღვრა. ამის საშუალებას იძლევა სამოქალაქო
(მონაწილეობითი ან პარტიციპატური) ბიუჯეტი.

იგი 1989 წელს ბრაზილიის ქალაქ პორტო ალეგრეში დაიბ
 ადა

და რამდენიმე წელია ინტენსიურად ვითარდება პოლონეთში და ბო
ლო ორი წლის განმავლობაში დაინერგა უკრაინაში საქართველოსა
და მოლდოვაში.

არსებობს სხვადასხვა მოდელები, მაგრამ ზოგადად ამ მექანიზ

მის მთავარი მიზანია მუნიციპალიტეტის მართვ
 ის პროცესში

მო

სახლეობის ჩართვა და საზოგადოების წევრების ფართო სპექტრ
 ის
დისკუსიებში «ექსპერტების პოზიციიდან“ მონაწილეობა

საერთო

კეთილდღეობის თვალსაზრისით პრიორ
 იტეტების დასადგენად.

2

პრაქტიკულად,ეს არის მოსახლეობასთან ერთად ქალაქის,მ
 უნი

ციპალიტეტის,რეგიონ
 ის (სკოლა, კულტურის ცენტრი და ა.შ.) ბიუჯე

ტის განაწილება, ან და როგორც პორტუგალიაში – მთელი ქვეყნის.
ეს არის გრძელვადიან
 ი და მუდმივი პროცესი, სადაც საზოგადოე

ბა განსაზღვრავს ფულის ხარჯვას, პრიორიტეტებს, პრობლემებს და
პრობლემის მოსაგვარებლად – წინადადებას – პროექტს.

სარეალიზაციოდ პროექტებს ირჩევს ადგილობრივი მოსახლეობა

და ახორციელდებს თვითმმართველობა.

სამოქალაქო ბიუჯეტს უნდა ჰქონდეს მკაფიოდ განსაზღვრ
 ული

პრინციპები შემუშავებული ადგილობრივი თემების მონაწილეობით.
მისი ძირითადი ფუნქც
 იაა ხელისუფლებისა და მოსახლეობ
 ის სა

ჯარო შეხვედრები და დისკუსიები ყველაზე მნიშვნელოვან პრობ
ლემებსა და საჭიროებებზე. ეს პროცესი უნდა იყოს ციკლური და

გრძელვადიან
 ი პერსპექტივისთვ
 ის არის განკუთვნილი და მისი შე
დეგები სავალდებულოა ხელისუფლებისთვ
 ის.

საქართველოში და სხვა ქვეყნებში დაკვირვება, მოსახლეობ
 ის

და ადგილობრივი ხელისუფლების სამოქალაქო ბიუჯეტში ჩართვ
 ის

პროცესში, და პროცესის განვითარების ინტენსივობამ, საფუძველს
გვაძლევს ვთქვათ, რომ ეს პროცესი სამოქალაქო ჩართულობის ერ
თ-ერთი ყველაზე მნიშვნ
 ელოვანი ინსტრუმენტი და მაღალი დონეა.
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რისთვის გვინდა
სამოქალაქო
ბიუჯეტი
მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცესი მოითხოვს რესურსებსა და
დროს, თქვენს მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო ბიუჯ ეტის დანერგვა
მნიშვნ
 ელოვან შედეგებს მოგგიტანთ. ეს დადასტურებულია
პრაქტიკაში და სხვადასხვა კვლევებით.
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართვა მუ
ნიციპალიტეტის ბიუჯეტის უკეთესი და ეფექტური მართვ
 ის საშუალე
ბას იძლევა.

ლევან ბიწაძე – საჩხერე
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი მოსახლეობას აძლევს
შესაძლებლობას გაითავისონ საკუთარი როლი და

მნიშვნელობა თვითმმართველობის მართვის პროცესში.

ეს არის ქმედებების ოპტიმიზაცია, პრიორიტეტების საუკეთესო
განსაზღვრა და დროის და ფულის დაზოგვა;

იაგო წიკლაური – გორი

საჯარო კონსულტაციები არის ადგილობრივი მოსახლეობის სა
ჭიროებების შესწავლის და მათზე პასუხების გახემის უფრო ეფექ
ტური გზა.

მნიშვნელოვანია ის რომ მოსახლეობა თანდათან ერკვევა

კარგად ჩატარებული საინფორმაციო კამპანია, ეს შეიძლება იყოს
ხელისუფლების ქმედებების რეკლამა. პროცესის მიმდინარეობი
სას, ხშირია მოსახლეობის მიერ მოწოდებული ახალი, ინოვაციური
გადაწყვეტილებები;
სამოქალაქო ბიუჯ ეტი ასევე:
zzგავლენას ახდენს ხელისუფლების ქმედებებზე ნდობის და კმა
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საქართველოს
მუნიციპალიტეტების სამოქალაქო
ბიუჯეტის პრაქტიკოსები:

ყოფილების გაზრდ
 აზე;

zzარის ეფექტური საშუალება მოსახლეობ
 ის გააქტიურ
 ების, გულგ

რილობს და პასიურობის დაძლევაში;

zzხელს უწყობს დიალოგს - არა მხოლოდ ხელისუფლებასა და სა

ზოგადოებ
 ას შორის, არამედ თავად საზოგადოებ
 აში;

პროცესი ხელს უწყობს დემოკრატიის განვითარებას.

