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დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ
თ ვე ლო ბა გა მო ხა ტავს მო

ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სებს. მაგ რამ 
დე მოკ რა ტია უფ რო მეტს ნიშ
ნავს, ვიდ რე მო ქა ლა ქე ებს მის ცე 
უფ ლე ბა აირ ჩი ონ ხე ლი სუფ ლე
ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. ად გი
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა 
სა უ კე თე სო დო ნეა მო ქა ლა ქე თა 
მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის, რად გან 
ყვე ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ამ დო
ნე ზე გავ ლე ნას ახ დენს მო ქა ლა
ქე თა ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ზე. 
მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თ ვა გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 
არის ის გზა, რო მე ლიც უზ რუნ
ველ ყოფს ად გი ლობ რი ვი თვით
მ მარ თ ვე ლო ბის მეტ გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბას, გახ ს ნი ლო ბას, ღი ა ო ბას 
და მო ქა ლა ქე თა მხრი დან აღი
ა რე ბას (სამოქალაქო თან ხ მო
ბას), რაც სა ბო ლოო ჯამ ში ხელს 
შე უწყობს ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბას.

მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის 
პრო ცე სი ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის კა ნო ნი ე რე ბას უზ
რუნ ველ ყოფს. არ ჩე უ ლი ოფი ცი ა
ლუ რი პი რე ბი დე მონ ს ტ რი რე ბას 
უკე თე ბენ თა ვი ანთ ერ თ გუ ლე ბას 

მოქალაქეთა 
მონაწილეობა 
გადაწყვეტილების 
მიღების 
პროცესში

თავი 1
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დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბი სად მი, აძ ლე ვენ რა მო ქა ლა ქე ებს 
უფ ლე ბას იცოდ ნენ ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მე ბი და რას აღ წევს ხე
ლი სუფ ლე ბა რე ა ლუ რად. გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას თან ერ თად იზ რ დე
ბა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბაც. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებს არ გა აჩ
ნი ათ იმ დე ნი რე სურ სე ბი, რომ გა ნა ხორ ცი ე ლონ ყვე ლა ფე რი, რი სი 
გა კე თე ბაც მათ სურთ. მათ გა მუდ მე ბით უწევთ რთუ ლი სა ბი უ ჯე
ტო არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა. მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ გან საზღ ვ რონ 
რო მე ლი მომ სა ხუ რე ბა არის უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მათ თ ვის და 
ხე ლი სუფ ლე ბას შე უძ ლია მო ი პო ვოს მო ქა ლა ქე თა მხარ და ჭე რა 
სწო რედ ასე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბით. ად გი ლობ რივ თვით
მ მარ თ ვე ლო ბას შე უძ ლია მო ქა ლა ქე ე ბი გა მო ი ყე ნოს გარ კ ვე უ ლი 
პროგ რა მე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, რი თაც ის 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ამ ცი რებს ხარ ჯებს და ფა სე ულ რე სურ სებს და
ზო გავს სხვა საქ მი ა ნო ბის და სა ფი ნან სებ ლად. ეს აღიქ მე ბა, რო
გორც პო ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რა არ ჩე უ ლი ოფი ცი ა ლუ რი პი რე
ბის მი მართ, ამი ტო მაც მო ქა ლა ქე თა ჩარ თ ვა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და აუცი ლე ბე ლი ა.

სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სი უპირ ვე ლე სი მე ქა ნიზ მია იმი სა, თუ რო
გორ უნ და და ხარ ჯოს ად გი ლობ რივ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ 
მო ქა ლა ქე თა ფუ ლი იმ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა გან სა ხორ ცი ე ლებ
ლად, რაც აუცი ლე ბე ლია მა თი ცხოვ რე ბი სათ ვის. ად გი ლობ რი
ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სხვა ფუნ ქ ცი ა თა შო რის მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თ ვა სა ბი უ ჯე ტო და სა ფი ნან სო პრო ცე სებ ში ყვე ლა ზე მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი ა.

რას ვგუ ლის ხ მობთ, რო ცა ვამ ბობთ „მოქალაქეთა მო ნა წი
ლე ო ბა“? მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე
ბის პრო ცეს ში მო ი ცავს ცალ კე უ ლი პი როვ ნე ბე ბის ან ჯგუ ფე ბის 
მო ნა წი ლე ო ბის იმ შე საძ ლე ბელ ფორ მას, რო მე ლიც მიზ ნად 
ისა ხავს მო ქა ლა ქის მი ერ სა კუ თა რი ნე ბის და ფიქ სი რე ბას და 
ზე მოქ მე დე ბის მოხ დე ნას ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის და მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცეს ზე. ძი რი თა დად მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ორ ფორ
მას გა ნას ხ ვა ვე ბენ: პირ ვე ლი – მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მა ლუ რი, კა
ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი პრო ცე დუ რე ბი და მე ო რე – მო ნა წი ლე ო
ბის არა ფორ მა ლუ რი, ნე ბა ყოფ ლო ბი თი პრო ცე დუ რე ბი. ქვე მოთ 
თქვენ იხი ლავთ უფ რო მეტ ინ ფორ მა ცი ას ამ ორი კონ ცეფ ცი ის 
შე სა ხებ, კონ კ რე ტულ მა გა ლი თებს არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კი დან და 
მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის პრაქ ტი კულ სტრა ტე გი ას.
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საქართველოში კანონით გათვალისწინებული 
მოქალაქეთა თანამონაწილეობა

უმაღ ლე სი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტი, რო მე ლიც მო ქა ლა ქე ებს 
აძ ლევს უფ ლე ბას მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ ხე ლი სუფ ლე ბის გან
ხორ ცი ლე ბა ში არის სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა. შემ დე გი სა
კა ნონ მ დებ ლო აქ ტი, რო მე ლიც აკონ კ რე ტებს კონ ს ტი ტუ ცი ით 
მი ნი ჭე ბულ უფ ლე ბას არის სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის
ტ რა ცი უ ლი კო დექ სი. იგი სა შუ ლე ბას აძ ლევს სა ქარ თ ვე ლოს 
ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს მმარ თ ვე ლო ბის 
კო ლე გი ა ლუ რი ორ გა ნოს სხდო მებ ში და ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა
ნოს წა რუდ გი ნოს შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი, პრო ექ ტე ბი თუ 
წი ნა და დე ბე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
კო დექ სით ასე თი უფ ლე ბა აქვს რო გორც ადა მი ან თა ჯგუფს ასე
ვე თი თო ე ულ ადა მი ანს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად.

შემ დე გი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტი, რო მე ლიც ეხე ბა მო ქა ლა
ქე თა მო ნა წი ლე ო ბას არის სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ. ეს კა ნო ნი კი დევ 
უფ რო აზუს ტებს და აკონ კ რე ტებს მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის 
ფორ მებს და ჩარ ჩო ებს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნოს თან მი მარ თე ბა ში. ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი აწე სებს, რომ 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს 
მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრინ ცი პის დაც ვით. ად გი ლობ
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბა ში მო ქა
ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი, ად გი ლობ რი ვი სამ სა ხუ რე ბი 
და თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან, შექ მ ნან ორ გა ნი
ზა ცი უ ლი და მა ტე რი ა ლურ  ტექ ნი კუ რი პი რო ბე ბი მო ქა ლა ქე თა 
მი ღე ბის, თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის სხდო მებ ში მო ქა
ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა კონ ტ რო ლის 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სათ ვის. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი ვალ დე
ბულ ნი არი ან ად გი ლობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბით ან 
საკ რე ბუ ლოს დე ბუ ლე ბით (რეგლამენტით) დად გე ნი ლი წე სით 
გა მო აქ ვეყ ნონ: 

 z ინი ცი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა პრო ექ ტე ბი;
 z ინი ცი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა პრო ექ ტე ბის გან ხილ ვის 

პრო ცე დუ რე ბი და ვა დე ბი;
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 z საკ რე ბუ ლოს, აგ რეთ ვე საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ის სხდო მე ბის 
დღის წეს რი გი, ჩა ტა რე ბის ად გი ლი და თა რი ღი. აქ ვე უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულ ში რე გის ტ რი რე
ბულ ამომ რ ჩე ველს უფ ლე ბა აქვს, საკ რე ბუ ლოს დე ბუ ლე ბით 
(რეგლამენტით) დად გე ნი ლი წე სით მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს 
საკ რე ბუ ლოს და საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ის სხდო მებ ში;

 z მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი, აგ რეთ ვე სხვა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
აქ ტე ბი, მა თი გა სა ჩივ რე ბის ვა დე ბი და პრო ცე დუ რე ბი;

 z გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა შეს რუ ლე ბის კონ ტ როლ ში მო ქა ლა ქე თა 
მო ნა წი ლე ო ბის ვა დე ბი და პრო ცე დუ რე ბი; 
ამა ვე დროს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის თა ნახ მად, ად გი ლობ რი ვი 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და საკ რე ბუ ლოს 
წევ რე ბი ვალ დე ბუ ლი არი ან, წე ლი წად ში ერ თხელ მა ინც მო
აწყონ სა ჯა რო შეხ ვედ რა ამომ რ ჩევ ლებ თან და წარ დ გ ნენ მათ 
წი ნა შე გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ან გა რი შით, უპა სუ ხონ 
ან გა რი შის მოს მე ნი სას ამომ რ ჩე ველ თა მი ერ დას მულ შე კითხ
ვებს.

სი ახ ლე, რაც ორ გა ნულ მა კა ნონ მა შე მო ი ტა ნა არის პე ტი ცი ა. 
თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულ ში რე გის ტ რი რე ბულ ამომ რ ჩე ველ თა 
არა ნაკ ლებ 1%ს უფ ლე ბა აქვს, მო ამ ზა დოს და შე ი ტა ნოს საკ
რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბის პრო ექ ტი, ან წა რად გი ნოს წი ნა და დე
ბა საკ რე ბუ ლოს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის გა უქ მე ბის, ნორ მა ტი ულ 
აქ ტ ში ცვლი ლე ბე ბის ან და მა ტე ბე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ. პე ტი ცი
ის წე სით შე ტა ნილ პრო ექტს თან უნ და ერ თო დეს ამ გა დაწყ ვე
ტი ლე ბის მი ღე ბის სა ჭი რო ე ბის და სა ბუ თე ბა, პრო ექ ტის ავ ტო
რის (ავტორების) და საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე და ნიშ ნუ ლი მომ
ხ სე ნებ ლის ვი ნა ო ბა და მი სა მარ თი. საკ რე ბუ ლო ვალ დე ბუ ლია 
პე ტი ცი ის წე სით შე მო ტა ნი ლი პრო ექ ტი რე გის ტ რა ცი ი დან ერ თი 
თვის ვა და ში გა ნი ხი ლოს საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე. აღ სა ნიშ ნა
ვი ა, რომ საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე პე ტი ცი ის წე სით შე მო ტა ნი ლი 
პრო ექ ტის გან ხილ ვა ში მომ ხ სე ნებ ლის სტა ტუ სით, სა თათ ბი რო 
ხმის უფ ლე ბით მო ნა წი ლე ობს პრო ექ ტის ინი ცი ა ტორ თა მი ერ 
და ნიშ ნუ ლი მომ ხ სე ნე ბე ლი.

ად გი ლობ რი ვი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი, რო მელ შიც დე ტა ლუ რად 
უნ და იყოს მო ცე მუ ლი მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ინ ს ტ რუ
მენ ტე ბი გახ ლავთ საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტი. მი უ ხე და ვად იმი
სა რომ თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის დე ბუ ლე ბე ბის უმ რავ
ლე სო ბა ში სხვა დას ხ ვა ხა რის ხით არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო
სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი, მა თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
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ნა წი ლი პრაქ ტი კა ში არ გა მო ი ყე ნე ბა. ისე თი მე ქა ნიზ მე ბი, რო
გო რე ბი ცაა პე ტი ცი ა, საკ რე ბუ ლოს „ღია კა რის“ სხდო მა, საკ
რე ბუ ლოს გას ვ ლი თი სხდო მა, საკ რე ბუ ლო ში სა კითხის სა ჯა რო 
გან ხილ ვა, იშ ვი ა თი შემ თხ ვე ვე ბის გარ და, პრაქ ტი კუ ლად არ მუ
შა ობს. ამის გა მომ წ ვევ მი ზე ზე ბად ძი რი თა დად მო სახ ლე ო ბის 
არა საკ მა რი სი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა, აგ რეთ ვე ამ კუთხით თვით
მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბი სა და მო სახ ლე ო ბის არა საკ მა რი სი აქ
ტი უ რო ბა უნ და და ვა სა ხე ლოთ. 

სა ბო ლო ოდ უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მო სახ ლე ო ბა სხვა დას ხ
ვა ფორ მით მეტ  ნაკ ლე ბად იღებს ინ ფორ მა ცი ას თვით მ მარ თ ვე
ლო ბის ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ, თუმ ცა თვით მ მარ
თ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის კონ კ რე ტუ ლი 
მე ქა ნიზ მე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ მა თი ინ ფორ მი რე
ბუ ლო ბის დო ნე და ბა ლი ა. 

მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მა ცი ით უზ რუნ ველ ყო ფა

ხალ ხის მი ერ ხე ლი სუფ ლე ბის კონ ტ რო ლი და მით უმე ტეს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას მო ნა წი ლე ო ბა ვერ გან ხორ ცი ელ
დე ბა, თუ კი სა ზო გა დო ე ბა არ იქ ნე ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა ხელ მ
წი ფო ორ გა ნო თა საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. იმ სა ზო გა დო ე ბა ში, რო
მელ საც საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია არ მი ე წო დე ბა, დე მოკ რა ტია 
მხო ლოდ მოჩ ვე ნე ბით კა ტე გო რი ად ჩა მო ყა ლიბ დე ბა.

რა სა კა ნონ მ დებ ლო გა რან ტი ე ბი იცავს ინ ფორ მა ცი ის თა
ვი სუფ ლე ბას სა ქარ თ ვე ლო ში? ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის 
უპირ ვე ლე სი გა რან ტია სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ა ა. ხო ლო 
კონ ს ტი ტუ ცი ის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბი ა: ზო გა დი ად
მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის მე სა მე თა ვი – ინ ფორ მა ცი ის თა ვი
სუფ ლე ბა და კა ნო ნი სა ხელ მ წი ფო სა ი დუმ ლო ე ბის შე სა ხებ; 

კონ ს ტი ტუ ცი ის 24ე მუხ ლის თა ნახ მად, ყო ველ ადა მი ანს 
აქვს უფ ლე ბა თა ვი სუფ ლად მი ი ღოს და გა ავ რ ცე ლოს ინ ფორ
მა ცი ა. ვი ნა ი დან თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სა ინ ტე რე
სო ინ ფორ მა ცი ის ერ თ ერთ ძი რი თად წყა როს აღ მას რუ ლე ბე
ლი ხე ლი სუფ ლე ბა წარ მო ად გენს, კონ ს ტი ტუ ცი ის 41ე მუხ ლის 
პირ ვე ლი ნა წი ლი აღი ა რებს სა ქარ თ ვე ლოს ყო ვე ლი მო ქა ლა
ქის უფ ლე ბას კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით გა ეც ნოს სა ხელ მ
წი ფო და წე სე ბუ ლე ბა ში არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, აგ რეთ ვე იქ 
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არ სე ბულ ოფი ცი ა ლურ დო კუ მენ ტებს, თუ ისი ნი არ შე ი ცავს სა
ხელ მ წი ფო, პრო ფე სი ულ, პი რად ან კო მერ ცი ულ სა ი დუმ ლო ე
ბას. კონ ს ტი ტუ ცი ის 37ე მუხ ლის თა ნახ მად, ადა მი ანს უფ ლე ბა 
აქვს მი ი ღოს სრუ ლი და ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცია მი სი სა მუ შაო 
და საცხოვ რე ბე ლი გა რე მოს მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ. კონ ს ტი
ტუ ცი ის შემ დეგ ძი რი თა დი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტი, რო მე ლიც 
არე გუ ლი რებს მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბას და ეს წ როს სა ჯა რო და
წე სე ბუ ლე ბებ ში სხდო მებს, თა ვი სუფ ლად მი უწ ვ დე ბო დეთ ხე ლი 
ოფი ცი ლურ დო კუ მენ ტებ ზე, აგ რეთ ვე სა კუ თა რი თა ვის შე სა ხებ 
ხე ლი სუფ ლე ბის ხელთ არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე, არის ზო გა დი 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის მე სა მე თა ვი – ინ ფორ მა ცი ის თა
ვი სუფ ლე ბა.

თუკი საჯარო დაწესებულებაში ინფორმაცია სხვადასხვა 
სახით არსებობს (მაგალითად: ქაღალდზე, მაგნიტურ ფირზე, 
ვიდეოგამოსახულების სახით), საჯარო დაწესებულება/შესაბამისი 
საჯარო მოსამსახურე ვალდებულია მოქალაქეს მიაწოდოს 
ინფორმაცია ამ უკანასკნელის მიერ მოთხოვნილი ფორმით. 
პირი ასევე უფლებამოსილია გაეცნოს ინფორმაციას დედანში. 
თუკი არსებობს ორიგინალის დაზიანების საფრთხე, საჯარო 
დაწესებელებას ეკისრება დოკუმენტის ზედამხედველობის ქვეშ 
გაცნობის, ან სათანადო წესით დამოწმებული ასლის წარდგენის 
ვალდებულება. 

მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს საჯარო ინფორმაციის 
ასლი. კანონის თანხმად, საჯარო დაწესებულება 
ვალდებულია უზრუნველყოს საჯარო ინფორმაციის ასლების 
ხელმისაწვდომობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოთხოვნის 
შემთხვევაში, მას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა გადაიღოს 
საჯარო ინფორმაციის ასლები. ასლის გადაღებისათვის 
აუცილებელი თანხის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება 
ინფორმაციის მომთხოვნს. 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე40 მუხლის თანახ
მად, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინ
ფორ მაცია დაუყოვნებლივ. დაუყოვნებლივ გაცემა გულისხმობს 
საკითხის გადაწყვეტას განცხადების შეტანისა და საჯარო 
დაწესებულებაში რეგისტრაციისთანავე, იმავე დღეს. აღნიშნული 
წესიდან კანონი აწესებს რამდენიმე გამონაკლისს, როდესაც 
საჯარო დაწესებელებას ათდღიანი ვადა ეძლევა ინფორმაციის 
გაცემისთვის.

რომელ კონკრეტულ თანამდებობის პირს უნდა მიმართოს 
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საჯარო დაწესებულებაში მისულმა მოქალაქემ საჯარო 
ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით? ამ საკითხს არეგულირებს 
ზოგადი ადმინისტრაცული კოდექსის 36ე მუხლი, რომლის 
მიხედვითაც საჯარო დაწესებულებაში საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელია კონკრეტული საჯარო 
მოხელე. აღნიშნული დებულება გულისხმობს, რომ ყველა 
ადმინისტრაციულ ორგანოში შიდა აქტით უნდა განისაზღვროს 
იმ პირის ვინაობა, ვისაც დაეკისრება საჯარო ინფორმაციის 
გაცემის ფუნქცია და შესაბამისი პასუხისმგებლობაც. აღნიშნული 
თანამდებობის პირის ვინაობა და სამსახურეობრივი მისამართი, 
ტელეფონის ნომერი და სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია საჯარო 
დაწესებულებაში ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილას უნდა 
იქნას მოთავსებული. საჯარო დაწესებულების მნიშვნელობის 
სიდიდისა და ფუნქციების გათვალისწინებით, აღნიშნული 
ფუნქციის განხორციელება შეიძლება შეითავსოს იმ თანამდებობის 
პირმა, რომლის ძირითად ფუნქციასაც სხვა საკითხთა გადაწყვეტა 
წარმოადგენს.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ მოქალაქეთა მონაწილეობის 
პირველი ნაბიჯი გახლავთ მათი ინფორმაციით უზრუნველყოფა 
იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს ხელისუფლება და რა გეგმები 
აქვს მას. სწორედ ამიტომ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოები მაქსიმალურად უნდა ცდილობდნენ მოსახლეობის 
ინფორმირებას. 

არსებობს მოქალაქეთათვის ინფორმაციის მიწოდების და 
მათი გადაწყვეტილების პროცესში ჩართვის სხვადასხვა გზები:
1. მე დი ის ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბა: ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ

თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი უნ და ცდი ლობ დ ნენ ხე ლი შე უწყონ 
ად გი ლობ რივ მე დი ას მი ი ღონ ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი ა ნო ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა. ამ მიზ ნით მათ უნ და შე ატყო ბი ნონ 
ყვე ლა შეხ ვედ რის შე სა ხებ და წა ა ხა ლი სონ ისი ნი და ეს წ რონ 
მას. გა მო უშ ვან პრეს  რე ლი ზე ბი ხე ლი სუფ ლე ბის მო მა ვა ლი 
საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. მი ა წო დენ სტა ტი ე ბი ად გი ლობ რივ მე
დი ას კვი რა ში ერ თხელ მა ინც, ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა დას ხ ვა 
სამ სა ხუ რე ბის, გან ყო ფი ლე ბე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. 

2. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ტე ლე ვი ზიო შო უ: 
გა ა კე თონ ყო ველ კ ვი რე უ ლი სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მა, რო მე
ლიც მიძღ ვ ნი ლი იქ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
საქ მი ა ნო ბი სად მი; 

3. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ლე ტე ნი: ვი ნა
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ი დან შე საძ ლოა ად გი ლობ რი ვი მე დი ას არ გა აჩ ნ დეს შე საძ
ლებ ლო ბა გა ნუ საზღ ვ რე ლი ად გი ლი და უთ მოს ად გი ლობ რი
ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბა თა გა შუ ქე ბას, ამი ტომ 
ად გი ლობ რივ მა ორ გა ნო ებ მა შე საძ ლოა გა მო უშ ვან სა კუ თა
რი ბი უ ლე ტე ნი თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. შე საძ ლოა ეს 
იყოს მცი რე ტი რა ჟი ა ნი და იაფი გა მო ცე მა და არა გა ზე თი.