პროექტირების დეტალებში და ოპონირების სანაცვლოდ

გვეხმარებიან და მხარს გვიჭერენ პროექტების დროულ და
ხარისხიან რეალიზაციაში.

zzაქვს უზარმაზარი საგანმანათლებლო ღირებულება, რაც საშუ

ალებას მისცემს ადგილობრივ მოსახლეობას გააცნობიეროს
ადგილობრივი მთავრობების ფუნქციონირების პრინციპები და
მათი ფინანსები. მოსახლეობა ხედავს არა მხოლოდ შესაძლებ
ლობებს, არამედ საჯარო ხარჯების შეზღუდვებსაც;

zzასწავლის მოსახლეობას პასუხისმგებლობას გარემოზე;
zzთანაბრად ხელმისაწვდომია სხვადასხვა სოციალ
 ური და ეთნი

კური ჯგუფებისთვ
 ის - რაც ახდენს სოციალური კონფლიქტების
პრევენციას;
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პროცესის
ეტაპობრივი აღწერა

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესი უნდა შეესაბამებოდეს ძირითად

პრინციპებს, როგორიცაა მოსახლეობის უფლება წარმოადგინოს საკუ

თარი წინადადებები და უზრუნველყოს მათი გადაწყვეტილებების და

პროცედურების გამჭვირვალობა, დისკუსიების სივრცის უზრუნველყოფა
და პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე ხელშეწყობა.

თუმცა, ზემოთ აღნიშნული მიზნებისა და პრინციპების განხორციელე

ბა შეიძლება სხვადასხვა გზით მოხდეს - სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში

იმ პროექტების განხორციელების პროცესები განსხვავდება. მათი გან

პროექტების შერჩევა

ხილვა ან შერჩევა, პროცესი შეიძლება განხორციელდეს მთელ მუნიცი

განხორციელებამდე

პალიტეტში, ან მის კონკრეტულ ნაწილში, დასახლებებში. პროცედურის

საბოლოო ლოკალურ ფორმაზე გადაწყვეტილებები უნდა იყოს ადაპტი

VI

ადმინისტრაციული

სტრუქტურების მიერ

რებული საზოგადოების სპეციფიკის გათვალისწინებით - მაგალითად,
მუნიციპალიტეტის სიდიდე, მოსახლეობის მრავალფეროვნება ან იდენ

პროექტების 
შემოწმება

პროცესის

V

მომზადება

VIII

I

პროექტების ასახვა

თვითმმართველობის

1

ბიუჯეტში

განხორციელება 

პროექტების 

IV

(სამოქმედო გეგმის

6

შემუშავება გამოვლენილი

საინფორმაციო

პრობლემებისა და
პრიორიტეტების
დასადგენად)

III

I

III

II

წარდგენა 

ძირითადად, მას აქვს შემდეგი ეტაპები
II

და მონიტორინგი

VII

ტიფიცირების ძალა მცირე თემების დონეზე.

IV

მოსახლეობასთან შეხვედრები)

მოსახლეობის საჭიროებების შესწავლა და პრიორიტეტების

პროექტების წარდგენა (სამოქმედო გეგმის შემუშავება
გამოვლენილი პრობლემებისა და პრიორიტეტების
დასადგენად)

V

ადმინისტრაციული სტრუქტურების
მიერ პროექტების შემოწმება

შესწავლა და პრიორიტეტების
გამოვლენა (გამოკითხვა ან

საინფორმაციო კამპანია

გამოვლენა (გამოკითხვა ან მოსახლეობასთან შეხვედრები)

კამპანია

მოსახლეობის საჭიროებების

პროცესის მომზადება

VI

პროექტების შერჩევა განხორციელებამდე

VII პროექტების ასახვა თვითმმართველობის ბიუჯეტში
VIII

განხორციელება და მონიტორინგი
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1