4. პირ და პი რი შეტყო ბი ნე ბა მო ქა ლა ქე ებს: ხე ლი სუფ ლე ბამ 
შე იძ ლე ბა პე რი ო დუ ლად მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია პირ და პირ 
მო ქა ლა ქე ებს წე რი ლის სა ხით. უამ ბონ მო ქა ლა ქე ებს ბი უ
ჯე ტის ფორ მა ტის შე სა ხებ, აც ნო ბონ მათ სხვა დას ხ ვა მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი შეხ ვედ რე ბი სა და ღო ნის ძი ე ბე ბის, ხე ლი სუფ ლე
ბის ფი ნან სუ რი სი ტუ ა ცი ის შე სა ხებ და ა.შ.

5. წლი უ რი ან გა რი ში: ყო ველ წე ლი წადს ხე ლი სუფ ლე ბამ 
უნ და გა მო უშ ვას ან გა რი ში გა სუ ლი წლის მდგო მა რე ო ბის 
შე სა ხებ, მი სი საქ მი ა ნო ბის დე ტა ლუ რი ანა ლი ზი, მიღ წე ვე
ბი (იმასთან შე და რე ბით, თუ რი სი მიღ წე ვა სურ დათ მათ), 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნე ბი და ა.შ.

6. სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბი: თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ უნ და უზ რუნ
ველ ყოს, რომ საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბი ღია იყოს სა ზო გა დო
ე ბი სათ ვის. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე ხე ლი სუფ ლე ბამ 
უნ და მის ცეს მო ქა ლა ქე ებს შე საძ ლებ ლო ბა გა მოთ ქ ვან თა
ვი ან თი და მო კი დე ბუ ლე ბა მი სა ღებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე და 
მო უს მი ნონ მათ, თუ რა არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ზო გა დო ე
ბი სათ ვის. საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლი უნ და ჰქონ დეს ერ თი 
კონ კ რე ტუ ლი დღე, ად გი ლი, დრო, რი თაც გაზ რ დის მო ქა
ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის მე ქა ნიზმს. მან უნ და გა მო აცხა
დოს, გა მო აკ რას და ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დოს ყო ვე ლი შეხ
ვედ რის დღის წეს რი გი წი ნას წარ. ამას თა ნა ვე საკ რე ბუ ლომ 
შეხ ვედ რის ოქ მე ბი თაც უნ და უზ რუნ ველ ჰ ყოს სა ზო გა დო ე
ბა.

7. ღია სა ჯა რო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი: მო ქა ლა ქე ებს მაქ სი
მა ლუ რად უნ და მი უწ ვ დე ბო დეთ ხე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის გა
დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე. ამი სათ ვის ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და აც ნო
ბოს ხალხს თა ვი სი უფ ლე ბის შე სა ხებ გა ნი ხი ლოს ხე ლი სუფ
ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. ეს ეხე ბა ფი ნან სურ გა დაწყ ვე ტი
ლე ბებ საც. მო ქა ლა ქე ებს უნ და მი ე წო დოთ ინ ფორ მა ცი ა, თუ 
რას ყი დუ ლობს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა, სად და 
რა ფა სად.

8. მო ქა ლა ქე თა მეგ ზუ რი: ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და გა მოს ცეს 
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სხვა დას ხ ვა ტი პის მეგ ზუ რი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე
ლო ბის შე სა ხებ. ეს შე იძ ლე ბა იყოს ძა ლი ან ზო გა დი მეგ
ზუ რი თა ვი სი ბუ ნე ბით  ან კონ კ რე ტუ ლად ასა ხავ დეს ერ თი 
სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბას. ინ ფორ მა ცია მო ქა ლა ქე თათ ვის 
გა სა გე ბი ენით უნ და იყოს გად მო ცე მუ ლი.

9. ბი უ ჯე ტის მოკ ლე ცნო ბა რი: რაც შე ე ხე ბა ბი უ ჯეტს, ხე ლი
სუფ ლე ბამ უნ და მო ამ ზა დოს ბი უ ჯე ტის მოკ ლე ცნო ბა რი, 
იგი უნ და იძ ლე ო დეს ბი უ ჯე ტის მი მო ხილ ვას გა სა გე ბი ენით 
და მარ ტი ვი ფორ მა ტით. 

10. ყუ თე ბი მო ქა ლა ქე თა წი ნა და დე ბე ბი სათ ვის: ეს ძა ლი ან 
იოლი და მარ ტი ვი მე თო დი ა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს ყუ თე
ბის ჩა მო კი დე ბას სოფ ლებ ში/ ქა ლა ქებ ში, რა თა მო ქა ლა ქე
ებს შე ეძ ლოთ თა ვი ან თი წი ნა და დე ბე ბის მი წო დე ბა ხე ლი
სუფ ლე ბი სათ ვის. 

11. სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბა: ოფი ცი ა ლურ მა პი რებ მა გარ კ
ვე უ ლი დრო უნ და გა ა ტა რონ სა შუ ა ლო სკო ლებ ში, მი ა წო
დონ ინ ფორ მა ცია მოს წავ ლე ებს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ
თ ვე ლო ბის შე სა ხებ და ხე ლი შე უწყონ მათ მო მა ვალ მო ნა
წი ლე ო ბას ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი ა ნო ბა ში. 

12. მო ნა წი ლე ო ბის მე ქა ნიზ მე ბად შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნას ასე ვე: მო ქა ლა ქე თა სა ერ თო კრე ბა; მო ქა ლა ქე თა 
კო მი ტე ტე ბი; მრჩე ველ თა საბ ჭო ე ბი; ახალ გაზ რ დუ ლი საბ
ჭო ე ბი; დის კუ სია ღია ეთერ ში და მრა ვა ლი სხვა ინო ვა ცი ა, 
რა საც ადა მი ა ნი მო ი ფიქ რებს.



თავი 2

რისი მიღწევა 
შეიძლება 

საბიუჯეტო 
პროცესში 

მოქალაქეთა 
მონაწილეობით?

სა ბი უ ჯე ტო პრო ცეს ში მო ქა
ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბით შე
საძ ლე ბე ლია მოგ ვა რე ბულ 

იქ ნას ის პრობ ლე მე ბი, რო მე ლიც 
ყვე ლა ზე მე ტად აწუ ხებს მო სახ
ლე ო ბას. ამი სათ ვის კი პირ ველ 
რიგ ში აუცი ლე ბე ლია თვი თონ 
მო სახ ლე ო ბა იყოს აქ ტი უ რი და 
მზად მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო
ცეს ში. 

ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, თი თო ე ულ 
ჩვენ განს აწუ ხებს სხვა დას ხ ვა 
პრობ ლე მე ბი (განათლების ხელ
მი საწ ვ დო მო ბა/ და ფი ნან სე ბა, ჯან
მ რ თე ლო ბას თან თუ სო ცი ა ლურ 
დახ მა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა კითხე ბი და სხვა). ჩვენ შეგ ვიძ
ლია მივ მარ თოთ ად გი ლობ რივ და 
ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას აღ
ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა
რებ ლად ინ დი ვი დუ ა ლუ რად. მაგ
რამ, უმ ჯო ბე სია ხე ლი სუფ ლე ბას 
მივ მარ თოთ არა ინ დი ვი დუ ა ლუ
რად, არა მედ შევ ქ მ ნათ სა ზო გა
დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბი (რომლებშიც 
გა წევ რი ა ნე ბუ ლი იქ ნე ბი ან ჩვე ნი 
მე გობ რე ბი, მე ზობ ლე ბი, თა ნა
მო აზ რე ე ბი), რომ ლებ საც ჩვენს 
მსაგ ვა სად აწუ ხებთ აღ ნიშ ნუ ლი 
პრობ ლე მე ბი.
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ნაც ვ ლად, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გან ხილ ვი სა 
სხვა დას ხ ვა სა ჯა რო მო ხე ლე ებ თან ჩვე ნი შეგ ვიძ ლია გა ვა ერ
თი ა ნოთ ჩვე ნი და მსგავ სი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე მო სახ ლე ო ბის 
სურ ვი ლე ბი და მი ვი ღოთ სის ტე მუ რი მხარ და ჭე რა. ყო ვე ლი ვე 
ეს შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ვ ცემს:

 z დავ ზო გოთ დრო (მაგალითად ხში რად ბევრ ჩვენ თა განს 
უწევს მის ვ ლა და ლო დი ნი მო საც დე ლებ ში);

 z გავ ზ რ დოთ მხარ და ჭე რის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა;
 z მი ვი ღოთ დრო ულ და სის ტე მუ რი მხარ და ჭე რა;
 z გა ვუ ად ვი ლოთ მუ შა ო ბა ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბის თა ნამ შ

რომ ლებს, ჩვე ნი სა ჭი რო ე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად; 
რო გორ მივ მარ თოთ?
მი მარ თ ვის თ ვის შეგ ვიძ ლია გა მო ვი ყე ნოთ შემ დე გი ძი რი თა

დი სა შუ ა ლე ბე ბი:
 z გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნა;
 z პი რა დი შეხ ვედ რე ბი;
 z საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე დას წ რე ბა;
 z საკ რე ბუ ლოს თ ვის წი ნა და დე ბე ბის შე თა ვა ზე ბა/ მი წო დე ბა
 z და სხვა;

ჩვენს გა ნაცხადს ან / და პი რად სა უ ბარს სა სურ ვე ლია თან ახ
ლ დეს არ გუ მენ ტე ბი (სხვადასხვა და მა სა ბუ თე ბე ლი დო კუ მენ
ტე ბი: გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი, ხელ მო წე რე ბი, ფო ტო მა სა ლა და 
სხვა.), რომ ლი თაც თქვენ და უმ ტ კი ცებთ კონ კ რე ტუ ლი პრობ ლე
მის არ სე ბო ბას და მის მნიშ ვ ნე ლო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის, 
მო სახ ლე ო ბის თ ვის.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია რა მო დე ნი მე პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თი, 
თუ რო გორ უნ და მი ვი ღოთ ინ ფორ მა ცია ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი სა კითხის შე სა ხებ. 

მა გა ლი თი #1: თუ მო სახ ლე ო ბა ფიქ რობს, რომ მათ მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში გა ნათ ლე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის აუცი
ლე ბე ლია პე და გოგ თა ხელ ფა სე ბის ზრდა, სა ზო გა დო ებ რივ მა 
ჯგუფ მა უნ და მო ი ძი ოს აღ ნიშ ნუ ლის და მა დას ტუ რე ბე ლი არ გუ
მენ ტე ბი. არ გუ მენ ტე ბის მო ძი ე ბა შე საძ ლე ბე ლია სხვა დას ხ ვა 
წყა რო ე ბი დან. პირ ველ რიგ ში და ინ ტე რე სე ბულ მა ჯგუფ მა უნ და 
მო ი ძი ოს ინ ფორ მა ცია სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ამ კუთხით გა
მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბის შე სა ხებ. 

პე და გოგ თა და ფი ნან სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა 
შე საძ ლე ბე ი ლია სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს უფა სო 
ცხე ლი ხა ზის 077 სა შუ ა ლე ბით ან ოფი ცი ა ლუ რი ვებ  გ ვერ დი



16

დან www.mof.ge, სა დაც გან თავ სე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე
ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია ასე ვე გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ
როს ად გი ლობ რივ სა გან მა ნათ ლებ ლო რე სურ ს  ცენ ტ რებ ში (იხ. 
და ნარ თი #2).

ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის შემ დ გომ, აუცი ლე ბე ლია მი სი გა ა
ნა ლი ზე ბა და შე სა ბა მი სი დას კ ვ ნე ბის გა მო ტა ნა. ჯგუფ მა უნ და 
გა ი აზ როს და ჩა მო ა ყა ლი ბოს არ გუ მენ ტე ბი თუ რა ტომ ახ დენს 
გავ ლე ნას პე და გოგ თა ხელ ფა სე ბი სწავ ლის ხა რის ხ ზე და რა 
არის გა სა კე თე ბე ლი იმი სათ ვის, რომ სი ტუ ა ცია გა მოს წორ დეს. 
სა ბო ლო ოდ, აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი მი წო დე ბულ უნ და 
იქ ნას შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რე ბი სათ ვის და მოხ დეს მი სი აქ ტი
უ რი ლო ბი რე ბა. 

მა გა ლი თი #2: თუ და ინ ტე რე სე ბულ ჯგუფს აინ ტე რე სებს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ გა წე უ ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბის 
მო ცუ ლო ბა, პირ ველ რიგ ში ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბი სათ ვის 
აუცი ლე ბე ლია და ი წე როს გან ცხა დე ბა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა ზე 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რის სა ხელ ზე, სა დაც მოთხოვ ნი ლი უნ და იქ
ნეს ყვე ლა ის სა ვა რა უ დო ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც წარ მოდ გენს 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი ჯგუ ფის ინ ტე რესს. 

ეს ინ ფორ მა ცია შე იძ ლე ბა იყოს: თუ რა კრი ტე რი უ მე ბით ხდე
ბა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის გან საზღ ვ რა, ანუ ვის შე უძ ლია მი ი ღოს აღ
ნიშ ნუ ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა; რამ დე ნია გა მო ყო ფი ლი თი
თო ბე ნე ფი ცი არ ზე, სულ რამ დენ ბე ნე ფი ცი არ ზეა გათ ვ ლი ლი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მა და ა.შ.

ამა ვე დროს ინ ფორ მა ცი ის გა და მოწ მე ბის მიზ ნით შე საძ ლე
ბე ლია და ინ ტე რე სე ბულ მა ჯგუფ მა ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნით 
მი მარ თოს „სოციალური მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს“ ად გი ლობ
რივ ორ გა ნო ებს. ანუ მი ი ღოს ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ თუ აღ
ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ის რამ დე ნი ადა მი ა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 
და ნართ #3-ში მო ცე მუ ლია „სოციალური მომ სა ხუ რე ბის სა
ა გენ ტოს“ ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბის სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა
ცი ა.



თავი 3

ბიუჯეტის 
მონიტორინგის 
და ფინანსური 
კონტროლის 
მექანიზმები

მონიტორინგის 
არსი, ფუნქციები და 
დანიშნულება

სა ბი უ ჯე ტო პრო ცეს ში ერ თ ერ
თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი უკა
ვია მო ნი ტო რინგს. ბი უ ჯე ტი არ 
წარ მო ად გენს უბ რა ლო ფი ნან სურ 
გეგ მას, რად გან იგი ატა რებს კა ნო
ნის ხა სი ათს. შე სა ბა მი სად, და უშ
ვე ბე ლია კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი 
სა ბი უ ჯე ტო თან ხე ბის არა მიზ ნობ
რი ვი ხარ ჯ ვა. სა ბი უ ჯე ტო პრო
ცე სის მო ნი ტო რინ გი ბი უ ჯე ტის 
შე მო სუ ლო ბე ბი სა და გა და სახ დე
ლე ბის შე ფა სე ბის, ასე ვე გა კონ ტ
რო ლე ბის ქმე დი თი ინ ტ რუ მენ ტი ა. 

მო ნი ტო რინ გი – ინ გ ლი სუ რი 
სიტყ ვაა და დაკ ვირ ვე ბას, შე ფა
სე ბას ნიშ ნავს.

სიტყ ვა “მონიტორინგ“ს იყე ნე
ბენ სხვა დას ხ ვა სა ხის გა მოკ ვ ლე ვე
ბის, შე მოწ მე ბე ბის, ინ ფორ მა ცი ის 
შეგ რო ვე ბის და ა.შ. აღ სა ნიშ ნა ვად.

მო ნი ტო რინ გის ცნე ბა სხვა
დას ხ ვა ში ნა არ სის მა ტა რე ბე ლი ა, 
და ის შე იძ ლე ბა იყოს:

 z მუდ მი ვი/ ხან გ რ ძ ლი ვი დაკ ვირ
ვე ბა რა ი მე პრო ცეს ზე, მოვ ლე
ნა ზე, სა სურ ველ
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რე ზულ ტატ თან ან პირ ვე ლად ეჭ ვებ თან შე სა ბა მი სო ბის გარ კ
ვე ვის მიზ ნით.

 z გა რე სამ ყა რო ზე დაკ ვირ ვე ბა, შეს წავ ლა ან / და პროგ ნო ზი რე
ბა, ადა მი ა ნის სა ყო ფაცხოვ რე ბო საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში
რე ბით.

 z რა ი მე სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლის მიზ ნით.
ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში “მონიტორინგში“ ვგუ ლიხ მობთ: სო ცი ა

ლუ რი სი ნამ დ ვი ლის გარ კ ვე უ ლი ფრაგ მენ ტის გეგ მა ზო მი ერ, სი ს
ტე მურ, გარ კ ვე უ ლი სქე მით ჩა ტა რე ბულ შეს წავ ლას  ინ ფორ მა ცი
ის სის ტე მურ შეკ რე ბა სა და და მუ შა ვე ბას რო მე ლი მე კონ კ რე ტულ 
სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხ ზე, რომ ლის მი ზა ნია მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის /
ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბა ვი თა რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად.

მო ნი ტო რინ გის და გეგ მ ვას წინ უს წ რებს, გარ კ ვე უ ლი წი ნას
წა რი შე ხე დუ ლე ბის /ეჭ ვე ბის შექ მ ნა სო ცი ა ლუ რი სი ნამ დ ვი ლის 
ამა თუ იმ ფრაგ მენ ტ ზე, რო მე ლიც შე დის შე სა ბა მი სი ორ გა ნი ზა
ცი ის ან პი რე ბის ინ ტე რე სის სფე რო ში.       

“მონიტორინგი“ შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს შე ვა მოწ მოთ 
ეჭ ვე ბი (დაფუძნებული ყო ფით შე ხე დუ ლე ბებ ზე, სა გა ზე თო მა
სა ლებ ზე და ა.შ.) რომ ლის მი ხედ ვით სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ
რე ბის რო მე ლი ღაც სფე რო ში ად გი ლი აქვს დარ ღ ვე ვებს, შევ კ
რი ბოთ ასე თი დარ ღ ვე ვე ბის მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი და ასე ვე მო საზ
რე ბე ბი და მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც ადას ტუ რებს შემ დ გო მი ქმე
დე ბე ბის აუცი ლებ ლო ბას.

მო ნი ტო რინ გი რამ დე ნად მე გან ს ხ ვავ დე ბა კლა სი კუ რი სო ცი
ა ლუ რი კვლე ვე ბი სა გან. მო ნი ტო რინ გის ფარ გ ლებ ში ჩა ტა რე ბუ
ლი კვლე ვის მი ზა ნია მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა და არა უბ რა
ლოდ აღ წე რა.

მო ნი ტო რინ გის ფუნ ქ ცი ე ბი – მო ნი ტო რინ გი შე იძ ლე ბა ჩა
ტარ დეს სხვა დას ხ ვა მიზ ნით და შე სა ბა მი სად მას სხვა დას ხ ვა 
ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბა ეკის რე ბა: 

შე მეც ნე ბი თი ფუნ ქ ცია – მო ნი ტო რინგს აკის რია შე მეც ნე ბი
თი ფუნ ქ ცი ა, რო დე საც  საწყი სი ინ ფორ მა ცია მხო ლოდ მიგ ვა
ნიშ ნებს, რომ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის საქ მი ნო ბა ში ად გი ლი 
აქვს დარ ღ ვე ვებს. ამ შემ თხ ვე ვა ში, უც ნო ბია რო გორც ამ დარ
ღ ვე ვა თა მას შ ტა ბი, ასე ვე ის თუ რა უნ და შე იც ვა ლოს სა ხელ
მ წი ფოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ში, რა თა თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი 
დარ ღ ვე ვე ბი. 

ასეთ დროს გვეხ მა რე ბა მო ნი ტო რინ გი, რო მე ლიც სა შუ ა ლე
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ბას გვაძ ლევს მი ვი ღოთ დო კუ მენ ტუ რი მო ნა ცე მე ბი დარ ღ ვე ვე
ბის მასშ ტა ბის შე სა ხებ და გან ვ საზ ღ ვ როთ რა ცვლი ლე ბე ბია სა
ჭი რო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ან პრაქ ტი კა ში მსგავ სი დარ ღ ვე ვე ბის 
აღ მო საფხ ვ რე ლად ან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე სამ ცი რებ ლად.

დამ ხ მა რე ფუნ ქ ცია – მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბას დამ ხ მა რე 
ფუნ ქ ცია აკის რი ა, რო დე საც საკ მა ოდ კარ გა დაა ცნო ბი ლი დარ
ღ ვე ვე ბის მასშ ტა ბე ბი და ხა სი ა თი,   ვი ცით რა ცვლი ლე ბე ბის 
გა ტა რე ბაა სა ჭი რო (სამართლებრივი ნორ მა, ნორ მის გა მო ყე
ნე ბის პრაქ ტი კა, სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბის ფორ მა და კონ ტ
რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი) დარ ღ ვე ვე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. ამ 
შემ თხ ვე ვა ში მო ნი ტო რინ გი ტარ დე ბა ფაქ ტობ რი ვი მა სა ლე ბის 
შეგ რო ვე ბის, დარ ღ ვე ვა თა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სა და არ გუ მენ ტე
ბის მო სა პო ვებ ლად, რა თა და ვარ წ მუ ნოთ სა ზო გა დო ე ბა და სა
ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბი ცვლი ლი ე ბა თა აუცი ლებ ლო ბა ში.  