1

)პროცესის მომზადება /

სახსრ
 ები - რა თანხა უნდა გამოიყ
 ოს

ხანგრძლივობა - დაახლ.  1 თვე

სამოქალაქო ბიუჯეტი არის მუნიციპალური ბიუჯეტის დაგეგმ

zz„სბ“ ჩატარების გადაწყვეტილების მიღება

ვა მოსახლეობასთან ერთად. არსებობს სხვადასხვა მოდელი და

zzგადაწყვეტილების საჯაროდ გამოცხადება

მთლიან
 ი ბიუჯეტიდან თანხის ნაწილი, ან გამოიყენოს ბიუჯეტის

zz„სბ“პროცესის  მოდელით შემდგომი სამუშაო რეჟიმის დაგეგმვა

მიდგომა, თუ საერთო თანხის რა ნაწილს უნდა შეეხოს - გამოყოს

zz საინფორმაციო კამპანიის მომზადება და მოსახლეობ
 ასთან შეხ

მთლიან
 ი თავისუფალი ფული, რაც, პრაქტიკულად, მთლიანი ბიუ

ვედრები

გადაწყვეტილება „სბ“- ს მიღებაზე

თუ თქვენ მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო ბიუჯეტის მომზადებას
აპირებთ, პირველი ნაბიჯი არის ადგილობრივი ხელისუფლების გა
დაწყვეტილება.
მუნიციპალიტეტში ყურადღებით უნდა განიხილოს და გაიაზრონ,
რა არის ამ პროცესის განხორციელების მიზანი. ამის გაკეთება მნიშ
ვნელოვანია არა მხოლოდ ხელისუფლებისთვ
 ის, არამედ აქტიური
საზოგადოებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, მრჩეველთა
საბჭოში - მათ შეუძლიათ დახმარება გაუწიონ გადაწყვეტილების მი
ღებაში. შეიძლება დახმარება სთხოვოთ სხვა მუნიციპალიტეტების
ამ პრაქტიკის მქონე ექსპერტებს.
/ კონტაქტების სია დანართშია /
„სბ“ თქვენი ვარიანტის შერჩევისას მნიშვნელოვანია გაითვალის
წინოთ მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობები, ადგილობრივი კონ
ტექსტი და რეალობა.

ჯეტის და პრიორიტეტების დოკუმენტის დაგეგმვას ნიშნავს.

საქართველოში ასეთი პრაქტიკაა:

                                                        

მარნეულსა და გორში, „სბ“-მა მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის 5%–ია
საჩხერეში - 1% 
(3 თემისთვის - ადმინისტრაციული ერთეულები),
ბორჯომში - მთელი საინვესტიციო ბიუჯეტი

1

%

5%

პროექტებისთვის დამატებითი დაფინანსების მიღება
შესაძლებელია ცენტრალური ადმინისტრაციიდან ან სხვა
ფონდებიდან.
.

„სბ“პროცესის მოდელით შემდგომი
სამუშაო რეჟიმის დაგეგმვა

ინფორმაცია „სბ“-ს შემოღების გადაწყვეტილების მიღების შე

სახებ შემდეგ, საზოგადოებისათვის ცნობილი უნდა იყოს. ამ მომენ
ტიდან, მზადდება მთელი პროცესი. მათ შორის:
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სამართლებრივი საფუძველი

                                                        

“ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” კოდექსის 85-ე პრიმა
მუხლის პირველი პუნქტისა და 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის შე
საბამისად:მ
 უნიციპალიტეტის ბიუჯ ეტის განაწილებისა და ხარჯვ
 ის
პროცესში მოქალაქეების ინტერესის გათვალისწინება სულ უფრო მეტ
მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე დემოკრატიულ
 ი მმართველობისა
და მოქალაქეთა ჩართულობისათვის.

1. მუნიციპალიტეტში პასუხისმგებელი გუნდის 

და კოორდინატორის შერჩევა

ძალიან მნიშვნ
 ელოვანია რომ მუნიციპალიტეტში მთლიან პრო

ცესზე იყოს ერთი პასუხისმგებელი პირი – კოორდინატორი. ვინა

იდან ამ პროცესში ჩართული იქნება იურიდიული, ინფრასტრუქტუ

რის, ფინანსური და სხვა სამსახურები – სჭიროა ამ სტრუქტურების
წარმომადგენლების ჩართვ
 ა და მომზადება.
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2. რეგულაციების შემუშავება                                                                                                                                   
გირჩევთ საბჭოს ან სამუშაო ჯგუფის დანიშვნ
 ას, რომელიც შეიმუ

შავებს „სბ“ წესებს. აუცილებელია მოიწვიოს სხვადასხვა ჯგუფების
წარმომადგენლები, მათ შორის საკრებულოს წარმომადგენლები და

მოსახლეობა. ასეთი საბჭოს მუშაობ
 ა უნდა იყოს გამჭვირვალე (მაგ.
ყველას შეუძლია მონაწილეობ
 ა მიიღოს შეხვედრებში, შეხვედრის

ოქმი უნდა იყოს საჯარო). შემუშავებული რეგულაციები საჭიროებენ

დანართში თქვენ იხილავთ რეგულაციის
 ა და პროგრამების

მაგალითებს. გახსოვდეთ იდეის ადაპტაციის თაობ
 აზე ადგი

ლობრივ პირობებთან (მაგალითად - სოფლების რაოდ
 ენობა,
სოციალური საჭიროებები, ინფრ
 ასტრ
 უქტურა)

საზოგადოებასთან კონსულტაციას.

რეგულაციების შემუშავებისას თქვენ უნდა დაადგინოთ:
zzპროცესის ტერმინოლოგია და განრიგი
zzრა თანხას გამოყობს თვითმმართველობა
zzტერიტორიის დაყოფა, მაგალითად – ზონებად ან სხვა
zzგამოყოფლი თანხის თანაბარი განაწილება ზონებს შორის

მოსახლეობის სულადობის გათვალისწინებით

zzდაადგინოთ თუ ვის შეუძლია პროცესში მონაწილეობა,

პროექტს წარუდგენა და შერჩევა

zzრა სტრუქტურები უნდა შეიქმნას - მაგალითად, საბჭო ან

სამუშაო ჯგუფი (პროცესის მსვლელობის შემოწმებისთვის) და
მათი როლის და შემადგენლობის განსაზღვრა.

zzროგორი პროექტების წარდგენა შეიძლება და რა თანხა

შეიძლება გამოიყოს 1 მცირე, დიდ და ერთობლივ (სოფლებს

შორის) პროექტს. კარგი იქნებოდა განისაზღვროს პროექტებში
ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა და ვადები.
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zzგანისაზღვროს სად, როგორ და ვინ ჩაიბარებს პროექტებს
zzპროექტების მიღების და რეგისტრირების სისტემის შემუშავება
zzგანისაზღვროს პროექტების შემოწმების კრიტერიუმები
zzგანისაზღვროს პროექტების შერჩევის მეთოდები – კენჭისყრით

ან კონსენსუსით

zzდადგინდეს, ვინ უნდა დაესწროს და ვინ უნდა შეარჩიოს?
zzგანისაზღვროს პროექტების რეალიზაციის ვადები და

მოსახლეობის ჩართულობით მონიტორინგის წესები.

3. ადგილობრივი კოორდინატორების შერჩევა
დიდი მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, კარგი პასუხისმგებელი პი

რების (კოორდინატორების) შერჩევა მოხდეს ადგილზე – ერთი კო

ორდინატორი თითო გამოყოფილი ზონის მიხედვით. მათ ეკისრე
ბათ ხალხის ინფორმირება და პროცესში დახმარება.

პრაქტიკაში, მაგალითად, მარნეულში საზოგადოების აქტიური

წევრებისგან შეარჩია მუნიციპალიტეტმა. გორში, კოორდინატორე

ბი შეირჩევიან საზოგადოების აქტიური წევრებისგან მოსახლეობის
საერთო შეხვედრაზე. ისინი ახორციელებენ საზოგადოების კოორ
დინაციას, იმფორმირებას, მერის წარმომადგენელთან და ადგი
ლობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას, სხვა

აქტიურ წევრებთან ერთად განსაზღვრავენ (გონივრულ ფარგლ
 ებში,
რაოდენობა არ არის შეზღუდული) „წარმომადგენლობითი საბჭოს,“
რომელშიც იქნება ყველა ტომის ერთი აქტიური წარმომადგენელი.

შესაბამისი ორგანოს მიერ
რეგლამენტის მიღება

როგორც წესი, ეს არის გამგებლის ბრძანება ან საკრებულოს

განკარგულება.
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2

) საინფორმაციო აქცია და შეხვედრები
მოსახლეობასთან / რამდენი დროა 

საჭირო - მთელი პროცესის განმავლობაში

პროცესის დაწყებამდე კარგია საინფორმაციო კამპანიისთვის
საჭირო ყველა მასალის მომზადება.
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი. მასზე და
მოკიდებულია თქვენი წარმატება და მოსახლეობის ჩართულობა.
იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კარგად მოამზადებულნი ხართ მაგ
რამ არავინ იცის ამის შესახებ, არაფერი გამოგივათ.
საინფორმაციო კამპანია უნდა დაიწყოს პროცესის დაწყებამ
დე და გრძელდებოდეს ყოველ ეტაპზე.
„სბ“- ში მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ფართო მონაწილე
ობა, ამიტომ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ინფორმირების ყველა
საშუალება და არხი.
zzადგილობრივი
zzსაიტები

მედია

და FB

zzადგილები,
zzსტენდები

ორგანიზაციებ
 ი და საზოგადოებები

ტრანსპ
 ორტი

სადაც იკრიბებიან (ბიბლიოთეკები, მაღაზიები)

დღესასწაულზე ან სხვა ღონისძიებების დროს

რა მასალები უნდა მომზადდეს?
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zzინფორმაცია

ფორმაცია;

zzეტაპების

„სბ“ და მიღებული რეგლამენტის შესახებ ინ

და შეხვედრების ვადები;

zz პრეზენტაცია

მუნიციპალიტეტის შესახებ - რა არის თვითმ
მართვ
 ელობა, მისი ფუნქციებ
 ი და მოვალეობები რა არის
ადგილობრივი ბიუჯეტი, რაში იხარჯება.

zzპროექტის

ფორმა (ბლანკი)

zzპრეისკურანტი

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასალა მარტივად, ყველასთ
ვის გასაგებად იყოს მიწოდებული.
მასალები უნდა მიეწოდოს მოსახლეობის მაქსიმალურ რაო
დენობას, ასევე სხვადასხვა სოციალურ და ასაკობრივ კატეგო
რიებს
ინფორმაციის მომზადებისას უნდა გაითვალისწინოს რეგიო
ნის მახასიათებლები (მაგალითად, ინტერნეტის ხელმისაწვდო
მობის ენა და ა.შ.).