პრო ფი ლაქ ტი კუ რი ფუნ ქ ცია – მო ნი ტო რინგს პრო ფი ლაქ
ტი კუ რი ფუნ ქ ცია აკის რი ა, რო დე საც მი სი მი ზა ნი არის არა დარ
ღ ვე ვე ბის თა ო ბა ზე ცოდ ნის გაღ რ მა ვე ბა და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
მო პო ვე ბა, არა მედ გა მიზ ნუ ლია იმით ვის რომ თვით დაკ ვირ ვე
ბი სა და კონ ტ რო ლის ფაქ ტ მა გავ ლე ნა იქო ნი ოს სა ჯა რო და წე
სე ბუ ლე ბებ ზე და აიძუ ლოს ისი ნი არ და უშ ვან დარ ღ ვე ვე ბი.

ასე თი დაკ ვირ ვე ბა, რო მე ლიც ხში რად ღი ად და დე მონ ს ტ
რა ცი უ ლად მიმ დი ნა რე ობს აფ რ თხი ლებს სა ჯა რო და წეს ბუ ლე
ბებს, რომ მათ საქ მი ა ნო ბას გულ დას მით აკ ვირ დე ბი ან.

ამ შემ თხ ვე ვა ში უფ რო უმ ჯო ბე სია მო ნი ტო რინგს ვუ წო დოთ 
„დაკვირვება“, თუმ ცა უნ და გვა ხოვ დეს – მო ნი ტო რინ გი ასეთ 
შემ ტ ხ ვე ვა შიც ემ სა ხუ რე ბა სო ცი ა ლუ რი სი ნამ დ ვი ლის გა მოს წო
რე ბას და არა მხო ლოდ მის აღ წე რას.

სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა რო მე ლიც გაფ რ თხი ლე ბუ ლია მო სა
ლოდ ნე ლი მო ნი ტო რინ გის თა ო ბა ზე ხში რად მი მარ თავს ზო მებს 
დარ ღ ვე ვე ბის კო რექ ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ასე თი საჩ ქა
როდ მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი კი ხში რად ძა ლა ში რჩე ბა (თუმცა 
არა ყო ველ თ ვის) მო ნი ტო რინ გის დას რუ ლე ბის შემ დეგ – სწო
რედ ასე შე იძ ლე ბა შე უწყოს ხე ლი პრო ფი ლაქ ტი კურ მა მო ნი ტო
რინ გ მა არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მოს წო რე ბას.  

მო ნი ტო რინ გის და ნიშ ნუ ლე ბა – მო ნი ტო რინ გი წარ მო ად
გენს არ სე ბუ ლი სი ნამ დ ვი ლის შეც ვ ლი სათ ვის გან სა ხორ ცი ე ლე
ბელ ქმე დე ბა თა ერ თ ერთ კომ პო ნენტს.

მო ნი ტო რინ გი არა თვით მი ზა ნი, არა მედ ვი თა რე ბის შეც ვ
ლი სა კენ მი მარ თულ ქმე დე ბა თა უფ რო ფარ თო წრის ნა წი ლი ა. 
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მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის/ პი
რის თ ვის მო ნი ტო რინ გი და მი სი ან გა რი ში არა სა ბო ლოო შე
დე გი, არა მედ საწყი სი წერ ტი ლია შემ დ გო მი ქმე დე ბე ბის თ ვის, 
რომ ლებ მაც უნ და მიგ ვიყ ვა ნოს ამა თუ იმ სფე რო ში ვი თა რე ბის 
შეც ვ ლამ დე/ გა მოს წო რე ბამ დე.   

შე სა ბა მი სად მო ნი ტო რინ გის კონ ცეფ ცია და მო კი დე ბუ ლია 
იმა ზე თუ რო გორ უნ და გა მო ვი ყე ნოთ მი სი შე დე გე ბი. არც იმის 
და ვიწყე ბა შე იძ ლე ბა რომ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის საქ მი ა ნო
ბის სფე რო ე ბი მე ტად ფარ თო და მრა ვალ ფე რო ვა ნია და ვერ
ცერ თი მო ნი ტო რინ გი ვერ შეძ ლებს მის სრუ ლად მოც ვას/ და
ფარ ვას. ჩვე ნი ინ ტე რე სი დან გა მომ დი ნა რე უნ და შე ვარ ჩი ოთ 
სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის საქ მი ა ნო ბის ერ თი ან რა მო დე ნი მე 
კონ კ რე ტუ ლი სფე რო.

ბი უ ჯე ტის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მე ბი

მო ნი ტო რინ გი შე საძ ლე ბე ლია ჩა ტარ დეს სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სის 
ყვე ლა ეტაპ ზე  შედ გე ნა, გან ხილ ვა, დამ ტ კი ცე ბა, აღ ს რუ ლე ბა, კონ
ტ რო ლი და ან გა რიშ გე ბა. მო ნი ტო რინ გი ხორ ცი ელ დე ბა ბი უ ჯე ტის 
რო გორც სა შე მო სავ ლო, ასე ვე ხარ ჯ ვი თი ნა წი ლის მი მართ. შე საძ
ლებ ლია ჩა ტარ დეს ბი უ ჯე ტის  სხვა დას ხ ვა ტი პის მო ნი ტო რინ გი. 

ბი უ ჯე ტის ფი ნან სუ რი მო ნი ტო რინ გი სას აქ ცენ ტი უნ და გა
კეთ დეს ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბებ სა და გა და სახ დე ლებ ზე სა ბი
უ ჯე ტო პრო ცე სის ეტა პე ბის მი ხედ ვით.

ფინანსური მონიტორინგისთვის საჭირო ინფორმაცია

საბიუჯეტო 
პროცესის 
ეტაპები

შემოსულობები გადასახდელები

შედგენა

ადგილობრივი 
ხელისუფლების მიერ 
მომზადებული წინასწარი 
პარამეტრები, დასაბუთება, 
ცვლილებები, რომელიც 
განხორციელდა 
კანონპროექტის 
საკრებულოში 
წარდგენამდე. 

მხარჯავი ერთეულების 
მიერ მოწოდებული 
ფინანსური სახსრების 
განაცხადები. გამგეობასა 
და მხარჯავ ერთეულებს 
შორის დიალოგის 
პროცესში შეტანილი 
კორექტირებები 
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განხილვა და 
დამტკიცება

ბიუჯეტის პროექტში 
გამგეობისა და 
საკრებულოს მიერ 
შეტანილი ცვლილებები 
და ბიუჯეტის საბოლოო 
დამტკიცებული ვარიანტი

ბიუჯეტის პროექტში 
გამგეობისა და 
საკრებულოს მიერ 
შეტანილი ცვლილებები 
და ბიუჯეტის საბოლოო 
დამტკიცებული ვარიანტი

აღსრულება

გამგეობის პერიოდული 
ანგარიშები საბიუჯეტო 
შემოსულობების 
მობილიზების შესახებ, 
საფინანსო სამსახურის 
მიმდინარე ინფორმაცია

გამგეობის პერიოდული 
ანგარიშები 
გადასახდელების შესახებ, 
საფინანსო სამსახურის 
მიმდინარე ინფორმაცია

კონტროლი 
და 
ანგარიშგება

გამგეობის და საკრებულოს 
შესაბამისი კომიტეტების 
ანგარიშები. 

გამგეობის და საკრებულოს 
შესაბამისი კომიტეტების 
ანგარიშები. 

ბი უ ჯე ტის მო ნი ტო რინ გი შე საძ ლე ბე ლია ჩა ტარ დეს ეფექ ტი
ა ნო ბის კუთხით, რაც და ნა ხარ ჯებ თან შე დე გის ურ თი ერ თ თა ნა
ფარ დო ბის ანა ლიზს გუ ლის ხ მობს. თუმ ცა ასე თი ტი პის ანა ლი ზი 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სირ თუ ლე ებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, რად გან 
ქვე ყა ნა ში ბი უ ჯე ტის პროგ რა მუ ლი და გეგ მ ვის პრინ ცი პი ფაქ
ტობ რი ვად  არ არ სე ბობს და და სა ხუ ლი კონ კ რე ტუ ლი ამო ცა ნე
ბის და შე ფა სე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა რთუ ლი ა. კონ კ
რე ტულ სფე რო ში სე რი ო ზუ ლი მუ შა ო ბის შე დე გად შე საძ ლე ბე
ლია ისე თი მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბა, რო მე ლიც გა მო ავ ლენს 
სფე რო ში სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას. 

მონიტორინგი ეფექტიანობის კუთხით

რე სურ სებ ში მო ი აზ რე ბა რო გორც ფი ნან სუ რი ასე ვე სხვა ტი
პის რე სურ სე ბი. პრო დუქ ტი არის ბი უ ჯე ტი დან გა წე უ ლი ხარ
ჯე ბის შე დე გად შექ მ ნი ლი სა ქო ნე ლი ან მომ სა ხუ რე ბა. მა გა
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monitoringi efeqtianobis kuTxiT 

 

 

 

 

 

 

resursebSi moiazreba rogorc finansuri aseve sxva tipis resursebi produqti aris 

biujetidan gaweuli xarjebis Sedegad Seqmnili saqoneli an momsaxureba. magaliTad: 

axali skolis aSenebis sabiujeto xarjebiT dafinansebisas, produqti iqneba axali 

skola. produqtisagan gansxvavdeba socialuri Sedegi. zemomoyvanili magaliTis 

SemTxvevaSi socialuri Sedegi SesaZloa iyos moswavleTa garkveuli 

raodenobisaTvis saswavlo pirobebis Seqmna an gaumjobeseba. monitoringis dros 

erTmaneTs unda SevadaroT resursebi da Seqmnili produqti an Sedegi. Sefaseba unda 

moxdes imis mixedviT Tu ramdenad efeqtianad ganxorcielda dagegmili RonisZieba.  

kanonierebis kuTxiT biujetis monitoringi gulisxmobs sabiujeto procesesis 

mimdinareobisas sakanonmdeblo da normatiuli aqtebis Sesabamisad realuri 

qmedebebis urTierTSedarebasa da gadaxrebis gamovlenas.   

monitoringi kanonierebis kuTxiT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

politikuri kuTxiT monitoringi gulisxmobs sabiujeto procesze sxvadasxva 
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ლი თად: ახა ლი სკო ლის აშე ნე ბის სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბით და ფი
ნან სე ბი სას, პრო დუქ ტი იქ ნე ბა ახა ლი სკო ლა. პრო დუქ ტი სა გან 
გან ს ხ ვავ დე ბა სო ცი ა ლუ რი შე დე გი. ზე მო მოყ ვა ნი ლი მა გა ლი
თის შემ თხ ვე ვა ში სო ცი ა ლუ რი შე დე გი შე საძ ლოა იყოს მოს წავ
ლე თა გარ კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბი სათ ვის სას წავ ლო პი რო ბე ბის 
შექ მ ნა ან გა უმ ჯო ბე სე ბა. მო ნი ტო რინ გის დროს ერ თ მა ნეთს უნ
და შე ვა და როთ რე სურ სე ბი და შექ მ ნი ლი პრო დუქ ტი ან შე დე გი. 
შე ფა სე ბა უნ და მოხ დეს იმის მი ხედ ვით თუ რამ დე ნად ეფექ ტი ა
ნად გან ხორ ცი ელ და და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბა. 

კა ნო ნი ე რე ბის კუთხით ბი უ ჯე ტის მო ნი ტო რინ გი გუ ლის ხ
მობს სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სე სის მიმ დი ნა რე ო ბი სას სა კა ნონ მ დებ
ლო და ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ბა მი სად რე ა ლუ რი ქმე დე ბე
ბის ურ თი ერ თ შე და რე ბა სა და გა დახ რე ბის გა მოვ ლე ნას.  

მონიტორინგი კანონიერების კუთხით 

პოლიტიკური კუთხით მონიტორინგი გულისხმობს საბიუჯეტო 
პროცესზე სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების ზეგავლენის 
შეფასებას. მოცემული სქემა შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს 
საბიუჯეტო პროცესის თითოეულ ეტაპზე.  

15 
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მონიტორინგი პოლიტიკური კუთხით

მმარ თ ვე ლო ბი თი კუთხით მო ნი ტო რინ გი გუ ლის ხ მობს სა
ბი უ ჯე ტო პრო ცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მიმ ღე ბი სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბის მმარ თ ვე ლო ბი თი რგო
ლე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის  
ზე გავ ლე ნის ანა ლიზს.

მონიტორინგი მმართველობითი კუთხით

მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის პრო ცე სი მო ი ცავს შემ დეგ 
ძი რი თად ეტა პებს:
1. მო ნი ტო რინ გის ობი ექ ტის გან საზღ ვ რა;
2. მო ნი ტო რინ გის მიზ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა;
3. მო ნი ტო რინ გის და გეგ მ ვა;
4. ინ ფორ მა ცი ის თავ მოყ რა;
5. შე დე გე ბის ანა ლი ზი და დას კ ვ ნე ბის შე მუ შა ვე ბა;
6. ანა ლი ზის შე დე გე ბის გავ რ ცე ლე ბა და გა მო ყე ნე ბა. 

მო ნი ტო რინ გის ობი ექ ტის გან საზღ ვ რა
მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის უპირ ვე

ლეს ყოვ ლი სა, მკა ფი ოდ უნ და გა ნი საზღ ვ როს მო ნი ტო რინ გის 
ობი ექ ტი (მაგ. სფე რო, პროგ რა მა, საქ მი ა ნო ბის სა ხე, პრო ცე სი, 
ორ გა ნი ზა ცი ა). 

მო ნი ტო რინ გის მიზ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა
ზუს ტად უნ და გა ნი საზღ ვ როს მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი. მიზ ნის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბა გუ ლის ხ მობს მო ნი ტო რინ გის სტრა ტე გი ის ზუსტ 
შერ ჩე ვას, რად გა ნაც  შე საძ ლოა ბი უ ჯე ტის ფი ნან სუ რი, ში ნა არ
სობ რი ვი, დას მუ ლი ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბის, სა მარ თ ლებ რი16 
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ვი, მიზ ნობ რი ო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის და სხვა ტი პის მო ნი ტო ინ გის 
ჩა ტა რე ბა.

ინ ფორ მა ცი ის თავ მოყ რა 
მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბულ იქ

ნეს ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის შემ დე გი ძი რი თა დი მე თო დე ბი:
 z დო კუ მენ ტა ცი ის შეს წავ ლა; 
 z დაკ ვირ ვე ბა;
 z ან კე ტი რე ბა;
 z ინ ტერ ვი უ.
დო კუ მენ ტა ცი ის შეს წავ ლა მო ი ცავს სა კა ნონ მ დებ ლო, სტა

ტის ტი კუ რი, ფი ნან სუ რი და სხვა ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტა ცი ის 
თავ მოყ რა სა და შეს წავ ლას. აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მის გა მო ყე ნე ბი
სათ ვის სა ჭი როა მომ ზად დეს დო კუ მენ ტა ცი ის ნუს ხა, შემ დ გომ 
გა ნი საზღ ვ როს, თუ რა ფორ მით და მე თო დით მოხ დე ბა მა თი 
მო პო ვე ბა, სის ტე მა ტი ზა ცია და და მუ შა ვე ბა.

მო ნი ტო რინ გის დაწყე ბამ დე აუცი ლე ბე ლი ა, რომ გა ნი საზღ ვ
როს და მოგ როვ დეს პირ ვე ლა დი ინ ფორ მა ცია სა მო ნი ტო რინ გო 
ობი ექ ტის შე სა ხებ. ინ ფორ მა ცი ის ჩა მო ნათ ვა ლი და მო ცუ ლო ბა 
ყვე ლა კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და და მო კი
დე ბუ ლია თვით ამ ობი ექ ტის სპე ცი ფი კა ზე. თუმ ცა ნე ბის მი ე რი 
მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ელე ბი სას აუცი ლე ბე ლია ისე თი ძი
რი თა დი დო კუ მენ ტე ბის მო ძი ე ბა, რო გო რი ცაა და წე სე ბუ ლე ბის 
დე ბუ ლე ბა ან რეგ ლა მენ ტი. ის კა ნო ნე ბი და კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი რომ ლე ბიც არე გუ ლი რე ბენ შე სა ბა მი სი 
და წე სე ბუ ლ ე ბის მმარ თ ვე ლო ბის სფე როს.

მა გალ თად:  თუ მო ნი ტორი ნ გის ობი ექ ტია მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის გამ გე ო ბა, ან რო მე ლი მე მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ-
თე უ ლი – ამ შემ თხ ვე ვა ში აუცი ლე ბე ლია მო პო ვე ბულ იქ ნეს 
გამ გე ო ბის დე ბუ ლე ბა, შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლის 
დე ბუ ლე ბა, კა ნო ნი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა
ხებ, და ა.შ. 

მა გა ლი თად: თუ  მო ნი ტო რინ გი ხორ ცი ელ დე ბა ად მი ნის ტ
რა ცი უ ლი ორ გა ნოს  სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვის კა ნო ნი ე რე ბა ზე ყვე ლა 
შემ თხ ვე ვა ში სა ჭი რო ა: 

 z კა ნო ნი „სახელმწიფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“ (იმ წლის ბი უ ჯე
ტის შე სა ხებ რომ ლის სახ ს რე ბის კა ნო ნი ე რე ბა ზეც ხორ ცი
ელ დე ბა მო ნი ტო რინ გი);

 z იმ კონ კ რე ტუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი
 z კა ნო ნი “სახელმწიფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ“
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 z დე ბუ ლე ბა “სახელმწიფო შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე
სის შე სა ხებ“ და სხვა.
მა გა ლი თად, თუ მი მარ თუ ლე ბად არ ჩე უ ლია სა ჯა რო და წე

სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ძვი რადღი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვე
ბის მო ნი ტო რინ გი, შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის ნუს ხა შე იძ ლე ბა 
ამ გ ვა რად გა მო ი ყუ რე ბო დეს:

ინ ფორ მა ცია სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ყო ვე ლი შეს ყიდ ვის შე სა ხებ, რომ ლის ფა სიც აღე მა ტე ბა X 
ლარს, შემ დე გი მო ნა ცე მე ბით:
1. შეს ყიდ ვის ფა სი, პე რი ო დი, ობი ექ ტი, შეს ყიდ ვის ფორ მა;
2. შეს ყიდ ვის მიზ ნით და დე ბუ ლი გა რ ი გე ბე ბი;
3. ტენ დე რე ბის შემ თხ ვე ვა ში – დო კუ მენ ტე ბი სა ტენ დე რო კო მი

სი ის შექ მ ნის შე სა ხებ, კო მი სი ის აქ ტე ბი და სა ტენ დე რო დო
კუ მენ ტა ცი ა;

4. ან გა რი შე ბი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ;
5. შეს ყი დუ ლი სა ქონ ლის სა შუ ა ლო სა ბაზ რო ფა სე ბი შეს ყიდ

ვის პე რი ო დი სათ ვის;
6. ინ ფორ მა ცია შეს ყიდ ვებ ში და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბის შე სა ხებ;

მო სა პო ვე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის ნუს ხის სა ფუძ ველ ზე უნ და გა
ნი საზღ ვ როს ის წყა რო ე ბი რომ ლე ბი და ნაც შე საძ ლე ბე ლია სა
ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა. რაც უფ რო მე ტი წყა რო დან ავი
ღებთ ინ ფორ მა ცი ას ერ თი და იმა ვე მოვ ლე ნის, ქმე დე ბის / “ო პე
რა ცი ის“ შე სა ხებ მით მე ტი სა შუ ა ლე ბა გვეძ ლე ვა მა თი ურ თი
ერთ შე და რე ბი სა და რე ა ლუ რი სუ რა თის შექ მ ნი სათ ვის.

წი ნა პუნ ქ ტ ში მოყ ვა ნი ლი მა გა ლი თის შემ თხ ვე ვა ში ინ ფორ
მა ცი ის წყა რო ე ბი შემ დე გი იქ ნე ბა:

 z შემ ს ყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია (ამ შემ თხ ვე ვა ში ად გი ლო ბი რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბა);

 z ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო (სახაზინო სამ სა ხუ რი);
 z სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო1;
 z კონ ტ რაქ ტო რი ორ გა ნი ზა ცი ა.
დაკ ვირ ვე ბა გუ ლის ხ მობს მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის მი ერ გარ

კ ვე ულ მოვ ლე ნებ სა და ფაქ ტებ ზე დაკ ვირ ვე ბას. მა გა ლი თად, 
თუ ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო გარ კ ვე ულ ტე რი ტო რი
ა ზე გზის სა ფა რის შეც ვ ლა, ან რა ი მე შე ნო ბის აშე ნე ბა, ჯგუფს 
შე უძ ლია და ათ ვა ლი ე როს აღ ნიშ ნუ ლი ად გი ლი და შე ა ფა სოს, 
რამ დე ნა დაა შეს რუ ლე ბუ ლი და გეგ მი ლი ამო ცა ნა. რიგ შემ თხ

1 შესყიდვების სააგენტოს საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია დანართ 
#4ში.
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ვე ვებ ში დაკ ვირ ვე ბა ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი 
სა შუ ა ლე ბა ა. დაკ ვირ ვე ბი სათ ვის წი ნას წარ უნ და გა ნი საზღ ვ როს 
დაკ ვირ ვე ბის ობი ექ ტე ბის ნუს ხა, მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი. ასე ვე,  
უნ და და ი გეგ მოს ვინ და რა ვა დებ ში გა ნა ხორ ცი ე ლებს მას. მი
ზან შე წო ნი ლია დაკ ვირ ვე ბის პრო ცე სი გარ კ ვე უ ლი ტექ ნი კუ რი 
სა შუ ა ლე ბით (ფოტო, ვი დე ო, აუდიო სა შუ ა ლე ბე ბი) აღი ბეჭ დოს.

ან კე ტი რე ბა – ან კე ტი რე ბი სათ ვის სა ჭი როა შე იქ მ ნას კითხ
ვა რი, გა ნი საზღ ვ როს მიზ ნობ რივ რეს პო დენ ტ თა ჯგუ ფი. წი ნას
წარ უნ და დად გინ დეს რა ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბაა სა ჭი რო, ასე ვე 
უნ და შე ირ ჩეს კითხ ვე ბი, მა თი დას მის ფორ მე ბი და თან მიმ დევ
რო ბა. 

ინ ტერ ვიუ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის კარ გი სა შუ ა ლე ბაა ისეთ 
შემ თხ ვე ვებ ში, რო დე საც სა კა ნონ მ დებ ლო და ნორ მა ტი უ ლი ბა
ზა და სხვა სა ხის დო კუ მენ ტა ცია ქმნის გა ურ კ ვევ ლო ბებს და სა
ჭი როა დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა კონ კ რე ტუ ლი პი რე ბი
სა გან. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბის ანა ლი ზი და დას კ ვ ნე ბის შე-
მუ შა ვე ბა

მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია უნ და და მუ შავ დეს მო ნი ტო რინ
გის მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სად. და მუ შა ვე ბი სათ ვის სა სურ ვე ლია წი
ნას წარ მომ ზად დეს მო დე ლუ რი ანა ლი ზის ფორ მე ბი. ანა ლი ზის 
სა ფუძ ველ ზე უნ და მომ ზად დეს რე კო მენ და ცი ე ბი და ძი რი თა დი 
დას კ ვ ნე ბი.

იმი სათ ვის რომ, და ინ ტე რე სე ბულ მა ჯგუ ფებ მა, არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა თუ ჟურ ნა ლის ტებ მა შეძ ლონ 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ეფექ ტუ რი მო ნი ტო რინ გის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა, მი სი შე დე გე ბის გა მო ყე ნე ბა და გავ რ ცე ლე-
ბა, ამი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია პირ ველ რიგ ში კარ გად ვერ კ-
ვე ო დეთ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კომ პე ტენ ცი-
ებ ში, ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა დას ხ ვა დო ნეს შო რის უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბე ბის გა და ნა წი ლე ბა ში, ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის 
შე მო სავ ლებ ში და ხარ ჯ ვის პრინ ცი პებ ში, ასე ვე სა ქარ თ-
ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო პრო ცეს ში. ყო ვე ლი ვე ეს და კი დევ სხვა 
სა კითხე ბი გან ხი ლუ ლია სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს შემ დეგ თა-
ვებ ში.



თავი 4

საჯარო 
ხელისუფლების 
ჰორიზონტალური 
და ვერტიკალური 
დანაწილება

სა  ხელ   მ   წი  ფოს მი   ერ, მის       თ       ვის 
გან       კუთ       ვ       ნი    ლი ფუნ       ქ       ცი   ე    ბის 
ჯე    როვ       ნად გან       ხორ       ცი   ე    ლე   

ბი    სათ       ვის, სა    ჭი    როა სა    ხელ       მ       წი    ფო 
ხე    ლი    სუფ       ლე    ბის ორ       გა    ნო    თა ოპ      
ტი    მა    ლუ    რი სის       ტე    მის ჩა    მო    ყა    ლი   
ბე    ბა. ცხა    დი   ა, არ       სე    ბობს არა   ერ       თი 
მო    დე    ლი, რო    მე    ლიც ხე    ლი    სუფ      
ლე    ბის მოწყო    ბი    სა და ფუნ       ქ       ცი  
ე    ბის გა    მიჯ       ვ       ნას გან       საზღ       ვ       რავს. 
მაგ       რამ ისიც აშ       კა    რა   ა, რომ ყვე    ლა 
მო    დე    ლი ერ       თ       ნა   ი    რად არ მო   ერ       გე   
ბა კონ       კ       რე    ტულ სა    ხელ       მ       წი    ფოს იმ 
მარ       ტი    ვი მი    ზე    ზის გა    მო, რომ ყო   
ვე    ლი ქვე    ყა    ნა უნი    კა    ლუ    რია თა    ვი   
სი ის       ტო    რი   უ    ლი გა    მოც       დი    ლე    ბით, 
გავ       ლი    ლი გზით, ტრა    დი    ცი   ე    ბი    თა 
და ქვე    ყა    ნა    ში ის       ტო    რი   უ    ლად ჩა    მო   
ყა    ლი    ბე    ბუ    ლი ურ       თი   ერ       თო    ბე    ბით.

ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბი
სას უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ყუ რადღე
ბა უნ და მი ვაქ ცი ოთ მმარ თ ვე ლი 
რგო ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ულ და
ნა წი ლე ბას, სა დაც სა ხელ წი ფოს 
ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი გა ნა წი ლე
ბუ ლია სხვა დას ხ ვა ორ გა ნო ებ ზე 
იმ გ ვა რად, რომ არც ერთ მათ განს 
არ შე უძ ლია მთელ სა ხელ მ წი ფო 
ხე ლი სუფ ლე ბა ზე კონ ტ რო ლის 
მო პო ვე ბა. ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა
წი ლე ბი სას ასე ვე უმ ნიშ ვ ნე ლო
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ვა ნე სი მო მენ ტია ხე ლი სუფ ლე ბის პერ სო ნა ლუ რი და ნა წი ლე ბის 
სა კითხი. ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თი შტოს წარ მო მად გე ნე ლი არ შე
იძ ლე ბა ფლობ დეს ხე ლი სუფ ლე ბის მე ო რე შტოს თა ნამ დე ბო ბას.

ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის, თანამედროვე 
გაგება მოიცავს2:

ა) სა ხელ მ წი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ჰო რი ზონ ტა ლურ და ვერ
ტი კა ლურ გა მიჯ ვ ნა გა და ნა წი ლე ბას, ანუ სა ხელ მ წი ფო ხე ლი
სუფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას იერარ ქი უ ლად და მო უ კი დე ბე ლი, 
სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე სხვა დას ხ ვა გან შ ტო ე ბის 
მი ერ. ჩვე უ ლებ რივ, ხე ლი სუფ ლე ბის სამ გან შ ტო ე ბას ასა ხე ლე
ბენ – სა კა ნონ მ დებ ლოს, აღ მას რუ ლე ბელ სა და სა სა მარ თ ლოს, 
თუმ ცა, ბო ლო დროს, არ ც თუ იშ ვი ა თად, ხე ლი სუფ ლე ბის გან
შ ტო ე ბე ბად მო იხ სე ნი ე ბა საპ რე ზი დენ ტო, სა კონ ტ რო ლო, სა ზე
დამ ხედ ვე ლო, სა არ ჩევ ნო და სხვა ხე ლი სუფ ლე ბაც;

ბ) კონ ტ რო ლი სა (ურთიერთშეკავების) და გა წო ნას წო რე ბის 
წე სებს, რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც სხვა დას ხ ვა გან შ ტო ე ბას შე უძ
ლია და ნარ ჩე ნი გან შ ტო ე ბა ნი გა ა კონ ტო ლოს და წინ აღუდ გეს 
მათ მი ერ ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას ან / და თა ვი სი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლე ბი დან გას ვ ლას;

გ) გან შ ტო ე ბა თა თა ნამ შ რომ ლო ბას, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია 
გან შ ტო ე ბა თა ერ თ გ ვა რო ვა ნი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ბუ ნე ბით. სა
ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ძი რი თად სა კითხებ ში ხე ლი სუფ ლე ბის 
ყვე ლა გან შ ტო ე ბის მოქ მე დე ბა ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბუ ლი უნ და 
იყოს. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა ხელ მ
წი ფოს მარ თ ვა, რაც გა მო იწ ვევს ანარ ქი ა სა და სა ზო გა დო ე ბის 
ინ ტე რე სე ბის შე ლახ ვას.

ხე ლი სუფ ლე ბის ზო გა დი, ოპ ტი მა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის პრობ
ლე მის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია ტე რი ტო რი უ ლი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა კითხი. ის ფაქ ტი, რომ ად მი ნის ტ რა ცი
ულ ორ გა ნოს და კის რე ბუ ლი აქვს ესა თუ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, 
არ წარ მო შობს იმის ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ ყვე ლა სა კითხი ამ 
ორ გა ნომ უნ და გა დაჭ რას. ად გილ ზე წა მოჭ რი ლი ყვე ლა პრობ
ლე მის გა დაწყ ვე ტა ობი ექ ტუ რად მარ თ ლაც ძა ლი ან რთუ ლია 
ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი სათ ვის. ამის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, რე ა ლურ გა მო სა ვალს წარ მო ად გენს ის, რომ 
გარ კ ვე უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი მი ე ნი ჭოს ად გილ ზე მოქ მედ 
ქვეს ტ რუქ ტუ რებს, ან სხვა ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნო ებს (მაგ. 

2 კონსტიტუციური სამართალი, სახელმძღვანელო. ავტორთა კოლექტივი, 
საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“, თბილისი 2005. (გვ. 266267) 
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ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს). თუ მოხ დე
ბა უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა სწო რი, ზუს ტი გა ნა წი ლე ბა, ეს უზ რუნ
ველ ყოფს სა ხელ მ წი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტურ და გა მარ
თულ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას.

არ სე ბობს ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს შო რის უფ ლე ბა მო სი
ლე ბე ბის გა ნა წი ლე ბის ორი შე საძ ლებ ლო ბა: დე ცენ ტ რა ლი ზა
ცია და დე კონ ცენ ტ რა ცი ა. გა ვა ა ნა ლი ზოთ თი თო ე უ ლი მათ გა ნის 
არ სი, მა თი გან მარ ტე ბე ბი სა და ცნე ბე ბის გან ხილ ვის სა ფუძ
ველ ზე.

დეცენტრალიზაცია და დეკონცენტრაცია.

დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია ნიშ ნავს ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტას ად გილ ზე არ ჩე უ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ორ გა ნო ე ბის მი ერ, მათ თ ვის კა ნო ნით მი ნი ჭე ბულ უფ ლე ბა თა 
ფარ გ ლებ ში, ცენ ტ რის გან და მო უ კი დებ ლად. მა შინ, რო ცა დე
კონ ცენ ტ რა ცია ნიშ ნავს ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის გა და ნა
წი ლე ბას, კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის გა და ცე მას ტე რი ტო რი ულ 
ერ თე უ ლებ ში ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ
ზე. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ „დეკო ნცენტრაცია სა ხელ მ წი
ფო ორ გა ნო ე ბის მი ერ ად გი ლებ ზე სპე ცი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბის 
შექ მ ნას გუ ლის ხ მობს იქ ვე წარ მოქ მ ნი ლი სა კითხე ბის გა დაწყ
ვე ტის მიზ ნით“3.

დე კონ ცენ ტ რა ცი ი სას ად გილ ზე მოქ მე დი ერ თე უ ლი წარ მო ად
გენს ცენ ტ რა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს სტრუქ ტუ რულ 
ქვე და ნა ყოფს. იმის გა მო, რომ იგი არ არის და მო უ კი დე ბე ლი 
ორ გა ნო, უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ცენ ტ რა ლუ რი 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს სა ხე ლი თა და პა სუ ხის მ გებ ლო
ბით ხორ ცი ელ დე ბა. დე კონ ცენ ტ რა ცი ის მე თოდს იყე ნებს თით
ქ მის ყვე ლა მსხვი ლი ცენ ტ რა ლუ რი სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რა. 
მაგ., ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო, ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ რო, 
სა ქარ თ ვე ლოს კონ ტ რო ლის პა ლა ტა და ა.შ. ზო გი ერთ სა ხელ
მ წი ფო ორ გა ნოს არ უჩ ნ დე ბა ტე რი ტო რი უ ლი ქვეს ტ რუქ ტუ რის 
შექ მ ნის და მა თი მეშ ვე ო ბით სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
3 ავტორთა კოლექტივი, “ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის 

სახელმძღვანელო”, გამომც. “ბონა კაუზა”, თბილისი 2005 თავი 4, §5. (გვ. 67)
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გან ხორ ცი ე ლე ბის აუცი ლებ ლო ბა, მაგ., სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ
ნულ ბანკს.

დე კონ ცენ ტ რა ცი ი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია 
ნიშ ნავს სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა და ცე მას ად გილ ზე 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბად ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნო თათ ვის, რომ ლე
ბიც სა კუ თა რი სა ხე ლი თა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბით ახორ ცი ე ლე
ბენ მათ თ ვის გა და ცე მულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს. დე ცენ ტ რა ლი
ზა ცია შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ კა ნო ნით, დე კონ ცენ ტ რა ცი ი
სათ ვის კი საკ მა რი სია ცენ ტ რა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ან მი
სი ზემ დ გო მი ორ გა ნოს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი თაც.

მმარ თ ვე ლო ბის დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია სამ ძი რი თად კომ პო
ნენტს მო ი ცავს – პო ლი ტი კურ, ად მი ნის ტ რა ცი ულ და ფის კა ლურ 
დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ას:

 z პო ლი ტი კუ რი დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია – ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ე ბის არ ჩე ვა და მათ თ ვის პო
ლი ტი კურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბა 
სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ ში;

 z ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია – თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის ორ გა ნო ე ბის თ ვის ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გა და ცე
მა, მათ შო რის, სა ხელ მ წი ფო საქ მე ე ბის მარ თ ვი სა და სა ჯა
რო მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში;

 z ფის კა ლუ რი დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია – თვით მ მარ თ ვე ლო ბის თ ვის 
მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ლე ბის თ ვის აუცი ლე ბე
ლი ფი ნან სე ბის გა და ცე მა.

დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია რთუ ლი პრო ცე სია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის 
და მას გარ კ ვე უ ლი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი ახ ლავს, კერ ძოდ:

 z მმარ თ ვე ლო ბის ძვე ლი პრაქ ტი კა და წარ სუ ლის ინერ ცი ა, 
რო მე ლიც მენ ტა ლო ბას თან და ძვე ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის და ბალ 
ეფექ ტი ა ნო ბას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად;

 z ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა დას ხ ვა დო ნეს შო რის კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი 
ურ თი ერ თო ბის ნაკ ლე ბო ბა;

 z თვით მ მარ თ ვე ლო ბას ესა ჭი რო ე ბა მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე
ბა, რაც ნიშ ნავს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის უფ ლე
ბას, ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ნე ბარ თ ვის გა რე შე მი ი
ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა კონ კ რე ტულ პრობ ლე მებ ზე;

 z აუცი ლე ბე ლია ფის კა ლუ რი დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის გაღ რ მა ვე
ბა. ეს მხო ლოდ ფი ნან სე ბის ან რე სურ სე ბის გა და ცე მას კი არ 
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უნ და ნიშ ნავ დეს, არა მედ მიზ ნად ისა ხავ დეს ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტე ბის, გა და სა ხა დე ბის და ფი ნან სე ბის სფე რო ში ად გი
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გაზ რ
დას;

 z ასე ვე აუცი ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი ქო ნე ბის სხვა მა ტე რი ა ლუ
რი რე სურ სე ბის გა და ცე მა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის თ ვის.
ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფო აშ კა რად სა ჭი რო ებს ხე ლი სუფ ლე

ბის სხვა დას ხ ვა დო ნეს შო რის ვერ ტი კა ლუ რი და ჰო რი ზონ ტა
ლუ რი კავ ში რე ბის არ სე ბო ბას. აუცი ლე ბე ლი ა, არ სე ბობ დეს 
ვერ ტი კა ლუ რი კო ორ დი ნა ცია ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა დას ხ ვა – ნა
ცი ო ნა ლურ, რე გი ო ნა ლურ და ად გი ლობ რივ – დო ნე ებს შო რის 
(მაგალითად, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვის 
გა ცე მა კო ორ დი ნი რე ბუ ლი უნ და იქ ნეს მი წის მარ თ ვის ეროვ
ნულ პო ლი ტი კას თან). თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს მთე
ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით უნ და ჰქონ დეთ ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კო
ორ დი ნა ცი ა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს სა ერ თო სტან დარ ტე ბის, 
ურ თი ერ თ მ ხარ და ჭე რის და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას. ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კო ორ დი ნა ცია ასე ვე გა მო
ყე ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან თა ნამ
შ რომ ლო ბა ში, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს წარ მა ტე ბა.

ძა ლა უფ ლე ბის გა მიჯ ვ ნა აუცი ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის დო ნე ზეც. აქ ად გი ლობ რი ვი წარ მო მად
გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ე ბი პა სუ ხის მ გე ბელ ნი არი ან ად გი ლობ რი
ვი პო ლი ტი კი სა და კა ნონ მ დებ ლო ბის ფორ მი რე ბა ზე, ხო ლო აღ
მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა და სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი – პო ლი
ტი კი სა და კა ნო ნე ბის ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბა ზე. პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბი და არ ჩე უ ლი წარ მო მად გენ ლე ბი პა ტივს უნ და სცემ
დ ნენ თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ჯა რო მო ხე ლე თა არა პარ ტი უ ლო
ბას და უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დ ნენ აღ მას რუ ლე ბე ლი შტოს მუ
შა ო ბის სტა ბი ლუ რო ბას. მა გა ლი თად, ახ ლა დარ ჩე ულ მა მერ მა 
ძვე ლი აპა რა ტი პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვით არ უნ და და ითხო ვოს. 
ად გი ლობ რი ვი მო ხე ლე ე ბი ხელ შე უ ხე ბე ლი უნ და იყ ვ ნენ პო ლი
ტი კუ რი პრო ცე სე ბის მი ერ, ისი ნი უნ და ას რუ ლებ დ ნენ თა ვი ანთ 
პრო ფე სი ულ მო ვა ლე ო ბას იმის და მი უ ხე და ვად, რო მელ მა პო
ლი ტი კურ მა ძა ლამ გა ი მარ ჯ ვა არ ჩევ ნებ ში.

აუცი ლე ბე ლია ძა ლა უფ ლე ბის და ყო ფა ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა
დას ხ ვა დო ნე ებს შო რის. კომ პე ტენ ცია ცენ ტ რა ლურ, რე გი ო ნა
ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის მკა ფი ოდ და სა
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მარ თ ლი ა ნად უნ და იყოს გა მიჯ ნუ ლი ქვეყ ნის კონ ს ტი ტუ ცი ი თა 
და კა ნო ნე ბით. აუცი ლე ბე ლი ა, კა ნონ მ დებ ლო ბით ზუს ტად იყოს 
დად გე ნი ლი ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ად გი ლობ რი
ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ძა ლა უფ ლე ბის საზღ ვ რე ბი. დე მოკ რა
ტი უ ლი სის ტე მე ბის თ ვის მი უ ღე ბე ლია ფუნ ქ ცი ა თა დუბ ლი რე ბა 
ან ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის დო მი ნი რე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ზე.

რო ცა სა უ ბა რი გვაქვს დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ი სა და დე კონ ცენ
ტ რი რე ბის სა კითხებ ზე არ ში ე იძ ლე ბა არ შე ვე ხოთ უფ ლე ბა
მო სი ლე ბე ბის დე ლე გი რე ბის სა კითხ საც. დე ლე გი რე ბა ესაა 
ხე ლი სუფ ლე ბის ამა თუ იმ შტოს (მაგ. ცენ ტ რა ლუ რი ან ავ ტო
ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის ხე ლი სუფ ლე ბის) მი ერ თა ვი სი უფ ლე
ბა მო სი ლე ბე ბის გა და ცე მა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სათ
ვის. დე ლე გი რე ბის მა გა ლითს წარ მო ად გენს: „მოსახლეობის 
სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში გაწ ვე ვა“. მი უ ხე და ვად 
იმი სა რომ აღ ნიშ ნუ ლი წარ მო ად გენს ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ
ლე ბის კერ ძოდ, თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, 
ის შე სას რუ ლებ ლად გა და ცე მუ ლი აქვს ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს.

უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა დე ლე გი რე ბა შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ
დეს რო გორც კა ნონ მ დებ ლო ბის, ასე ვე ორი ვე მხა რეს შო რის 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე. დე ლე გი რე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში აუცი ლე ბე ლი პი რო ბაა შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი თუ 
მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სე ბის გა და ცე მაც.

დე ლე გი რე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს ად
გი ლობ რი ვი აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მე თა უ რი იმავ
დ რო უ ლად ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ არის პა სუ
ხის მ გე ბე ლი. მან უნ და უზ რუნ ველ ყოს მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა 
გა მო ყო ფი ლი ბი უ ჯე ტე ბი სა და სტან დარ ტე ბის ფარ გ ლებ ში. 
თუმ ცა დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა ტა რე ბის დროს 
ად გი ლობ რი ვი აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მე თა უ რის 
უმ თავ რე სი პრი ო რი ტე ტი  ად გი ლობ რი ვი ინ ტ რე სე ბის დაც ვა 
უნ და იყოს, რა მე თუ სწო რედ ამ მო ტი ვით მოხ და კომ პე ტენ ცი ის 
დე ლე გი რე ბა.