მოსახლეობის საჭიროებების შესწავლა და
3)პრი
ორიტეტების განსაზღვრა
საჭირო დრო  - დაახლოებით 2 კვირა

ეს ეტაპი საჭიროა, რათა გაირკვეს მოსახლეობის ზოგადი

მოსაზრებები და ყველაზე პრიორიტეტული პრობლემები, ასევე

zzარასამთავრობო
zzადგილობრივი

რა მეთოდები უნდა გამოიყენოს: განცხადებები, ბუკლეტები,
პლაკატები, შეხვედრები, რეკლამები მედიაში, SMS შეტყობინე
ბები და ა.შ.

(რაც შეიძლება ბევრი მაგალითი)

პროექტების მომზადებისთვ
 ის. პროექტებში ამ პრიორიტეტების

ფარგლებში შეუძლიათ უფრო დაწვრილებით დაწერონ იმაზე თუ
რა სჭირდებათ.

მოსახლეობას ასევე შეუძლია გაიგ
 ოს სხვების მოსაზრებები, ეს

შეიძლება გაკეთდეს კვლევის სახით ან მოსახლეობასთან შეხვედ
რაზე.

თუ ეს კვლევა – უნდა ჩატარდეს
zzყველა სოფელში / ქალაქში

zzსასურველია დამოუკიდებელი მკვლევარები
zzრესპონდენტების რაოდენობა უნდა იყოს ოჯახების რაოდენო

ბის არანაკლებ 5%

zzშედეგები უნდა იყოს საჯარო ხელმისაწვდომი და მომზადებული

პრეზენტაციის სახით
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ექტების წარდგენა /
4)საპრო
ჭირო დრო  - დაახლოებით 1 თვე
zzპროექტების წარდგენა - პრინციპები

კვლევის შედეგების, პროექტების წარდგენის და განხორციელე

ბის  ჩვენება  შეგიძლიათ ელექტრ
 ონული სისტემის www.gfa.ge
დახმარებით.

თუ მოსახლეობასთან შეხვედრა –
უნდა ჩატარდეს
zzთითოეულ ზონის ყველა სოფელში / ქალაქში
zzმუნიციპალიტეტის მოდერატორის მიერ
zzკარგად მომზადებული საინფორმაციო კამპანია და წინასწარ

მოწვეული მოსახლეობ
ა

zzშედეგები უნდა იყოს საჯარო და ხელმისაწვდომი

ვინ მონაწილეობს
zzმუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი
zzფინანსური სამსახური
zzკოორდინატორი
zzადგილობრივი კოორდინატორი

zzრა პროექტებს ვიბარებთ
zzროგორ მივიღოთ პროექტები
zzპროექტების მიღების შემდეგ...

პროექტების წარდგ
 ენა - პრინციპები

მოსახლეობის მიერ პროექტების წარდგენა წარმოადგენს პირ
ველ ეტაპზე გამოვლენილი პრობლემებისა და პრიორიტეტების
მოგვარების სამოქმედო გეგმების შემუშავებას. თუმცა შესაძლებე
ლია სხვა მნიშვნელოვანი იდეების შემუშავება. მნიშვნელოვანია
მოსახლეობის მიერ პროექტების მომზადებისას მხარდაჭერის ორ
განიზება. ამისათვის კარგი იქნება რომ თითოეულ ზონაში მინიმუმ
ერთი შეხვედრა ჩატარდეს, სადაც იქნება თანამდებობის პირები,
რომლებიც დაეხმარებიან მოსახლეობას. ეს დამოკიდებულია იმა
ზე, თუ რა სახის პრიორიტეტულ პარამეტრს აირჩევთ. თუ კვლევას –
დაგჭირდათ ორი შეხვედრა. ქვემოთ მოცემულია სცენარის ნიმუში:
ეტაპი I
zzთითოეუ
 ლ ზონაში მოსახლეობასთან შეხვედრა
zzკვლევის შედეგების პრეზენტაცია და მათი განხილვა
zzსამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის ახსნა
zzახსნ
 ა, თუ როგორ უნდა შეადგინონ და წარადგინონ პროექტი
zzმოსახლეობის იდეებთან დაკავშირებული პირველი კონსულტა

ცია
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რა მასალები უნდა მომზადდეს?
zz„სბ“და რეგულაციების შესახებ ინფორმაცია
zzეტაპების და შეხვედრების ვადები
zzპრეზენტაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ - რა არის თვითმმართ

ველობა, მისი ფუნქც
 იები და მოვალეობ
 ები რა არის ადგილობ
რივი ბიუჯეტი, რაში იხარჯება.

zzპროექტის ფორმა (ბლანკი)

ეტაპი II
პროექტების დეტალური შემუშავება - თემის ერთი წარმომად
გენლის ან საინ
 იციატივო ჯგუფის მიერ. მუნიციპალიტეტი ეხმარება
კონსულტაციების სახით.
თუ მოსახლეობა მოწვეულია პრიორიტეტების დასადგენად საკ
მარისია მხოლოდ მეორე ეტაპი.
გარდა ამისა, კონსულტაციებ
 ი ჩატარება შესაძლოა საინფორმა
ციო საშუალებებით და ტელეფონებით,
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ან ადგილობრივი კოორდინატორის დახმარებით.
გამოგადგებად სპეციალური მასალებიც. აღწერეთ მუნიციპა
ლიტეტის კომპეტენცია ისე, რომ მოსახლეობამ იცოდეს, რომელ
სფეროში შეიძლება პროექტების წარდგენა. მარნეულში შეიმუშავეს
სპეციალური ფასების ჩამონათვალი (რა ღირს გზის საფარის კვ.მ.,
სპორტული მოედანი და ა.შ.)