თავი 5

ად გი ლობ რი ვი 
თვით - 
მ მარ თ ვე ლო ბის 
ტე რი ტო რი უ ლი 
სა ფუძ ვ ლე ბი

ად   გი  ლობ   რი  ვი თვით   მ   მარ  
თ   ვე  ლო  ბის გან   ვი  თა  რე 
ბი  სათ   ვის და მათ   თ   ვის 

ფუნ   ქ   ცი  ე  ბის გან   საზღ   ვ   რი  სათ   ვის 
აუცი  ლე  ბე  ლია ამა თუ იმ ქვეყ   ნის 
ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  ულ      ტე  რი  ტო  რი  უ 
ლი მოწყო  ბის მო  დე  ლის გათ   ვა 
ლის   წი  ნე  ბა. თი  თო  ე  უ  ლი ქვეყ   ნის 
ტე  რი  ტო  რი  უ  ლი მოწყო  ბა გან   ვი 
თა  რე  ბის ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვი პრო  ცე  სის 
შე  დე  გი  ა. ყველ   გა  ნაა გათ   ვა  ლის  
წი  ნე  ბუ  ლი ად   გი  ლობ   რი  ვი ტრა 
დი  ცი  ე  ბი, რო  მელ   თა სა  ფუძ   ველ  
ზეც დგინ   დე  ბა ამა თუ იმ ქვეყ   ნის 
მოწყო  ბის პრინ   ცი  პე  ბი. ამას   თან 
უნ   და ამო  ვი  დეთ არ   სე  ბუ  ლი რე 
ა  ლო  ბი  დან და თა  ნა  მედ   რო  ვე 
სტან   დარ   ტე  ბის მოთხოვ   ნე  ბის შე 
სა  ბა  მი  სად ვი  მოქ   მე  დოთ – გათ  
ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი უნ   და იქ   ნას იმ 
ფუნ   ქ   ცი  ა  თა შე  სას   რუ  ლებ   ლად 
სა  ჭი  რო რე  სურ   სე  ბი, რო  მელ   თა 
გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბაც დღე  საც და, 
გან   სა  კუთ   რე  ბით, მო  მა  ვალ   შიც 
ად   გი  ლობ   რი  ვი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის 
პრე  რო  გა  ტი  ვა უნ   და იყოს.

ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში ეფექ ტუ
რი მო დე ლი არ სად არ არ სე ბობს. 
სა ხელ მ წი ფო თვი თონ არის ვალ
დე ბუ ლი გან საზღ ვ როს თა ვის თ
ვის ოპ ტი მა ლუ რი სის ტე მა. თუმ
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ცა გარ კ ვე უ ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბე ბის გა მო ყო ფა მა ინც შე საძ ლე
ბე ლი ა.

პირ ვე ლი: თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ტე რი ტო რი უ ლი მოწყო ბის 
სა ფუძ ვ ლად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ სუბ სი დი ა რო ბის პრინ ცი პი: ძა
ლა უფ ლე ბა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი უნ და იყოს მმარ თ ვე ლო ბის იმ 
დო ნე ზე, რო მე ლიც ყვე ლა ზე უფ რო ახ ლოს არის ხალ ხ თან.

სუბ სი დი ა რო ბის პრინ ცი პი არის აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა იმი სა, 
რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა დო ნე ზე გან ხორ ცი ელ დეს წარ მა
ტე ბუ ლი სა ჯა რო პო ლი ტი კა და მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მო ნა წი
ლე ო ბა მი ი ღონ მო სახ ლე ო ბის ფარ თო ფე ნებ მა. ამას თა ნა ვე გა
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას რამ დე ნად 
ეფექ ტი ა ნად და წარ მა ტე ბით შე უძ ლია მის თ ვის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შეს რუ ლე ბა.

მე ო რე: ტე რი ტო რი უ ლი მოწყო ბის უმ თავ რე სი სა კითხე ბია 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის თუ მმარ თ ვე ლო ბის დო ნე თა რა ო დე ნო ბი
სა და ერ თი და იმა ვე დო ნის ერ თე ულ თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გან საზღ ვ რა. საქ მე ისა ა, რომ, ობი ექ ტურ მი ზეზ თა გა მო, ერ თი 
და იმა ვე დო ნის ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბი ხში რად მნიშ ვ ნე
ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბი ან ერ თ მა ნე თი სა გან ტე რი ტო რი ის სი დი
დით, მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბით, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე
ბის დო ნი თა და პო ტენ ცი ა ლით, რაც შე უძ ლე ბელს ხდის მათ თ
ვის ერ თი და იმა ვე უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი ჭე ბას. მი უ ხე და ვად 
ამ პრობ ლე მე ბი სა და მო დე ლე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სა, მა ინც 
შე საძ ლე ბე ლია გარ კ ვე უ ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბის დად გე ნა.

ქვეყ ნე ბი შე იძ ლე ბა რამ დე ნი მე პი რო ბით ჯგუ ფად და ი ყოს მა თი 
ტე რი ტო რი ის სი დი დის, მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბი სა და თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის დო ნე თა რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით, იმის და მი უ ხე
და ვად, მა თი მოწყო ბა ფე დე რა ლუ რია თუ უნი ტა რუ ლი. ევ რო პის 
დიდ ქვეყ ნებ სა და აშ შ  ში მმარ თ ვე ლო ბის სა მი დო ნე ა. ევ რო პის 
სა შუ ა ლო ზო მის ქვეყ ნე ბი ორი დო ნით კმა ყო ფილ დე ბი ან, რად გან 
მე სა მე დო ნის შექ მ ნა მხო ლოდ დიდ და მა ტე ბით ხარ ჯებს იწ ვევს, 
ხო ლო მა თი ეფექ ტი ა ნო ბა ძალ ზედ და ბა ლი ა. მცი რე ზო მის, მათ 
შო რის, ე.წ. ჯუ ჯა სა ხელ მ წი ფო ებ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე
ლო ბის მხო ლოდ ერ თი (მუნიციპალური) დო ნე არ სე ბობს.

ის ტო რი უ ლად სა ქარ თ ვე ლო ში ად მი ნის ტ რა ცი ულ  ტე რი ტო
რი უ ლი და ყო ფის ორი დო ნის გა მო ყო ფაა შე საძ ლე ბე ლი. ესე
ნია ე. წ. პირ ვე ლი, ანუ ად გი ლობ რი ვი (ქალაქი, და ბა, თე მი, სო
ფე ლი) და მე ო რე, ანუ რე გი ო ნუ ლი (მხარე, კუთხე, პრო ვინ ცი ა) 
დო ნე ე ბი. სა უ კუ ნე თა გან მავ ლო ბა ში ისი ნი იქ მ ნე ბოდ ნენ გარ კ
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ვე ულ, გე ოგ რა ფი უ ლად გან საზღ ვ რულ, ერ თი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი 
თუ სო ცი ა ლუ რი პი რო ბე ბის მქო ნე ტე რი ტო რი ებ ზე. 

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ, სა ქარ თ ვე ლო ში სა ზო გა
დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის მთელ რიგ სფე რო ებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ
ლი ძი რე უ ლი ძვრე ბის მი უ ხე და ვად, ქვეყ ნის ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
 ტე რი ტო რი უ ლი მოწყო ბა პრაქ ტი კუ ლად არ შეც ვ ლი ლა. 1995 
წლის სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ამ ღი ად და ტო ვა ქვეყ ნის ტე
რი ტო რი უ ლი მოწყო ბის სა კითხი. კონ ს ტი ტუ ცი ა ში მხო ლოდ ის 
ჩა ი წე რა, რომ  „საქართველოს ტე რი ტო რი უ ლი სა ხელ მ წი ფო ებ
რი ვი მოწყო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი კა ნო ნით უფ
ლე ბა მო სი ლე ბა თა გა მიჯ ვ ნის პრინ ცი პის სა ფუძ ველ ზე ქვეყ ნის 
მთელ ტე რი ტო რი ა ზე სა ქარ თ ვე ლოს იურის დიქ ცი ის სრუ ლად 
აღ დ გე ნის შემ დეგ“ [მუხლი 2, პუნ ქ ტი 3].

2006 წლის პირ ველ იან ვ რამ დე სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ
ლი მოწყო ბა ფაქ ტობ რი ვად სამ დო ნი ა ნი იყო:

 z სო ფე ლი, თე მი და ბა, ქა ლა ქი (სულ 1004 ერ თე უ ლი) წარ მო
ად გენ დ ნენ თვით მ მარ თ ველ ერ თე უ ლებს, არ ჩე ვი თი წარ მო
მად გენ ლო ბი თი და აღ მას რუ ლე ბე ლი სტრუქ ტუ რე ბით;

 z რა ი ო ნი და რეს პუბ ლი კუ რი დაქ ვემ დე ბა რე ბის ქა ლა ქე ბი (65 
ერ თე უ ლი), სა დაც არ სე ბობ და სუს ტი წარ მო მად გენ ლო ბი
თი ორ გა ნო (ასოცირებული საკ რე ბუ ლო), ხო ლო აღ მას რუ
ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნელს, საბ ჭო ში არ ჩე ულ 
წევ რ თა შე მად გენ ლო ბი დან ამ ტ კი ცებ და სა ქარ თ ვე ლოს პრე
ზი დენ ტი. ეს დო ნე ერ თ დ რო უ ლად ას რუ ლებ და რო გორც ად
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის, ისე ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი
სუფ ლე ბის დე კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი ორ გა ნოს ფუნ ქ ცი ებს;

 z 9 რე გი ო ნი, აგ რეთ ვე აჭა რის ავ ტო ნო მია და თბი ლი სი. რე გი
ო ნებ ში სი ტუ ა ცი ას რო გორც ად რე, ისე ამ ჟა მად აკონ ტ რო
ლე ბენ “პრეზიდენტის რწმუ ნე ბუ ლე ბი“.
კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად თვით მ მარ თ ველ (და ნა წი ლობ

რივ თვით მ მარ თ ველ) ერ თე უ ლე ბად გა ნი ხი ლე ბო და პირ ვე ლი 
(ქვედა) და მე ო რე (რაიონული) დო ნე ე ბი.

2006 წელს არ სე ბი თად შე იც ვა ლა ქვეყ ნის ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
 ტე რი ტო რი უ ლი მოწყო ბა: სა ერ თოდ გა უქ მ და ქვე და დო ნე და 
ერ თა დერთ (როგორც თვით მ მარ თ ველ, ისე ტე რი ტო რი ულ) ერ
თე უ ლად ყო ფი ლი რა ი ო ნე ბის ფარ გ ლებ ში ფორ მი რე ბუ ლი მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი გა მოცხად და.

ამ ჟა მად სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მოწყო ბა ფაქ ტობ რი
ვად ორ დო ნი ა ნი ა:
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 z ზე და, ე.წ. რე გი ო ნა ლუ რი დო ნე: 9 რე გი ო ნი, რომ ლე ბიც დე 
ფაქ ტო არ სე ბობს, თუმ ცა კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი არ 
არის, აგ რეთ ვე თბი ლი სი, რომ ლის სტა ტუ სიც ცალ კე კა ნო
ნით გა ნი საზღ ვ რე ბა, და აფხა ზე თი სა და აჭა რის ავ ტო ნო მი უ
რი რეს პუბ ლი კე ბი. 2008 წლის აგ ვის ტოს ომის შემ დეგ აფხა
ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კი სა და ყო ფი ლი სამ ხ რეთ 
ოსე თის ავ ტო ნო მი უ რი ოლ ქის ტე რი ტო რი ებს მი ნი ჭე ბუ ლი 
აქვს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის სტა ტუ სი. ზე მო აღ ნიშ
ნულ 9 რე გი ონ ში და ნიშ ნუ ლია სა ხელ მ წი ფო რწმუ ნე ბუ ლი – 
გუ ბერ ნა ტო რი;

 z ქვე და დო ნე: 59 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი და ხუ თი თვით მ მარ თ ვე ლი 
ქა ლა ქი, თბი ლი სის ჩათ ვ ლით. ამ ერ თე უ ლებ ში პირ და პი რი 
არ ჩევ ნე ბით აირ ჩე ვა წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო – საკ
რე ბუ ლო, რო მე ლიც ქმნის აღ მას რუ ლე ბელ ორ გა ნოს – გამ
გე ო ბას / მე რი ას.



თავი 6

საჯარო 
ფუნქციების 
გამიჯვნა 
ხელისუფლების 
დონეებს შორის

ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე
ბის პა რა ლე ლუ რად უმ ნიშ ვ
ნე ლო ვა ნე სია სა ჯა რო ფუნ

ქ ცი ე ბის, კომ პე ტენ ცი ე ბი სა და 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა მიჯ ვ ნა 
ხე ლი სუფ ლე ბის დო ნე ებს შო რის. 
ვერც ერ თი სტრუქ ტუ რა, თუნ დაც 
იდე ა ლუ რი, ვერ იმუ შა ვებს უფ
ლე ბა მო ვა ლე ო ბა თა ზუს ტი გა
მიჯ ვ ნის გა რე შე.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ
ვე ლო ბის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი 
ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლის ფარ
გ ლებ ში სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე
სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მარ თ ვის 
პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც 
მო ი ცავს შემ დეგ ფუნ ქ ცი ებს: ად
გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის ფორ მი
რე ბა, და გეგ მი ლი საქ მი ა ნო ბე ბი
სათ ვის რე სურ სე ბის გან საზღ ვ რა 
და მი სი მარ თ ვა, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ქო ნე ბის 
მარ თ ვა, ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე
ტე ბის შედ გე ნა, გან ხილ ვა, დამ
ტ კი ცე ბა, აღ ს რუ ლე ბა და კონ ტ
რო ლი, და ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი
სუფ ლე ბის მი ერ დე ლე გი რე ბუ ლი 
ფუნ ქ ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

სა ზო გა დოდ, კი გა მო ყო ფენ ად
გი ლობ რი ვი ხელ სუფ ლე ბის სამ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ფუნ ქ ცი ას, კერ ძოდ:
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 z სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გა ტა რე ბა ად გი ლებ ზე;
 z მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა;
 z სა მო ქა ლა ქო მშვი დო ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გა ტა რე ბა

რო გორც წე სი, გა მო ყო ფენ სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის ექვს კა
ტე გო რი ას. ესე ნი ა: სტრა ტე გი უ ლი, პირ ვე ლად მოთხოვ ნი ლე ბა
თა დაკ მა ყო ფი ლე ბა (ჯანდაცვა, ბი ნა, გა ნათ ლე ბა, სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვა), სა ზო გა დო ებ რი ვი უშიშ რო ე ბის დაც ვა (წესრიგის დაც ვა, 
კა ნო ნის აღ ს რუ ლე ბა), სა ზო გა დო ებ რი ვი კომ ფორ ტის შექ მ ნა 
(გზები, გა ნა თე ბა, ბუ ნე ბის დაც ვა), კერ ძო კომ ფორ ტის შექ მ ნა 
(ტრანსპორტი, კულ ტუ რა, დას ვე ნე ბა, კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბა) და რე გის ტ რა ცი ა ლი ცენ ზი რე ბა.

სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის დროს აუცი ლე ბე ლი ა, უზ რუნ ველ ყო
ფილ იქ ნეს:

 z ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა;
 z მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის მიღ წე ვა;
 z თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა;
 z და ხარ ჯუ ლი სახ ს რე ბით გა ორ მა გე ბუ ლი ეფექ ტის მი ღე ბა.

მდგრა დი გან ვი თა რე ბა

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის უმ თავ რე სი ფუნ ქ ცია 
სა კუ თა რი ტე რი ტო რი ე ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის უზ რუნ
ველ ყო ფა ა. 1996 წელს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბა გან საზღ ვ რა რო გორც „მომავალი თა ო
ბე ბის გან ვი თა რე ბი სა და სი ცოცხ ლის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ბუ ნებ
რი ვი სის ტე მე ბის დაც ვა“. თა ვის თა ვად ცხა დი ა, რომ მხო ლოდ 
ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა არ გა ნა პი რო ბებს ადა მი ან თა სა ზო
გა დო ე ბის მდგრად გან ვი თა რე ბას, ცხოვ რე ბის ხა რისხს და რე
სურ სებ ზე თა ნას წორ ხელ მი საწ ვ დო მო ბას.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი უნ და ემ
სა ხუ რე ბო დეს გრძელ ვა დი ან გან ვი თა რე ბას. მა გა ლი თად, ინ
ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტე ბით შე იძ ლე ბა ბიზ
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ნე სის ხელ შემ წყო ბი გა რე მოს შექ მ ნა. მდგრა დი გან ვი თა რე ბა 
იძ ლე ვა ჩარ ჩო ებს, რომ ლებ შიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა შე იძ ლე ბა 
სა კუ თა რი რე სურ სე ბი ეფექ ტი ა ნად გა მო ი ყე ნონ, შექ მ ნან ქმე
დი თუ ნა რი ა ნი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, და იც ვან და გა ნა ვი თა რონ 
ცხოვ რე ბის დო ნე. 

სა მო ქა ლა ქო მშვი დო ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფა

სა ქარ თ ვე ლო მრა ვა ლე რო ვა ნი ქვე ყა ნა ა, ზო გი ერთ რე გი
ონ ში ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო
ბას წარ მო ად გე ნენ. აქ მო სახ ლე ო ბა ცუ დად ფლობს ქარ თულ 
ენას და მცი რე დი ინ ფორ მა ცია გა აჩ ნია თა ვის უფ ლე ბებ სა და 
მო ვა ლე ო ბებ ზე, რაც სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბის მი ზე ზი შე
იძ ლე ბა გახ დეს. ამ მხრივ სა ქარ თ ვე ლოს უკ ვე აქვს ნე გა ტი უ რი 
გა მოც დი ლე ბა. ეთ ნი კუ რი კონ ფ ლიქ ტი სხვა დას ხ ვა ად გი ლობ
რი ვი პრობ ლე მით შე იძ ლე ბა იყოს გან პი რო ბე ბუ ლი  დაწყე ბუ
ლი სატ რან ს პორ ტო პო ლი ტი კით, დამ თავ რე ბუ ლი მშობ ლი უ რი 
ენის სა კითხი თა თუ და საქ მე ბით. შე სა ბა მი სად, ად გი ლობ რი
ვი ხე ლი სუფ ლე ბის რო ლი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია კონ ფ ლიქ ტე
ბის გა და ლახ ვა ში. თვით მ მარ თ ვე ლო ბა სა ხეს ხ ვა ო ბის მარ თ ვის 
მოქ ნი ლი მე ქა ნიზ მი ა.

ის ტო რია გვას წავ ლის, რომ ინ ტეგ რა ცია და სა მო ქა ლა ქო 
მშვი დო ბა დამ ყა რე ბუ ლი ა:

 z სხვა თა ეთ ნი კუ რი თვი თი დენ ტი ფი კა ცი ის პა ტი ვის ცე მა ზე;
 z ჯგუ ფუ რი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე; 
 z და ძა ლა უფ ლე ბის დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ა ზე, რაც ხელს უწყობს 

გა რი გე ბებს და მრა ვალ მ ხ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე.
აუცი ლე ბე ლია ერ თ მა ნე თი სა გან გან ვას ხ ვა ვოთ დე ცენ ტ რა

ლი ზე ბუ ლი (თვითმმართველობათა კომ პე ტენ ცი ა ში არ სე ბუ ლი) 
და დე კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი (ცენტრალური ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
თა ვი სი ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის სა შუ ა ლე ბით გან ხორ ცი ე
ლე ბუ ლი) კომ პე ტენ ცი ე ბი.

რო გორც წე სი:
1. ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბი ა: მაკ

რო ე კო ნო მი კუ რი და და საქ მე ბის პო ლი ტი კა, სა გა რეო და ში ნა
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გა ნი საქ მე ე ბი, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა, თავ დაც ვა, უშიშ რო ე ბა, ჯან
დაც ვის ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კა, ეკო ლო გი ა;

2. ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის დე კონ ცენ ტ რი რე ბულ 
კომ პე ტენ ცი ებ ში, რომ ლებ საც ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ, შე დის: სა გა და სა
ხა დო ორ გა ნო ე ბი, სა სა მარ თ ლო ე ბი, პო ლი ცი ა, მო ქა ლა ქე თა 
უფ ლე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის დაც ვა, სა შუ ა ლო და უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბა, ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბი;

3. დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი (დელეგირებული) კომ პე ტენ-
ცი ე ბი, რომ ლე ბიც გა და ცე მუ ლი აქვს ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ
ლე ბას, მო ი ცავს: სამ ხედ რო გაწ ვე ვის ორ გა ნი ზე ბას, გა რე მოს 
დაც ვა სა და სა ნი ტა რუ ლი მომ სა ხუ რე ბას, სა ხელ მ წი ფო სა კუთ
რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის მარ თ ვას;

4. უშუ ა ლოდ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ-
გა ნო თა კონ ტ როლ ქ ვეშ არ სე ბუ ლი ექ ს კ ლუ ზი უ რი კომ პე-
ტენ ცი ე ბი ა: ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბა, კო მუ ნა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის და გეგ მ ვა, ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი
თა რე ბა, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის ად გი ლობ რი ვი და წე სე ბუ
ლე ბე ბი სა და ბა გა ბა ღე ბის სის ტე მის კუ რი რე ბა, ად გი ლობ რი
ვი სატ რან ს პორ ტო სის ტე მი სა და კო მუ ნა ლუ რი სამ სა ხუ რე ბის 
მარ თ ვა, ტე რი ტო რი ის დი ზა ი ნი.