რა პროექტები შეიძლება იქნას მიღებული

რეგლამენტში აუცილებელია, რათა დადგინდეს, რომელი პრო
ექტები შეიძლება წარმოადგინოს მოსახლეობ
 ამ. პრინციპში, ეს
შეიძლება იყოს ნებისმიერი, რაც მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის
ფარგლებშია. მაგრამ თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ რაღაც
სფეროთი - მაგალითად ინფრასტრუქტურა - შეგიძლიათ შეადგი
ნოთ ინფრ
 ასტრუქტურული პროექტები.

ასევე მნიშვნელოვანია განსაზღვროს
(მაგალითად)

zzფინანსური შეზღუდვები - მაგალითად, გორის პროექტების

ღირებულება ვერ აღემატება ზონისთვის გამოყოფილი თანხის
ოდენობას.

zzმცირე პროექტებისთვის მარნეულში გამოიყო 10 ათასი ლარი
zzპროექტის განხორციელების დროის განსაზღვრა - პოლონეთში,

ხშირად, მუნიციპალიტეტები ითხოვენ, რომ პროექტები ერთი
წლის განმავლობაში შეიძლება განხორციელდეს.

როგორ მივიღოთ პროექტები
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პროექტები უნდა იყოს წარმოდგენილი სპეციალურ ბლანკზე
რომელიც საჯაროა და ხელმისაწვდომია ან - მიუხ
 ედავად მისა,
რომ ჯერ კიდევ სარგებლობს მცირე პოპულარობით - ელექტრ
 ო
ნული ფორმით (მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე) დანართშ
 ი იხი
ლავთ განაცხადის ფორმის მაგალითს
თითოეულ პროექტს უნდა ჰქონდეს ადგილობრივი მოსახლეო
ბის გარკვეული რაოდ
 ენობის მხარდამჭერი, მათი გვარების ასე
ვე ხელმოწერების შეგროვებას ახორციელებს პროექტის ავტორი.
თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ, საჭიროა თუ არა ხელმოწერების
შემოწმება

მომზადებული პროექტების შეიძლება ჩაიბ
 აროს ადგილობ
რივმა კოორდინატორმა და შემდეგ გადასცეს მუნიციპალიტეტში.
მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ პროექტს ჰქონდეს საკუთარი
საიდენტიფიკაციო ნომერი და საბოლოოდ შედგენილი პროექტე
ბის საერთო სია. ყველა უნდა იყოს დასკანირებული და საჯაროდ
ხელმისაწვდომი - მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ან სპეციალ
 ურ
სისტემაში

პროექტების მიღების შემდეგ

zzაუცილებელია ყველა პროექტების სია იმ პრიორიტეტების მი

ხედვით, რომლებიც გამოვლინდა (გამოკითხვაში). შეგიძლიათ
გამოიყენოთ ელექტრონული სისტემა www.gfa.ge

zzინფორმაცია სიის შესახებ უნდა მიეწ
 ოდოს მოსახლეობას –

ვებ გვერდზე, გადაეც
 ეს სოფლებში, მედიაშ
 ი და ა.შ.

ვინ მონაწილეობს
zz მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი
zz კოორდინატორი
zz ადგილობრივი კოორდინატორი
zz რა მასალები უნდა მომზადდეს?
zz პროექტის ფორმა (ბლანკი)
zz მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის აღ
წერა

zz პრეისკურანტი (ფასები მაგალითები)
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რა მასალები უნდა მომზადდეს?
zzპროექტის ფორმა (ბლანკი)

zzმუნიციპალიტეტის კომპეტენციის აღწერა
zzპრეისკურანტი (ფასები მაგალითები)

ადმინისტრაციული სტრუქტურების მიერ
5)პრო
ექტების შემოწმება / 
საჭირო დრო  - მინიმუმ 1 თვე

ყველა პროექტი განხორციელებამდე უნდა შემოწმდეს ადმი
ნისტრაციული სტრუქტურების მიერ. მაგალითად, გორში, ამ მიზ
ნით, არის «სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო» და საჩხერეში, ჯგუფი,
რომელშიც წარმოდგენილია საკრებულოს წევრი და განიხილავენ
„სბ“ პროექტებს.
ეს არის ძალიან მნიშვნ
 ელოვანი ეტაპი რომლისთვის უნდა და
გეგმოთ საკმარისი დრო. ეს საშუალ
 ებას მოგცემთ თავიდან აიცი
ლოთ სიტუაციებში, როდესაც პროექტი მიღებულია მაგრამ რეალუ
რად არსებობს პრობლემები მის განხორციელებაში.
მაგრამ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ უნდა იყოს შეფა
სება, უნდა გადამოწმდეს პროექტების ფორმალური ასპექტები:

შემოწმების წემდეგ

zzაუცილებელია ყველა პროექტების სია იმ პრიორიტეტების მი

ხედვით, რომლებიც გამოვლინდა (გამოკითხვაში). შეგიძლიათ
გამოიყენოთ ელექტრონული სისტემა www.gfa.ge

zzინფორმაცია სიის შესახებ უნდა მიეწ
 ოდოს მოსახლეობას
zzშეიძლება ავტორებთან შეხვედრაც

ვინ მონაწილეობს
zz ვინ  მონაწილეობს
zz მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი
zz კოორდინატორი
zz ადგილობრივი კოორდინატორი

zzიურიდიული (მაგალითად, ვის ეკუთვნის მიწის ნაკვეთი და ა.შ.)
zzტექნიკური (მაგალითად, ტექნიკის, შენობის მდგომარეობა და

ა.შ.)

zzთვითმმართველობის კომპეტენცია და ამოცანები

ვინ მონაწილეობს

zzფინანსური, ინფრასტრუქტურის, იურიდიული სამსახურები

zzრამდენი ხნის განმავლობაში განახორციელდება (წელიწადში

zzრა მასალები უნდა მომზადდეს?

zzღირებულება აღემატება თუ არა მუნიციპალიტეტის შესაძლებ

zzპროექტების სია

ან ეტაპობრივად)
ლობებს

zzპროექტის ფორმა (ბლანკი)
zzსკანირებული პროექტები

გადამოწმებისათვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ შევსებული
ფორმა (იხილეთ დანართში)
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თუ გაჩნდა კითხვები, მუნიციპალიტეტი კონსულტაციებისთვის
იწვევს საინ
 იციატ
 ივო ჯგუფის წარმომადგენელს, რომ განახორ
ციელონ ცვლილებები. ყველა ცვლილება უნდა მოხდეს ავტორის
თანხმ
 ობით. თუ პროექტის განხორციელება შეუძლებელია, მკაფი
ოდ უნდა იყოს განმარტებული მიზეზები და ინფორმაცია ავტორს
გადაეგზავნოს.
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პროექტების შერჩევა განხორციელებამდე
6)/საჭირო   დრო
- დაახლოებით 1 კვირა

გვერდებზე, განცხადებებით და ა.შ.
zzყველა პროექტი საჯარო და ხელმისაწვდ
 ომი უნდა იყოს, გამო

პროექტების არჩევანი უნდა მოხდეს მოსახლეობის მიერ - ეს

იყენება სპეციალური ელექტრონული სისტემა, ყველა პროექტს

საქართველოში არსებობს კონსენსუსის შერჩევის პრაქტიკა.

www.gfa.ge

არის სამოქალაქო ბიუჯეტის არსი.

კენჭისყრ
 ა მხოლოდ კონსენსუსის გზით გადაწყვეტილების მი
ღების პრობლემების შემთხვევაში ხდება. პროექტები შეირჩევა

სპეციალურ შეხვედრაზე, სადაც წარმოდგენილნი არიან პრო
ექტების ავტორები, თითოეული სოფლის / ქალაქის წარმო

მადგენელი და ადგილობრივი კოორდინატორი. პროექტების
შერჩევა ხდება პროექტების პრიორიტეტების, ღირებულების და
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის მიხედვით. ასეთი შეხვედრა

ცალ-ცალკე გაიმ
 ართება თითოეული ზონაში. გორში, პროექტე

და განხორციელების ეტაპებებს ასევე იხილავთ რუკაზე

ვინ მონაწილეობს

zzმუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი
zzკოორდინატორი
zzადგილობრივი კოორდინატორები
zzრა მასალები უნდა მომზადდეს?
zzპროექტების სია

ბის შერჩევის მიზნით, შეიქმნა «წარმომადგენლობითი საბჭო»,

ვინ მონაწილეობს

რომელშიც წარმოდგენილია თითოეული ადმინისტრ
 აციულ
 ი

ერთეულ
 ის, თითოეული დასახლებული პუნქტის აქტიური წევ

zz მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი

რი.

zz კოორდინატორი

თუმცა არსებობს საჩხერის მაგალითი, სადაც მიიღეს კენ

zz ადგილობრივი კოორდინატორები

ჭისყრ
 ის მეთოდი. სამოქალაქო საბჭო, რომელიც შედგება 5

წევრისგან: 4 გამოყოფილი ერთეულის წარმომადგენელი და
მრჩეველთა საბჭოს 1 წევრით. კენჭისყრით ხდება ყველაზე მა
ღალი პრიორიტეტული პროექტების დამტკიცება.