კი დევ ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სა კითხია უფ ლე ბა მო სი
ლე ბა თა გა მიჯ ვ ნა. ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი
ლე ბა არის ნე ბარ თ ვა და შე საძ ლებ ლო ბა, შე ას რუ ლოს გარ
კ ვე უ ლი ფუნ ქ ცი ა. არ სე ბობს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა 5 ფორ მა: 
ად მი ნის ტ რი რე ბის, მომ სა ხუ რე ბი თი, და ფი ნან სე ბის, მა რე
გუ ლი რე ბე ლი და სა ნი ვეს ტი ცი ო. ექ ს კ ლუ ზი უ რი კომ პე ტენ ცი
ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას ყვე ლა ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის პრე რო გა
ტი ვა ა. დე ლე გი რე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის შემ თხ ვე ვა ში ად გი
ლობ რივ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ შე იძ ლე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ნა წი ლი. მა გა ლი თად, გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მა ში შე საძ ლოა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გა აჩ ნ დეს სკო ლე ბის 
ად მი ნის ტ რი რე ბის და მომ სა ხუ რე ბის მო ვა ლე ო ბა, ხო ლო ამ 
საქ მი ა ნო ბის და ფი ნან სე ბა და სა ინ ვეს ტი ციო უფ ლე მა მო სი
ლე ბა ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას (ამ შემ თხ ვე ვა ში გა ნათ
ლე ბის სა მი ნის ტ როს) ევა ლე ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, თვით მ მარ თ ვე
ლი ერ თე უ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა სა ხე ე ბი გან საზღ ვურ ლია 
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რო გორც: სა კუ თა რი (ექსკლუზიური) და დე ლე გი რე ბუ ლი უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბე ბი 

სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არის თვით მ მარ თ ვე ლი ერ
თე უ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რო მელ საც იგი ახორ ცი ე ლებს სა
ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით, და მო უ კი
დებ ლად და სა კუ თა რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით. ექ ს კ ლუ ზი ურ უფ
ლე ბა მო სი ლე ბა თა ჩა მო ნათ ვა ლი გა წე რი ლია „ადგილობრივი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ“ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე16 მუხ
ლის მე2 პა რაგ რაფ ში. 

საქ მი ა ნო ბის ფორ მებ ში ჩა მოთ ვ ლი ლია ისე თი ფუნ და მენ ტუ
რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, რო გო რი ცა ა:

 z ბი უ ჯე ტის მი ღე ბა და შეს რუ ლე ბა: „თვითმმართველი ერ თე უ
ლის ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის გან ხილ ვა და დამ ტ კი ცე ბა, ბი უ ჯეტ
ში ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის შე ტა ნა, ბი უ ჯე ტის შეს რუ
ლე ბის ან გა რი შის მოს მე ნა და შე ფა სე ბა.“

 z ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი სა და მო საკ რებ ლე ბის შე მო ღე
ბა: ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი სა და მო საკ რებ ლე ბის შე
მო ღე ბა, მა თი გა ნაკ ვე თე ბის დად გე ნა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი ზღვრუ ლი ოდე ნო ბე ბის ფარ გ ლებ ში; ად გი ლობ რი ვი 
მო საკ რებ ლე ბის ამო ღე ბა.“

 z ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა: ინ ვეს ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბე
ბის, სა კუ თა რი, აგ რეთ ვე ერ თობ ლი ვი მიზ ნობ რი ვი პროგ
რა მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი რო სახ ს რე ბის გან
საზღ ვ რა და თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
ხელ შეწყო ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე
ნი ლი წე სით; ხელ შეკ რუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბა ერ თობ ლი ვი 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით სხვა თვით მ მარ
თ ველ ერ თე ულ თან სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის გა ერ თი ა ნე ბის 
შე სა ხებ; 

 z ბი უ ჯე ტით და გეგ მი ლი ად გი ლობ რი ვი შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბა: „ადგილობრივი შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.“

 z ქო ნე ბი სა და მი წის რე სურ სე ბის მარ თ ვა: თვით მ მარ თ ვე ლი 
ერ თე უ ლის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის მარ თ ვა და 
გან კარ გ ვა; თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ქო ნე ბის ფლო ბის, 
გან კარ გ ვის და ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბის წე სე ბის დად გე ნა სა
ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით; თვით
მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის რე
სურ სე ბის მარ თ ვა და გან კარ გ ვა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ
ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი წე სით.“
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 z თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბის მიზ ნით კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი იური დი უ ლი პი
რე ბის შექ მ ნა, რე ორ გა ნი ზა ცია და ლიკ ვი და ცი ა;
ჩა მო ნათ ვალ ში არ სე ბუ ლი სხვა პუნ ქ ტე ბი შე ე ხე ბა უშუ ა ლოდ 

რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი სფე როს რე გუ ლი რე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი 
სფე რო ე ბი რამ დე ნი მე ბლო კად შე იძ ლე ბა დაჯ გუფ დეს:

 z მი წათ სარ გებ ლო ბა:
„მიწათსარგებლობის და გეგ მ ვა, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის 

ტე რი ტო რი ის ზო ნე ბად (გამწვანების, დას ვე ნე ბის, სამ რეწ ვე ლო, 
სა ვაჭ რო და სხვა სპე ცი ა ლუ რი ზო ნე ბი) და ყო ფა, მა თი საზღ ვ რე
ბის დად გე ნა და შეც ვ ლა; ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ტყის და 
ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის წყლის რე სურ სე ბის მარ თ ვა“.

 z კო მუ ნა ლუ რი მე ურ ნე ო ბა:
„ავტომანქანების პარ კი რე ბის ად გი ლე ბის გან საზღ ვ რა, 

და სახ ლე ბებ ში ქუ ჩე ბის და სუფ თა ვე ბა, გა ნა თე ბა, სა ნი აღ ვ რე 
მე ურ ნე ო ბის, კა ნა ლი ზა ცი ის, სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის 
შეგ რო ვე ბი სა და უტი ლი ზა ცი ის სა მუ შა ო თა წარ მო ე ბის და გეგ
მ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ან მათ გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე მუ ნი ცი პა
ლუ რი შეს ყიდ ვის ორ გა ნი ზე ბა, სა საფ ლა ო ე ბის მოვ ლა პატ
რო ნო ბა“.

 z ტრან ს პორ ტი და საგ ზაო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა:
„ადგილობრივი სამ გ ზავ რო გა დაყ ვა ნის რე გუ ლი რე ბა სა ქარ

თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით: მო სახ ლე ო ბის 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან ს პორ ტით მომ სა ხუ რე ბი სა და ად გი ლობ
რი ვი გა და ზიდ ვე ბის წე სე ბის, ტრან ს პორ ტის მარ შ რუ ტე ბი სა და 
გრა ფი კე ბის გან საზღ ვ რა და შე სა ბა მი სი ნე ბარ თ ვე ბის გა ცე მა“; 

„ადგილობრივი მნიშ ვ ნე ლო ბის გზე ბის შე ნახ ვა, მშე ნებ ლო ბა 
და გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა“; 

„თვითმმართველი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე, ად გი ლობ რი ვი 
მნიშ ვ ნე ლო ბის სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბი სა და საგ ზაო მოძ რა ო ბის 
და გეგ მა რე ბა“.

 z მშე ნებ ლო ბა:
„მშენებლობის ნე ბარ თ ვის გა ცე მა, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე

უ ლის ტე რი ტო რი ის ფარ გ ლებ ში მიმ დი ნა რე მშე ნებ ლო ბა ზე ზე
დამ ხედ ვე ლო ბა კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით“.

 z კულ ტუ რი სა და გა ნათ ლე ბის სფე რო:
„ადგილობრივი მნიშ ვ ნე ლო ბის ბიბ ლი ო თე კე ბის, მუ ზე უ მე

ბის, თე ატ რე ბის, გა მო ფე ნე ბის, სპორ ტულ  გა მა ჯან სა ღე ბე ლი 
ობი ექ ტე ბის საქ მი ა ნო ბის ორ გა ნი ზე ბა“;
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„სკოლამდელი და სკო ლის გა რე შე სა აღ მ ზ რ დე ლო და წე სე
ბუ ლე ბე ბის არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) იური დი უ ლი პი
რის ფორ მით შექ მ ნა და მა თი წეს დე ბე ბის დამ ტ კი ცე ბა“;

„მუნიციპალური არ ქი ვის შექ მ ნა და სა არ ქი ვო მომ სა ხუ რე
ბის ტა რი ფე ბის დად გე ნა სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი წე სით“.

 z ჯან დაც ვა:
„საქართველოს კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად თვით მ მარ

თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა
ლუ რი დაც ვის სფე რო ში რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა, შე სა ბა მი სი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის (ადამიანის ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის უსაფ რ თხო 
გა რე მოს შექ მ ნა, ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის დამ კ ვიდ რე ბა, ჯან
მ რ თე ლო ბის თ ვის რის კ ფაქ ტო რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა) შე მუ შა
ვე ბა, გან ხორ ცი ე ლე ბა და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა“.

 z სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვა:
„თვითმმართველი ერ თე უ ლის სივ რ ცით  ტე რი ტო რი უ ლი და

გეგ მ ვა და თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის სივ რ ცით  ტე რი ტო რი უ
ლი და გეგ მ ვის ნორ მე ბი სა და წე სე ბის გან საზღ ვ რა; მი წათ სარ
გებ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის, გა ნა შე ნი ა ნე ბის რე გუ ლი რე ბის 
გეგ მის, და სახ ლე ბა თა ტე რი ტო რი ე ბის გა მო ყე ნე ბი სა და გა ნა
შე ნი ა ნე ბის რე გუ ლი რე ბის წე სე ბის დამ ტ კი ცე ბა; თვით მ მარ თ ვე
ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ის კე თილ მოწყო ბი სა და სა ინ ჟინ რო 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის დამ ტ კი ცე ბა“;

„თვითმმართველი ერ თე უ ლის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი
სა და გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და დამ ტ კი ცე ბა“;

„დასაქმების ხელ შეწყო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
დამ ტ კი ცე ბა“;

„თვითმმართველი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ის კე თილ მოწყო ბა 
და გამ წ ვა ნე ბა, შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბის დამ ტ კი ცე ბა, პროგ რა
მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ღო ნის ძი ე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბა ან მათ 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ ვის ორ გა ნი ზე ბა“.

 z ლი ცენ ზი რე ბა:
„გარე ვაჭ რო ბის, ბაზ რე ბი სა და ბაზ რო ბე ბის რე გუ ლი რე ბა“;
„გარე რეკ ლა მის გან თავ სე ბის რე გუ ლი რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 

კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით.“
 z ზო გა დი ად მი ნის ტ რი რე ბა:

„თვითმმართველი ერ თე უ ლის მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ხან ძ რო უსაფ
რ თხო ე ბი სა და სა მაშ ვე ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა“; 

„შეკრებების, მი ტინ გე ბის, დე მონ ს ტ რა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბას თან 
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და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის რე გუ ლი რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კა
ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი წე სით“;

„ქუჩების, მო ედ ნე ბის სა ხელ დე ბა და ნუ მე რა ცი ა“.
დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არის სა ხელ მ წი ფო 

მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რო მე ლიც კა
ნო ნის თა ნახ მად, ან ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბი სა და 
სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს შო რის და დე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად გა და ე ცე
მა თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულს.

ექ ს კ ლუ ზი უ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ორ
გა ნუ ლი კა ნო ნი არ იძ ლე ვა დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე
ბე ბის ჩა მო ნათ ვალს. დე ლე გი რე ბა შე საძ ლე ბე ლია კა ნო ნით 
ან ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და ცალ კე ულ ად გი ლობ რივ 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბებს შო რის და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით 
გან საზღ ვ რულ შემ თხ ვე ვებ ში:

 z სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის მი ერ თვით მ მარ
თ ვე ლი ერ თე უ ლი სათ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა დე ლე გი რე ბა 
და იშ ვე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბის, აგ რეთ ვე 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, შე სა ბა მი სი მა ტე რი ა ლუ რი 
და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა და ცე მით.

 z სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს მი ერ დე ლე გი რე ბუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას თვით მ მარ თ ველ ერ
თე ულ სა და შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებს ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწევს 
კა ნო ნით ან შე სა ბა მი სი ხელ შეკ რუ ლე ბით უფ ლე ბა მო სი ლი სა
ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო. სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
„ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო
ბის სა ხელ მ წი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის შე სა ხებ“ თა ნახ მად ზე
დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნოს წარ მო ად გენს სა ხელ მ წი ფო რწმუ ნე
ბუ ლე ბი–გუ ბერ ნა ტო რე ბი. თუმ ცა გან სა კუთ რე ბულ შემ თხ ვე ვა ში 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე იძ ლე ბა და ე კის როს სხვა 
ორ გა ნოს ან თა ნამ დე ბო ბის პირს, მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით 
(მაგალითად: ისეთ დე ლე გი რე ბულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ზე, რო
გო რი ცაა სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სა მო ბი ლი ზა ციო საქ მი ა
ნო ბა, ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ევა ლე ბა სა ხელ მ წი ფო რწმუ ნე ბულ ს  
გუ ბერ ნა ტორს, თუმ ცა მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით აღ ნიშ ნუ ლი 
შე იძ ლე ბა და ე ვა ლოს სა ქარ თ ვე ლოს თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს).



თავი 7

საჯარო 
ფინანსები და 
ბიუჯეტი

ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში სა ფი ნან
სო სის ტე მის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს 
სფე როს წარ მო ად გენს სა ჯა რო 
(სახელმწიფო) ფი ნან სე ბი, რო
მე ლიც მო წო დე ბუ ლია უზ რუნ
ველ ყოს ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა
მი სი ორ გა ნო ე ბი მა თი ფუნ ქ ცი ე
ბის რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის სა ჭი რო 
ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბით. ამ სფე
რო ში ფუ ლად ურ თი ერ თო ბა თა 
სუ ბი ექ ტე ბად გა მო დი ან სა ხელ მ
წი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა მი
სი ორ გა ნო ე ბი, ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
და მო ქა ლა ქე ე ბი.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბი მო ი ცავს: 
სა ხელ მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის 
ყვე  ლა დო ნის ბი უ ჯე ტებს. აღ
ნიშ ნუ ლი სფე როს რე გუ ლი რე ბა 
ხდე ბა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა ტა
რე ბუ ლი ფის კა ლუ რი პო ლი ტი
კით. ის ძი რი თა დად ყა ლიბ დე ბა 
სა ხელ მ წი ფო შე მო სავ ლე ბი სა გან, 
უმე ტეს წი ლად გა და სა ხა დე ბით. 
სა ხელ მ წი ფოს შე მო სავ ლე ბი მრა
ვალ ფე რო ვა ნია თა ვი სი სა ხე ე ბის, 
სახ ს რე ბის მო ბი ლი ზა ცი ის მე თო
დე ბის და წყა რო ე ბის მი ხედ ვით.

სა ხელ მ წი ფოს მა რე გუ ლი რე
ბე ლი სტრა ტე გია მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ზე გავ ლე ნას ახ დენს რე სურ სე ბის 
გა ნა წი ლე ბა ზე, რომ ლის მი ზა
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ნი ზოგ ჯერ სა ხელ მ წი ფოს სა გა და სა ხა დო და სა ხარ ჯო პო ლი
ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბით მი იღ წე ვა. სა ჯა რო ფი ნან სე ბის სა
შუ ა ლე ბით ხორ ცი ელ დე ბა მთლი ა ნი ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ტი სა 
და მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის ფუ ლა დი ფორ მით გა ნა წი ლე
ბა გა და ნა წი ლე ბა სა ხელ მ წი ფოს და კერ ძო სექ ტო რებს შო რის, 
ეროვ ნუ ლი მე ურ ნე ო ბის ცალ კე ულ დარ გებ სა და სა წარ მო ებს 
შო რის, ქვეყ ნის რე გი ო ნებ სა და რა ი ო ნებს შო რის, მთლი ა ნად 
სა ზო გა დო ე ბა სა და მის წევ რებს შო რის. აქე დან გა მომ დი ნა რე 
სა ჯა რო ფი ნან სე ბი არის ფუ ლად ურ თი ერ თო ბა თა ის ნა წი ლი, 
რო მე ლიც ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ფონ დე ბის მი ზან და სა ხულ წარ
მოქ მ ნას თან, გა ნა წი ლე ბას თან და მოხ მა რე ბას თან არის და კავ
ში რე ბუ ლი.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის ძი რი თა დი მე ქა ნიზ მია ბი უ ჯე ტი, ნე ბის
მი ე რი ქვეყ ნის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც გან
საზღ ვ რავს მი სი გან ვი თა რე ბის მრა ვალ პა რა მე ტერს. ის წარ
მო ად გენს სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ცენ ტ რა ლურ ელე მენტს 
და ძი რე ულ გავ ლე ნას ახ დენს ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი
კურ გან ვი თა რე ბა ზე. სა ბი უ ჯე ტო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის 
პრო ცე სის სა ჯა რო ო ბა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა ბი უ ჯე ტო პრო
ცე სის   და გეგ მ ვა, დამ ტ კი ცე ბა, აღ ს რუ ლე ბა და ან გა რიშ გე ბა) 
უცი ლო ბე ლი ატ რი ბუ ტი ა, რო მე ლიც სა ხელ მ წი ფოს ეხ მა რე ბა, 
რო გორც ძი რე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ში, 
ასე ვე დე მოკ რა ტი უ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა
ლი ბე ბა ში.

ბი უ ჯე ტი არის სხვა დას ხ ვა დო ნის, რო მელ თა ერ თი ა ნო ბა 
ქმნის სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მას. სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მა წარ მო ად გენს 
ქვეყ ნის ბი უ ჯე ტე ბის ერ თი ა ნო ბას, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია 
ქვეყ ნის ად მი ნის ტ რა ცი ულ  ტე რი ტო რი ულ მოწყო ბა ზე. იგი აგე
ბუ ლია ქვეყ ნის ყვე ლა დო ნის ბი უ ჯე ტე ბის ეკო ნო მი კურ ურ თი
ერ თო ბა თა და იური დი ულ ნორ მა თა ერ თობ ლი ო ბა ზე. ორ გა ნი
ზა ცი უ ლად სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მა აიგე ბა კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად. სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მა 
მო ი ცავს:

 z სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტს;
 z ავ ტო ნო მი უ რი ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტებს; 
 z ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტებს.

პრაქ ტი კა ში აგ რეთ ვე გა მო ი ყე ნე ბა „ნაერთი (კონსო
ლიდირებული) ბი უ ჯე ტი“, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს სა ქარ თ ვე
ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტს, ავ ტო ნო მი უ რი ერ თე უ ლე ბი სა და 
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ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტებს და 
არ წარ მო ად გენს ნორ მა ტი ულ აქტს.

ბი უ ჯე ტი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გან მ საზღ ვ რე
ლი უმ თავ რე სი დო კუ მენ ტი ა. მი სი სწო რად და გეგ მ ვა და გეგ
მა ზო მი ე რი აღ ს რუ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ეკო ნო მი კუ რი წინ ს ვ
ლი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის. სა ხელ მ წი ფო თი თო ე უ ლი მო ქა
ლა ქის მი ერ ბი უ ჯეტ ში გა და სა ხა დე ბის სა ხით შე ტა ნილ თან ხებს 
სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით ხარ ჯავს და შე სა ბა მი სად, თი თო
ე უ ლი მო ქა ლა ქის უფ ლე ბაა ჰქონ დეს ინ ფორ მა ცი ა, თუ რა ში 
იხარ ჯე ბა მი სი ფუ ლი.

ვი ნა ი დან აღ ნიშ ნუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ად გი ლობ რივ 
სა ჯა რო ფი ნან სებს ეძღ ვ ნე ბა ჩვენ შე ვე ხე ბით მხო ლოდ 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის სა ბი უ ჯე-
ტო პრო ცესს, მი სი შე მო სავ ლე ბის წყა რო ებ სა და ხარ ჯ ვის 
პრინ ცი პებს, რომ ლე ბიც დე ტა ლუ რად ქვე მოთ მო ცე მულ 
თა ვებ შია გან ხი ლუ ლი.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი 
არის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე მო სუ ლო ბე ბის 
(ყველა წყა რო დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ჯა მი), მა თი ფუნ
ქ ცი ე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მიზ ნით გა სა წე ვი 
გა და სახ დე ლე ბის (ხარჯების) ძი რი თა დი სა ფი ნან სო გეგ მა, რო
მე ლიც დამ ტ კი ცე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს (საკრებულოს) მი ერ.

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტი ასა ხავს ად გი ლობ რი ვი სო
ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტებს. იგი 
პირ და პირ ან ირი ბად ახ დენს გავ ლე ნას ყვე ლა მო ქა ლა ქის კე
თილ დღე ო ბა ზე. მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნე დი დად არის 
და მო კი დე ბუ ლი ისეთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც ეხე ბა 
ად გილ ზე დრო უ ლი და ხა რის ხი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას. 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი უშუ ა ლოდ სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე
ბი დან უნ და გა მომ დი ნა რე ობ დეს.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი და მო
უ კი დე ბე ლია რო გორც სხვა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი 
ერ თე უ ლის, ისე სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო, აფხა ზე თი სა და 
აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის ბი უ ჯე ტე ბი სა გან. ად გი
ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და მო უ კი დებ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს მი სი 
სა კუ თა რი შე მო სუ ლო ბე ბი, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბის მი მარ თუ
ლე ბებს და მო უ კი დებ ლად გან საზღ ვ რავს შე სა ბა მი სი ად გი ლობ
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო.



თავი 8

ადგილობრივი 
თვითმმართველი 

ერთეულების 
საბიუჯეტო 

პროცესი და 
ეტაპები

,,ადგილობრივი თვით მ მარ
თ ვე ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ
ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მი
ხედ ვით ად გი ლობ რივ თვით თ მ
მარ თ ველ ერ თე უ ლებს გა აჩ ნი ათ 
შე სა ბა მი სი ფუნ ქ ცი ე ბი და უფ ლე
ბა მო სი ლე ბი. მა თი გან ხორ ცი ე
ლე ბის ძი რი თა დი ინ ს ტ რუ მენ ტი 
არის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ
თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი. მი
სი მეშ ვე ო ბით ხდე ბა, რო გორც, 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი 
ერ თე უ ლის სა ბი უ ჯე ტო პრი ო რი
ტე ტე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი მო
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ
მა ყო ფი ლე ბა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა 
ხა რის ხი ა ნი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბის და ნერ გ ვა სა და მი
წო დე ბა ში, ასე ვე ცენ ტ რა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის მი
ერ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე
ლო ბე ბის თ ვის გა და ცე მუ ლი უფ
ლე ბა მო სი ლე ბე ბის აღ ს რუ ლე ბა.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ
ვე ლო ბის სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სი 
კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი ხე ლი
სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის საქ მი
ა ნო ბა ა, რო მე ლიც მო ი ცავს ად
გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტე ბის მომ ზა
დე ბას, წარ დ გე ნას, გან ხილ ვას, 
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დამ ტ კი ცე ბას, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბა სა და კონ ტ როლს. იგი მო ი
ცავს სა ბი უ ჯე ტო საქ მი ა ნო ბის ერ თ მა ნე თით გან პი რო ბე ბულ და 
მჭიდ როდ ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბულ ოთხ სტა დი ას:

 z ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის შედ გე ნა;
 z ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა და დამ ტ კი ცე ბა;
 z ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბა;
 z ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ ან გა რი შის შედ გე ნა და მი სი 

დამ ტ კი ცე ბა.
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი ყო

ველ წ ლი უ რად უნ და შედ გეს და დამ ტ კიც დეს. ყო ვე ლი სა ბი უ ჯე
ტო (საფინანსო) წე ლი ემ თხ ვე ვა კა ლენ და რულ წელს, ამი ტომ 
იგი 1 იან ვარს იწყე ბა და ამა ვე წლის 31 დე კემ ბერს მთავ რ დე ბა. 
ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ყო ვე ლი წლის 1 იან ვარს ად გი ლობ რი
ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ახა ლი დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტით უნ და 
შეხ ვ დეს. თუმ ცა, კა ნონ მ დებ ლო ბა ში არ სე ბობს გა მო ნაკ ლი სე
ბი, რომ ლის შემ თხ ვე ვა შიც ბი უ ჯე ტის და უმ ტ კი ცებ ლო ბის დროს 
ხარ ჯ ვა ხორ ცი ელ დე ბა 1/12ის პრინ ცი პით.

რაც შე ე ხე ბა, სა ბი უ ჯე ტო პრო ცესს, ის 2 წლის გან მავ ლო ბა ში 
გრძელ დე ბა. იგი იწყე ბა სა ბი უ ჯე ტო წლის დაწყე ბამ დე 10 თვით ად
რე (ანუ 1 მარტს) ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის მომ ზა დე ბით და მთავ რ დე ბა 
სა ბი უ ჯე ტო წლის მომ დევ ნო წლის (არა უგ ვი ა ნეს) 1 მა ისს, ბი უ ჯე
ტის შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ ან გა რი შის დამ ტ კი ცე ბით.

01.03.2010 – 01.05.2012

01.03.2010 31.12.2010 01.01.2011
31.12.2011

01.01.2012
01.05.2012

ბიუჯეტის 
პროექტზე 
მუშაობის 
დაწყება

ბიუჯეტის 
დამტკიცების 
ბოლო ვადა

საბიუჯეტო 
წელი

ბიუჯეტის 
შესრულების 
ანგარიშის 

დამტკიცება

* ცხრილში მოცემულია 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის საბიუჯეტო 
პროცესი

„საქართველოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის“ მი ხედ ვით ად   გი  ლობ  
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტის მომ ზა დე ბი სა და წარ დ გე
ნის პრო ცესს კო ორ დი ნა ცი ას უწევს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ
თ ვე ლო ბის სა ფი ნან სო ორ გა ნო.
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სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სი იწყე ბა, 1 მარტს, ად გი ლობ რი ვი თვით
მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის პრი ო რი ტე ტე ბის დო კუ მენ ტის მომ ზა
დე ბით. ეს დო კუ მენ ტი არის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ერ თე უ ლე ბის 
გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი გეგ მა და მას ში ასა ხუ ლია ინ ფორ მა
ცია სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბის შე სა ხებ. ამ დო
კუ მენტს ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ
ლე ბე ლი ორ გა ნო, შე სა ბა მი სი სა ხელ მ წი ფო რწმუ ნე ბუ ლის ად
მი ნის ტ რა ცი ას თან კონ სულ ტა ცი ით.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ
გა ნო ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის პრი ო რი ტე
ტე ბის დო კუ მენტს წა რუდ გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე
ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს და ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ
როს, და სა გეგ მი სა ბი უ ჯე ტო წლის, არა უგ ვი ა ნეს 15 ნო ემ ბ რი სა.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის პრო
ექ ტის მომ ზა დე ბა, წარ დ გე ნა, დამ ტ კი ცე ბულ ბი უ ჯეტ ში ცვლი
ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის პრო ექ ტე ბის მომ ზა დე ბა და წარ დ
გე ნა, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბა და მი სი ან გა რიშ გე ბის პრო ექ ტის 
შედ გე ნა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ორ გა ნოს კომ პე ტენ ცი ა ა.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის პრო
ექ ტის გან ხილ ვა, დამ ტ კი ცე ბა, დამ ტ კი ცე ბულ ბი უ ჯეტ ში ად გი
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოს 
მი ერ წარ დ გე ნილ ცვლი ლე ბა თა და და მა ტე ბა თა შე ტა ნა, ამ ბი
უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის კონ ტ რო ლი, შე ფა სე ბა და ბი უ ჯე ტის შეს
რუ ლე ბის ან გა რი შის დამ ტ კი ცე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ
ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს კომ პე ტენ ცი ა ა.

წარ მო გიდ გენთ სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბის ეტა
პებს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი და 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბის მი ხედ
ვით.

 z ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის  და გეგ მ ვა მომ ზა დე ბა  აღ მას რუ ლე ბე
ლი ორ გა ნო;

 z ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის წარ დ გე ნა  საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა
რე; 

 z ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის გან ხილ ვა  წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ
გა ნო;

 z ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის დამ ტ კი ცე ბა  წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნო;

 z დამ ტ კი ცე ბულ ბი უ ჯეტ ში ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის 
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პრო ექ ტე ბის მომ ზა დე ბა  აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო;
 z დამ ტ კი ცე ბულ ბი უ ჯეტ ში ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის 

წარ დ გე ნა –საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე;
 z წარ მოდ გე ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი სა და და მა ტე ბე ბის პრო ექ ტე

ბის დამ ტ კი ცე ბა  წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო;
 z დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბა და მი სი ან გა რიშ გე ბის 

პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა  აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო;
 z ბი უ ჯე ტის  შეს რუ ლე ბის კონ ტ რო ლი  წარ მო მად გენ ლო ბი თი 

ორ გა ნო;
 z შეს რუ ლე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის ან გა რი შის დამ ტ კი ცე ბა  წარ მო

მად გენ ლო ბი თი  ორ გა ნო.
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ

გა ნო,  სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მი ერ დად გე ნი
ლი წე სით, ფორ მით და ვა დებ ში, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე
ლო ბის ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას წა რუდ გენს ფი ნან ს თა 
სა მი ნის ტ როს. ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო, თა ვის მხრივ, ად გი ლობ
რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს სა ბი უ ჯე ტო წლის დაწყე ბამ
დე აც ნო ბებს სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის ყო ველ კ ვარ ტა ლურ 
გეგ მებს.

ადგილობრივი  თვითმმართველობის ბიუჯეტის 
პროექტის მომზადება და წარდგენა

ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა, წარ დ გე ნა 
გან ხილ ვა და დამ ტ კი ცე ბა ეფუძ ნე ბა „ადგილობრივი თვით მ მარ
თ ვე ლო ბის შე სა ხებ“ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით, „საქართველოს სა
ბი უ ჯე ტო კო დექ სით“ და სხვა სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტე ბით გან საზღ ვ რულ წესს.

სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სი, ასე ვე მო ი ცავს და სა გეგ მი სა ბი უ ჯე ტო 
წლის შემ დ გო მი სა მი სა ბი უ ჯე ტო წლის შე მო სუ ლო ბე ბი სა და 
გა და სახ დე ლე ბის პროგ ნოზს.

ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი ფორ მირ დე ბა ფი ნან ს თა სა მი ნის
ტ როს მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი პა რა მეტ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ხო ლო გა და სახ დე ლე ბის გან საზღ ვ რი სას უნ და გა ით ვა ლის წი
ნონ ქვეყ ნის ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის 
დო კუ მენ ტ ში ასა ხუ ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე
უ ლე ბის პრი ო რი ტე ტე ბი. ძი რი თა დი მო ნა ცე მე ბი სა და მი მარ
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თუ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტი წარ მო ად გენს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 5 
წლი ან სტრა ტე გი ას, რო მელ საც ყო ველ წ ლი უ რად შე ი მუ შა ვებს 
სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო ეროვ ნულ ბან კ თან ერ
თად (აღნიშნული დო კუ მენ ტის მო ძი ე ბა შე საძ ლე ბე ლია ფი ნან
ს თა სა მი ნის ტ როს ვებ  გ ვერ დ ზე www.mof.ge). 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ფი ნან სო ორ გა ნო ბი უ ჯე ტის და ფი
ნან სე ბა ზე მყოფ მხარ ჯავ სუ ბი ექ ტებს (მაგ. ბა გა ბა ღებს, და
სუფ თა ვე ბის სამ სა ხურს და ა.შ.) უგ ზავ ნის სა ბი უ ჯე ტო გა ნაცხა
დის ფორ მებს, სა ვა რა უ დოდ გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბი სა და და საქ
მე ბულ თა რიცხოვ ნო ბის სა ო რი ენ ტა ციო ზღვრუ ლი მო ცუ ლო ბის 
მი თი თე ბებს. (მაგალითად: სა ფი ნან სო ორ გა ნო წი ნას წარ გან
საზღ ვ რავს სა ვა რა უ დოდ რამ დე ნი თან ხა იქ ნე ბა გა მო ყო ფი ლი 
მომ დევ ნო წელს და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ რი სათ ვის და აძ ლევს 
მი თი თე ბას რომ და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა არ უნ და აღე მა ტე
ბო დეს 35 ადა მი ანს), თუ და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ რი მო ითხვს 
ზღვრუ ლი მო ცუ ლო ბე ბის ზე ვით თან ხის ან და საქ მე ბულ თა რა
ო დე ნო ბის და მა ტე ბას, მან სა ბი უ ჯე ტო გა ნაცხად თან ერ თად სა
ფი ნან სო ორ გა ნოს უნ და წა რუდ გი ნოს ინ ფორ მა ცია ამ სა ჭი რო
ე ბის მი ზე ზე ბის შე სა ხებ. 

15 ივ ლი სამ დე სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო ად
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს აც ნო ბებს და სა
გეგ მი სა ბი უ ჯე ტო წლის ძი რი თად სა ბი უ ჯე ტო პა რა მეტ რებს. ამ 
პა რა მეტ რე ბის გათ ვალის წი ნე ბით, ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის შე მო
სუ ლო ბე ბი სა და გა და სახ დე ლე ბის შე სა ხებ საპ როგ ნო ზო მაჩ
ვე ნებ ლებს თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო 
წა რუდ გენს შე სა ბა მის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს. წარ მო
მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს მი ერ ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა და პა რა
მეტ რე ბის გან ხილ ვი სა და შე სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე
ბის შემ დეგ, მზად დე ბა ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი, შე მო სუ ლო ბე ბის და 
გა და სახ დე ლე ბის ნაშ თის ცვლი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ფი ნან სო ორ გა ნოს მი ერ ეგ ზავ ნე ბა სა
ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს გან სა ხილ ვე ლად.

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო არა უგ ვი ა ნეს 5 ოქ
ტომ ბ რი სა შე სა ბა მის თვით მ მარ თ ვე ლო ბას აც ნო ბებს მათ თ ვის 
გა და სა ცე მი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბი სა (აქ იგუ ლის ხ მე ბა გა თა
ნაბ რე ბი თი, მიზ ნობ რი ვი და სპე ცი ა ლუ რი ტრან ს ფე რი) და შე მო
სავ ლე ბის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნებ ლებს.

არა უგ ვი ა ნეს 15 ნო ემ ბ რი სა, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ბი უ ჯე ტის პრო
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ექტს, თან დარ თუ ლი მა სა ლე ბით, წა რუდ გენს წარ მო მად გენ ლო
ბი თი ორ გა ნოს თავ მ ჯ დო მა რეს, რო მე ლიც მას წა რუდ გენს თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს გან ხილ ვი სათ ვის.

ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტ თან ერ თად თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო
მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს წა რედ გი ნე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის პრი ო რი ტე ტე ბის დო კუ მენ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი დო
კუ მენ ტი წარ მო ად გენს თვით მ მარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის ძი
რი თად სა შუ ა ლო ვა დი ან გეგ მას. თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის 
პრი ო რი ტე ტე ბის დო კუ მენტს ად გენს აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო 
(გამგეობა) შე სა ბა მი სი სა ხელ მ წი ფო რწმუ ნე ბუ ლის  გუ ბერ ნა
ტო რის ად მი ნის ტ რა ცი ას თან კონ სულ ტა ცი ით.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის პრი ო რი ტე ტე ბის დო კუ
მენ ტი მო ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას:

 z ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი სა და გა და სახ დე
ლე ბის შე სა ხებ;

 z აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოს მი ერ გან საზღ ვ რულ ად გი ლობ
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის პრი ო რი ტე ტებს;

 z პრი ო რი ტე ტე ბის მი საღ წე ვად გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ ძი რი თად 
პროგ რა მებს და ღო ნის ძი ე ბებს და ფი ნან სე ბის ოდე ნო ბით, 
მათ მიზ ნებ სა და შე დე გებს.
პრი ო რი ტე ტე ბის დო კუ მენ ტის მო ძი ე ბა და მი ღე ბა შე საძ ლე

ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ობ ში, ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ
ნის საფ ძ ველ ზე.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 
პროექტის განხილვა და დამტკიცება

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტის სა ჯა რო ო ბი
სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის პრინ ცი პის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, წარ
მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნო ში ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის წარ დ გე ნი დან 
არა უგ ვი ა ნეს 5 დღი სა ის უნ და გა მოქ ვეყ ნ დეს სა ჯა რო გან ხილ
ვის თ ვის სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი ყვე ლა სა ინ ფორ
მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბით.

მა გა ლი თი #1. ვთქვათ, X მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბამ ბი
უ ჯე ტის პრო ექ ტი 15 ნო ემ ბერს გან სა ხილ ვე ლად წა რუდ გი ნა 
საკ რე ბუ ლოს. საკ რე ბუ ლო 20 ნო ემ ბ რამ დე ვალ დე ბუ ლია აღ
ნიშ ნუ ლი ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი გა მო აქ ვეყ ნოს ად გი ლობ რი ვი გა
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ზე თის ან სხვა სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი სა ინ ფორ
მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის მეშ ვე ო ბით.

წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო სა ჯა როდ იხი ლავს  ბი უ ჯე
ტის პრო ექტს და ახა ლი სა ბი უ ჯე ტო წლის დაწყე ბამ დე, სი ი თი 
უმ რავ ლე სო ბით ღე ბუ ლობს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ბი უ ჯე ტის დამ
ტ კი ცე ბის შე სა ხებ.

იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს აქვს შე
ნიშ ვ ნე ბი წარ მოდ გე ნილ ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით, 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, არა უგ ვი ა ნეს 
25 ნო ემ ბ რი სა, ბი უ ჯე ტის პრო ექტს უბ რუ ნებს აღ მას რუ ლე ბე
ლი ორ გა ნოს ხელ მ ძღ ვა ნელს, ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტ ში შე სა ბა მი სი 
შეს წო რე ბე ბის შე ტა ნის თ ვის.

აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, არა უგ ვი ა ნეს 10 
დე კემ ბ რი სა ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის იმა ვე ან შეს წო რე ბულ ვა რი
ანტს უბ რუ ნებს წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს თავ მ ჯ დო მა რეს. 
ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის გან ხილ ვი სას, წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა
ნოს მი ერ ბი უ ჯეტ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის სა კითხს წყვეტს აღ
მას რუ ლე ბელ ორ გა ნოს თან შე თან ხ მე ბით. იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ 
წარ მო მად გენ ლო ბით მა ორ გა ნომ არ და ამ ტ კი ცა ბი უ ჯე ტის შეს
წო რე ბუ ლი ვა რი ან ტი, შე საძ ლე ბე ლია დამ ტ კიც დეს წარ მო მად
გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს სი ი თი შე მად გენ ლო ბის 1/2ის მი ერ ინი ცი
რე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი. მას ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია წარ მო
მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს თავ მ ჯ დო მა რის მი ერ აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ორ გა ნოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლის თ ვის გაგ ზავ ნი ლი შე ნიშ ვ ნე ბი.

მა გა ლი თი #2. ვთქვათ, X მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლომ 
არ მო ი წო ნა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი და 25 ნო ემ ბერს 
გამ გე ო ბას და უბ რუ ნა ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი შეს წო რე ბე ბი სათ ვის. 
X მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბა ვალ დე ბუ ლია 2011 წლის ბი უ
ჯე ტის იგი ვე ან შეს წო რე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი წა რუდ გი ნოს საკ რე ბუ
ლოს 2010 წლის 11 დე კემ ბ რამ დე.

მა გა ლი თი #3. ვთქვათ, X მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლომ 
10 დე კემ ბერს წარ დ გე ნი ლი 2011 წლის ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი 
გა ნი ხი ლა და კვლავ არ და ამ ტ კი ცა. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ
ლე ბე ლია დამ ტ კიც დეს საკ რე ბუ ლოს სი ი თი შე მად გენ ლო ბის 
1/2ის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტი.   

თუ კა ლენ და რუ ლი წლის დაწყე ბი სათ ვის არ დამ ტ კიც და ბი
უ ჯე ტის პრო ექ ტი, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას
რუ ლე ბელ ორ გა ნოს უფ ლე ბა აქვს, მხარ ჯავ და წე სე ბუ ლე ბებ ზე 
აუცი ლე ბე ლი ხარ ჯე ბი გას წი ონ წი ნა წლის ბი უ ჯე ტის ასიგ ნე ბე
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ბის 1/12ს მო ცუ ლო ბით. (მაგ. თუ და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ რის 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი ხარ ჯე ბი 2010 წლის ბი უ ჯეტ ში შე ად გენ და 24 
ათას ლარს, 2011 წლის ბი უ ჯე ტის და უმ ტ კი ცებ ლო ბის შემ თხ ვე
ვა ში, გამ გე ო ბას უფ ლე ბა აქვს იან ვ რის თვე ში ამა ვე სამ სა ხურს 
გა მო უ ყოს მაქ სი მუმ 24 000*1/12 = 2 ათა სი ლა რი). 

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბი დან 3 თვის გან მავ ლო
ბა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის და
უმ ტ კი ცებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს შე
უძ ლია უფ ლე ბა მო სი ლე ბა შე უწყ ვი ტოს შე სა ბა მი სი თვით მ მარ
თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს.

მა გა ლი თი #4. ვთქვათ, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა 2011 
წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი და ამ ტ კი ცა 2010 წლის 15 დე კემ
ბერს. ყვე ლა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლი ვალ
დე ბუ ლია სა კუ თა რი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 2011 წლის ბი უ ჯე ტი 
და ამ ტ კი ცოს 31 დე კემ ბ რამ დე, თუმ ცა გა მო ნაკ ლი სის სა ხით შე
საძ ლე ბე ლია იგი დამ ტ კიც დეს 2011 წლის 15 მარ ტამ დე. თუ 15 
მარ ტ საც არ იქ ნა დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს 
შე უძ ლია და ითხო ვოს საკ რე ბუ ლო.  

ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს 20 დღი სა ად გი ლობ
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლი, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს 
უგ ზავ ნის დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის შე სა ბა მის ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის პრი ო რი ტე ტე ბის დო კუ მენტს.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნოს მი ერ ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის თა ნა ვე ბი უ ჯე ტი უნ და გა მოქ ვეყ ნ დეს 
სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბით, რა თა ის ხელ მი საწ ვ დო მი იყოს 
სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ფე ნის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის 
შესრულება 

ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბა ნიშ ნავს დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის 
ხარ ჯ ვას წე სე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის დაც ვით, ასე ვე ად გი ლობ
რი ვი შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ
თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბას უზ რუნ ველ ყოფს ად
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის გა
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მოქ ვეყ ნე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს 15 დღი სა ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის სა ფი ნან სო ორ გა ნო ამ ზა დებს ბი უ ჯე ტის კვარ
ტა ლურ ან ყო ველ თ ვი ურ გან წე რას. თი თო ე ულ მხარ ჯავ და წე სე
ბუ ლე ბას აწ ვ დის ინ ფორ მა ცი ას მის თ ვის გა მო ყო ფი ლი ასიგ ნე
ბის შე სა ხებ. სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აწარ მო ე ბენ ბი უ ჯე ტის 
ასიგ ნე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ გა დახ დებს და თა ვი ან თი კომ პე
ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში პა სუ ხის მ გე ბელ ნი არი ან შე მო სავ ლე ბის 
აკ რე ფა ზე (მაგალითად: და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხურს შე იძ ლე ბა 
და ე ვა ლოს და სუფ თა ვე ბის მო საკ რებ ლის ამო ღე ბა).