სპეციალური ვარიანტი, რომელიც რეკომენდირებულია –

რა მასალები უნდა მომზადდეს?
პროექტების სია

ბორჯომის მეთოდია. სამოქალაქო ბიუჯეტი განიხილება მთე
ლი ბიუჯეტისა და პრიორ
 იტეტების ჩამოყალიბების პროცესად.

ყველა წარმოდგენილი პროექტი, რომელიც ვერიფიცირებუ
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ლია შეტანილია ბიუჯეტში ან პრიორიტეტების დოკუმენტ–ში და
შეიძლება განხორციელდეს ეტაპობრივად.

შერჩევის შემდეგ გამოცხადდება სარეალიზაციო პროექ

ტები

zzმუნიციპალიტეტი წარუდგენს დამტკიცეტული პროექტების

ჩამონათვალს მოსახლეობ
 ასთან შეხვედრებისას ან ვებ-

7 პროექტების გადაცემა ბიუჯეტში
)

გორის კარგი პრაქტიკაა –

ბიუჯეტში „სბ“ პროექტების აღნიშვნა.

8და მონიტორინგი

) განხორციელება

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ელექტრონული სისტემა www.gfa.ge
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შეჯამება
დაახლ. გრაფიკი

ზოგადი მოდელი

ბორჯომის
მოდელი

(პრიორიტეტების და
მთლიანი ბიუჯ ეტის 
დაგეგმვა)

მარტი

აპრილი

აპრილი–მაისი

მარნეულის
მოდელი

ივლისი–
აგვისტო

(ნაწილობრივი
დაფინანსება)

პროცესის
მომზადება

პროცესის
მომზადება

პროცესის
მომზადება

საინფორმაციო
აქცია

საინფორმაციო
აქცია

საინფორმაციო
აქცია

მოსახლეობის საჭი
როებ ების შესწავლა
და პრიორიტეტების
გამოვლენა

მოსახლეობის
გამოკითხვა და
პრიორიტეტების
განსაზღვრა.

შეხვედრა მოსახლე
ობასთან - პრიორი
ტეტების განსაზღ
ვრა.

სექტემბერი
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პროექტების
წარდგენა

1. შეხვედრა მოსახ
ლეობასთან

შეხვედრა მოსახლე
ობასთან

- კვლევის შედე
გების პრეზენტა
ცია, განხილვა და
სამუშაო ჯგუფების
შერჩევა პროექტის
განვითარებისთვის

კონსულტაციები და
მხარდაჭერა პრო
ექტების მომზადე
ბაში.
პროექტების წარ
დგენა

2. სამუშაო ჯგუფების შედეგების ელექტ
მიერ პროექტების
რონულ პროგრამაში
დეტალური განხილ შეტანა*
ვა. კონსულტაციები.
პროექტების წარ
დგენა
შედეგების ელექტ
რონულ პროგრამაში
შეტანა*

სტრუქტურების მიერ
პროექტების შემოწ
მება

პროექტების გაუმჯო

ბესება. ადმინისტრა
ციული სტრუქტურე
ბის მიერ ავტორთა
მონაწილეობით.
შედეგების ელექტ
რონულ პროგრამაში
შეტანა*

პროექტების შერჩევა
განხორციელებამდე

ადმინისტრაციული

სტრუქტურების მიერ
პროექტების შემოწ
მება		
შედეგების ელექტ
რონულ პროგრამაში
შეტანა*

პროექტების შერჩევა
განხორციელებამდე
კონსენსუსით ან კენ
ჭისყრით

15 ნოემბრამდე

პროექტების
ბიუჯეტში შეტანა

პროექტების ბიუჯეტ
ში შეტანა

მომავალ წელს

რეალიზება,
მონიტორინგი

რეალიზება, მონი
ტორინგი

შედეგების
ელექტრონულ
პროგრამაში შეტანა*

მაისი–ივნისი

ადმინისტრაციული

პროექტების
ბიუჯეტში შეტანა

რეალიზება, მონი
ტორინგი შედეგე
ბის ელექტრონულ
შედეგების ელექტ
რონულ პროგრამაში პროგრამაში შეტანა*
შეტანა*
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დანართი I (2)

დანართი I
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დანართი I (3)

დანართი II
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დანართი II (2)
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დანართი II (3)
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დანართი II (4)
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დანართი II (5)
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დანართი II (6)
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დანართი II (7)
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დანართი II (8)

დანართი III
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დანართი III (2)
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დანართი III (3)
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დანართი IV (2)

დანართი IV
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სასარგებლო ბმული
ვებგვერდი სამოქალაქო ბიუჯეტის შესახებ ქართულ ენაზე
www.participatory.ge

სამოქალაქო ბიუჯეტის და პრიორიტეტების ელექტრონული სისტემა
www.gfa.ge

სასარგებლო მასალები ინგლისურ ენაზე

მუნიციპალიტეტების „სამოქალაქო ბიუჯეტის“

სახელმძღვანელო შედგენილია «სამოქალაქო

ბიუჯეტების განვითარება – როგორც ადგილობრივი
თვითმმართველობების გაძლიერების ელემენტი»

პროექტის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა
საქართველოში 2017 წელს
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