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის სა კა
სო შეს რუ ლე ბა ხდე ბა სა ხა ზი ნო მომ სა ხუ რე ბის პრინ ცი პით, სა
ბან კო და წე სე ბუ ლე ბის მეშ ვე ო ბით (მაგალითად: თუ თვით მ მარ
თ ვე ლი ერ თე უ ლი გას ცემს მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვას, მიმ ღე ბი 
პი რი ვალ დე ბუ ლია მო საკ რე ბე ლი გა და ი ხა დოს (ჩარიცხოს) კო
მერ ცი უ ლი ბან კის მეშ ვე ბით ხა ზი ნის ერ თი ან ან გა რიშ ზე, თა ვის 
მხრივ ხა ზი ნა უზ რუნ ველ ყოფს აღ ნიშ ნუ ლი თან ხის შე სა ბა მი სი 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯეტ ში გა და რიცხ ვას).

მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის მუხ
ლებ სა და კო დებს შო რის თან ხე ბის გა და ნა წი ლე ბა შე იძ ლე ბა გან
ხორ ცი ელ დეს მხო ლოდ დამ ტ კი ცე ბუ ლი გა და სახ დე ლე ბის 5 პრო
ცენ ტის ფარ გ ლებ ში (მაგალითად: თუ მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბის, 
ვთქვათ ბა გა ბა ღის, ბი უ ჯე ტით დამ ტ კი ცე ბუ ლი გა და სახ დე ლე ბის 
მო ცუ ლო ბა შე ად გენს 10 ათას ლარს, დი რექ ცი ას უფ ლე ბა აქვს 5%
ის ფარ გ ლებ ში ანუ 500 ლა რი გა და ა ნა წი ლოს მივ ლი ნე ბის მუხ ლი
დან რბი ლი ინ ვენ ტა რი სა და უნი ფორ მის ხარ ჯე ბის მუხ ლ ში.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის აღ მას რუ ლე
ბე ლი ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლი ა, წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა
ნოს თან შე თან ხ მე ბით, შე სა ბა მი სი სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტის სა
ფუძ ველ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი სა და სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის 
ასახ ვის მიზ ნით, გა ნა ხორ ცი ე ლოს ცვლი ლე ბე ბი ბი უ ჯე ტით დამ
ტ კი ცე ბულ შე მო სუ ლო ბებ სა და გა და სახ დე ლებ ში. ეს ცვლი ლე
ბე ბი 1 თვის ვა და ში, მაგ რამ არა უგ ვი ა ნეს სა ბი უ ჯე ტო წლის ბო
ლომ დე, და სამ ტ კი ცებ ლად წა რედ გი ნე ბა შე სა ბა მის წარ მო მად
გენ ლო ბით ორ გა ნოს.
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის 
აღრიცხვა, ანგარიშგება, აუდიტი და შესრულების 
ანგარიშის დამტკიცება

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტის ან გა რი შის 
ოპე რი რე ბა სა და კონ ტ როლს, ამ ან გა რი ში დან თან ხე ბის მოძ
რა ო ბას, ახორ ცი ე ლებს მხო ლოდ თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ფი
ნან სო ორ გა ნო  სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი გა მო ნაკ ლი სი შემ თხ ვე ვე ბის გარ და. სა ფი ნან სო ორ
გა ნოს თან ხ მო ბის გა რე შე სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ებს უფ ლე ბა 
არა აქვთ გახ ს ნან სა ბან კო ან გა რი შე ბი და აწარ მო ონ ფი ნან სუ
რი ოპე რა ცი ე ბი. სა ფი ნან სო ორ გა ნო ახორ ცი ე ლებს, ყვე ლა სა
ბი უ ჯე ტო და წე სე ბუ ლე ბის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი სა ბი უ ჯე ტო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის აღ რიცხ ვას სა ბი უ ჯე
ტო კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით გა დახ დე ბის ყვე ლა ეტაპ ზე, ასე
ვე აღ რიცხავს სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით ბი უ ჯეტ ში 
აკუ მუ ლი რე ბულ ყვე ლა შე მო სუ ლო ბას.

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა ფი ნან სო ორ გა ნო ყო
ვე ლი თვის დას რუ ლე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს 10 დღის ვა და ში ამ
ზა დებს ყო ველ თ ვი ურ ან გა რიშს, სა დაც ასა ხუ ლია თვით მ მარ
თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის, გა და სახ დე ლე ბი სა და შე მო სუ
ლო ბე ბის, ნაშ თის ცვლი ლე ბის და მთლი ა ნი სალ დოს შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ა.

ად გი ლობ რი ვი  თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 
კონ ტ რო ლი არის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს გან სა კუთ
რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. საკ რე ბუ ლო მი ნი მუმ კვარ ტალ ში 
ერ თხელ აფა სებს დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი პროგ რა მე ბი სა და ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ად გი
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო წარ
მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნოს წა რუდ გენს ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 
კვარ ტა ლურ მი მო ხილ ვას ნა ზარ დი ჯა მით. ის მო ი ცავს შე მო სუ
ლე ბე ბის, გა და სახ დე ლე ბის, ნაშ თის ცვლი ლე ბის და მთლი ა ნი 
სალ დოს ფაქ ტობ რი ვი მო ცუ ლო ბე ბის შე და რე ბას შე სა ბა მი სი 
პე რი ო დის გეგ მი ურ მაჩ ვე ნებ ლებ თან. ეს პრო ცე დუ რა სრულ დე
ბა ყო ვე ლი კვარ ტ ლის დას რუ ლე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს 1 თვი სა.

ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რი ში, აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა
ნოს მი ერ,  სა ბი უ ჯე ტო წლის დამ თავ რე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს 2 
თვი სა, გან სა ხილ ვე ლად უნ და წა რედ გი ნოს წარ მო მად გენ ლო
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ბით ორ გა ნოს. ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რი ში დამ ტ კი ცე ბამ
დე უნ და გა მოქ ვეყ ნ დეს სა ჯა რო გან ხილ ვის თ ვის.

ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რიშ ში უნ და აისა ხოს:
 z ბი უ ჯე ტის ბა ლან სი სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით;
 z ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი სა და გა და სახ დე ლე ბის შე და რე ბა 

სა ან გა რი შო პე რი ო დის გეგ მი ურ მაჩ ვე ნებ ლებ თან;
 z ინ ფორ მა ცია წლის და საწყი სი სა და და სას რუ ლი სათ ვის არ

სე ბუ ლი ნაშ თი სა და მი სი ცვლი ლე ბის შე სა ხებ;
 z ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კო დე ბის მი ხედ ვით და ზუს ტე ბულ ასიგ ნე ბებ

სა და გა დახ დილ თან ხებს შო რის შე უ სა ბა მო ბის გან მარ ტე ბა, 
თუ შე უ სა ბა მო ბა აღე მა ტე ბა 30%ს, გარ და სა რე ზერ ვო, წი ნა 
წლებ ში წარ მოქ მ ნი ლი და ვა ლი ა ნე ბე ბის და ფარ ვი სა და სა სა
მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის აღ ს რუ ლე ბის ფონ დე ბი სა;

 z და სა ხულ ამო ცა ნებ თან და პრი ო რი ტე ტებ თან მი მარ თე ბა
ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პროგ რა მე ბი სა და ღო ნის ძი ე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ.

 z ინ ფორ მა ცია პროგ რა მუ ლი და კა პი ტა ლუ რი ბი უ ჯე ტე ბის შეს
რუ ლე ბის შე სა ხებ (აღნიშნული პუნ ქ ტი ამოქ მედ დე ბა 2014 
წლის I იან ვ რი დან).
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი 

ორ გა ნო, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე
ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რი ში დან გა მომ დი ნა რე,  სა ჯა როდ იხი
ლავს და აფა სებს ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბას  და არა უგ ვი ა ნეს 1 
მა ი სი სა ღე ბუ ლობს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მი სი დამ ტ კი ცე ბის ან 
და უმ ტ კი ცებ ლო ბის თა ო ბა ზე.

ამ პრო ცე დუ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნოს მი ერ  დამ ტ კი ცე ბუ ლი  ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა
რი ში და აუდი ტო რუ ლი დას კ ვ ნა არის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია და 
ხელ მი საწ ვ დო მია სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საბიუჯეტო კალენდარი

1 მარტი იწყება მუშაობა პრიორიტეტების დოკუმენტზე

არაუგვიანეს   
15 ივნისი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 
მუნიციპალიტეტებს აცნობებს დასაგეგმი  წლის 
ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრებს, რომლის 
საფუძველზეც იწყება ბიუჯეტის პროექტის მომზადება;



59

არაუგვიანეს    
5 ოქტომბრისა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 
მუნიციპალიტეტებს აცნობებს სახელმწიფო ბიუჯეტის 
პროექტში მათთვის გათვალისწინებული ტრანსფერის 
მოცულობას;

არაუგვიანეს    
5 ნოემბრისა

ავტონომიური რესპუბლიკების აღმასრულებელი 
ხელისუფლება მათ შემადგენლობაში შემავალ 
მუნიციპალიტეტებს აცნობებს რესპუბლიკური ბიუჯეტის 
პროექტში მათთვის გათვალისწინებული ტრანსფერის 
მოცულობას;

არაუგვიანეს   
15 ნოემბრისა

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის  ბიუჯეტის 
პროექტს თანდართულ მასალებთან ერთად (მათ 
შორის პრიორიტეტების დოკუმენტს) შესაბამისი 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის გამგებელი 
(მერი) წარუდგენს წარმომადგენლობითი ორგანოს 
თავმჯდომარეს, რომელიც ბიუჯეტის პროექტს 
განსახილველად წარუდგენს წარმომადგენლობით 
ორგანოს;

საკრებულოში 
წარდგენიდან 

5 დღეში

ბიუჯეტის პროექტი უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო 
განხილვისათვის. ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი ორგანო საჯაროდ იხილავს 
ბიუჯეტის პროექტს და ახალი საბიუჯეტო წლის 
დაწყებამდე იღებს გადაწყვეტილებას ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის 
დამტკიცების შესახებ.

არაუგვიანეს   
25 ნოემბრისა

შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს 
თავმჯდომარე ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით 
უბრუნებს გამგებელს (მერს);

არაუგვიანეს   
10 დეკემბრისა

ბიუჯეტის პროექტის იმავე ან შესწორებულ ვარიანტს  
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის გამგებელი 
(მერი) წარუდგენს წარმომადგენლობითი ორგანოს 
თავმჯდომარეს;

არაუგვიანეს   
31 დეკემბრისა

საკრებულო იღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ;

1 მარტი აღმასრულებელი ორგანო საკრებულოს წარუდგენს 
წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს;

არაუგვიანეს    
1 მაისისა

საკრებულო იღებს გადაწყვეტილებას ანგარიშის 
დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის შესახებ;



თავი 9

ადგილობრივი 
ბიუჯეტის 

შემოსავლის 
წყაროები

ად   გი  ლობ   რი  ვი თვით       მ   მარ       თ  
ვე  ლი ერ   თე  უ  ლის ბი  უ  ჯეტ   ში 
მო  ბი  ლი  ზე  ბუ  ლი ფი  ნან   სუ 

რი რე    ს    ურ       სე  ბის ერ   თობ   ლი  ო 
ბა წარ           მო   ად       გენს ად   გი  ლობ   რი  ვი 
თვით           მ   მარ   თ   ვე  ლო  ბის ბი  უ  ჯე  ტის 
შე    მო    სუ  ლო  ბებს. „საქართველოს 
სა  ბი  უ  ჯე  ტო კო  დექ   სი“ ბი  უ  ჯე  ტის 
შე  მო  სუ  ლო  ბებს გან   მარ   ტავს, 
რო  გორც სა  ან   გა  რი  შო პე  რი  ოდ  
ში ბი  უ  ჯეტ   ში მი  ღე  ბუ  ლი ფუ  ლა 
დი სახ   ს   რე  ბის ერ   თობ   ლი  ო  ბას, 
რაც უზ   რუნ   ველ   ყოფს ბი  უ  ჯე  ტის 
გა    და    სა    ხ   დე  ლე  ბის (ხარჯების) 
და    ფი    ნან   სე  ბას. ად   გი  ლობ   რი  ვი 
თვით        მ   მარ   თ   ვე  ლო  ბის სა    ბი   უ    ჯე 
ტო შე  მო  სუ  ლო  ბე  ბი შედ       გე  ბა, სა 
ქარ   თ   ვე  ლოს შე    სა    ბა    მი  სი კა  ნონ   მ  
დებ   ლო  ბით გათ       ვა    ლის       წი  ნე  ბუ  ლი, 
სხვა  დას   ხ   ვა წყა  რო  დან მი  ღე  ბუ 
ლი შე  მო  სავ   ლე  ბი  დან. 

„საქართველოს სა  ბი  უ  ჯე    ტო 
კო დექ სის“ 66ე მუხ   ლის თა ნახ
მად, ად   გი  ლობ   რი    ვი სა ბი უ ჯე ტო 
შე  მო  სუ    ლო  ბე ბი შედ გე ბა სა  კუ  თა 
რი და არა სა კუ თა რი შე  მო  სუ  ლო 
ბე  ბის გან:

ად გი ლობ რი ვი თვით   მ მარ   თ ვე 
ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის სა კუ
თა რი შე მო სუ ლო ბე ბი ა:

 z ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი 
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და მო საკ რებ ლე ბი;
 z გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რი;
 z სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სხვა 

არა სა გა და სა ხა დო შე მო სუ ლო ბე ბი;

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის არა
სა კუ თა რი შე მო სუ ლო ბე ბი ა:

 z ზემ დ გო მი ბი უ ჯე ტი დან მი ღე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი ტრან ფე რი;
 z ზემ დ გო მი ბი უ ჯე ტი დან მი ღე ბუ ლი მიზ ნობ რი ვი ტრან ს ფე რი;
 z სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სხვა 

არა სა გა და სა ხა დო შე მო სუ ლო ბე ბი;
ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბის სწო რი და სრუ ლი აღ რიცხ ვი

სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2004 წლის 15 
მარ ტის ბრძა ნე ბით შედ გე ნი ლია სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ა. 
მას ში კა ნო ნით დად გე ნი ლი გა და სა ხა დე ბი, და ბი უ ჯე ტის სხვა 
შე მო სუ ლო ბე ბი იყო ფა (კლასიფიცირდება) ცალ კე ულ ჯგუ ფე
ბად გარ კ ვე უ ლი კრი ტე რი უ მე ბის, ნიშ ნე ბი სა და სპე ცი ფი კის 
მი ხედ ვით. ამ დე ნად, შე მო სუ ლო ბე ბის კლა სი ფი კა ცია შედ გე ბა 
ოთხი ძი რი თა დი ნა წი ლი სა გან, რომ ლე ბიც თა ვის მხრივ იყო ფა 
სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე ბი სა და ფუნ ქ ცი ე ბის მი ხედ ვით.

ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი კლა სი ფი კა ცი ის შე სა ბა მი სად 
მო ი ცავს: შე მო სავ ლებს, არა ფი ნან სუ რი და ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბის კლე ბი დან მი ღე ბულ შე მო სავ ლებს და ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის ზრდის შე დე გად მი ღე ბულ შე მო სავ ლებს. ად
გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი სქე მა ტუ რად შემ დეგ ნა ი
რა დაა გა მო სა ხუ ლი (იხ. სქე მა #1) და გან ვი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი 
მათ გა ნი, რა თა უფ რო კარ გად გა ვერ კ ვეთ ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე
ტის შე მო სუ ლო ბე ბის კლა სი ფი კა ცი ა ში.

შემოსავლები 

ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების მუხლი თავის მხრივ 
მოიცავს:
1. ადგილობრივი გადასახადიდან მიღებულ შე მოსავ-

ლებს. ,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ თანახმად, 
მხოლოდ ქონების გადასახადი განეკუთვნება ადგილობრივ 
გადასახადს და შესაბამისად ქონების გადასახადის 
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სახით მობილიზებული სახსრები მთლიანად ჩაირიცხება 
ადგილობრივ ბიუჯეტში. აღსანიშნავია, რომ თვითმმართველი 
ერთეულის ტერიტორიაზე ქო ნების გადასახადის შემოღების 
უფლებამოსილებაც აქვს ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულის წარმო მად გენლობით ორგანოს (საკრებულოს).

2. გრანტებს. გრანტები თავის მხრივ იყოფა შემდეგ ჯგუფებად: 
საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მიღებული გრანტები, უცხო 
ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტები და სხვა დონის 
სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებიდან მიღებული 
გრანტები. ამ უკანასკნელ მუხლში აღირიცხება სწორედ 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თვითმმართველი ერთეულისათვის 
გადმოცემული ტრანსფერები. ცენტრალური ბიუჯეტიდან 
თვითმმართველობებზე გასაცემი ტრანსფერები თავის 
მხრივ დიფერენცირებულია მათი მიზნობრიობის მიხედვით: 
გათანაბრებითი4, მიზნობრივი5 და სპეციალური6.

3. სხვა შე მო სავ ლებს. სხვა შე მო სავ ლე ბის მუხ ლი მო ი ცავს: 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა კუთ რებ ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის გა მო
ყე ნე ბი დან მი ღე ბულ შე მო სავ ლებს; ად გი ლობ რივ მო საკ   რებ
ლებს; ჯა რი მე ბი დან, სან ქ ცი ე ბი დან და სა უ რა ვე ბი დან მი ღე
ბულ შე მო სავ ლებს და სხვა არაკ ლა სი ფი ცი რე ბულ შე  მო  სავ
ლებს. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ „სხვა შე მო სავ ლე ბის“ მო ცე მუ ლი 
ქვეჯ გუ ფე ბი თა ვის მხრივ იყო ფა სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე ბად, რო მე
ლიც ამა ვე თავ ში უფ რო დაწ ვ რი ლე ბი თაა აღ წე  რი ლი. 
რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის 

ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბი აღიქ მე ბა რო გორც წლის გან მავ ლო
ბა ში ყვე ლა წყა რო დან „შემოსასვლელი“ ფუ ლი. შე მო სუ ლო ბა 
 გა თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რი  ექ ს კ ლუ ზი ურ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გან   ხორ  

ცი  ე ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის 
ბი უ ჯე ტი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან „საბიუჯეტო კო
დექ სის შე სა ხებ“ კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი ფორ მუ ლით, ფი ნან სუ რი დახ   მა
რე ბის სა ხით გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბი ა, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბის მი  მარ თუ ლე
ბებს და მო უ კი დებ ლად გან საზღ ვ რავს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო;

 მიზ ნობ რი ვი ტრან ს ფე რი  დე ლე გი რე ბულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გან   სა 
ხორ   ცი ე ლებ ლად ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის 
მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ან / და ავ ტო ნო მი უ რი რეს
პუბ ლი კე ბის რეს პუბ ლი კუ რი ბი უ ჯე ტე ბი დან ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის სა ხით 
მი ღე ბუ ლი სახ ს რე ბი ა;

 სპე ცი ა ლუ რი ტრან ს ფე რი  ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე
ტი სათ ვის ეკო ლო გი უ რი და სხვა სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის შე დე გე ბის სა ლიკ ვი
და ცი ოდ, აგ რეთ ვე სხვა გა და სახ დე ლე ბის და სა ფი ნან სებ ლად სა  ქარ თ ვე ლოს სა
ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ან / და ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის რეს პუბ ლი კუ რი 
ბი უ ჯე ტე ბი დან ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის სა ხით გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბი ა.
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(ფული) შე იძ ლე ბა მი ღე ბუ ლი იქ ნას არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის 
(აქ ძი რი თა დად იგუ ლის ხ მე ბა ქო ნე ბა რო მე ლიც გა აჩ ნია ად გი
ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას) რე ა ლი ზა ცი ით. მა გა ლი თად: 
ად გი ლობ რი ვი მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ ჩა მო წე რა ან გა ყი და მის 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბა 20  000 
ლა რის ოდე ნო ბით. ამ ოპე რა ცი ით მარ თა ლია ხდე ბა თან ხის მი
ღე ბა, მაგ რამ სხვა აქ ტი ვის (სატრანსპორტო სა შუ ა ლე ბის) რე
ა ლი ზა ცი ის ხარ ჯ ზე. სწო რედ აქე დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი 
აღი რიცხე ბა არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის კლე ბის მუხ ლ ში.

შე მო სუ ლო ბა (ფული) აგ რეთ ვე შე იძ ლე ბა მი ღე ბულ იქ ნა 
ვალ დე ბუ ლე ბის აღე ბით. მა გა ლი თად სეს ხის აღე ბა, ამ შემ
თხ ვე ვა ში იმა ტებს ვალ დე ბუ ლე ბა და მის ხარ ჯ ზე შე მო დის ბი უ
ჯეტ ში თან ხა. ვალ დე ბუ ლე ბის ზრდით მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა 
ვერ ჩა ით ვ ლე ბა შე მო სავ ლად, რად გან მსგავს შე მო სუ ლო ბე ბი 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში გა სას ტუმ რე ბე ლი ა. შე სა ბა მი სად, ბი უ
ჯეტ ში სეს ხის აღე ბით მი ღე ბუ ლი სახ ს რე ბი აღი რიცხე ბა ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის ზრდის მუხ ლ ში.

მა გა ლი თად: თუ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბას ად რე 
გა ცე მუ ლი ქონ და სეს ხი 10 000 ლა რის ოდე ნო ბით და მიმ დი ნა
რე წელს უბ რუ ნე ბენ მის მი ერ გა ცე მულ სესხს, მა შინ მი სი ფი
ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი მცირ დე ბა. შე სა ბა მი სად აქაც აღ ნიშ ნუ ლი შე
მო სუ ლო ბა (ფული) აღი რიცხე ბა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის კლე-
ბის მუხ ლ ში.

ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბი

ად       გი    ლობ       რი    ვი მო    საკ       რებ       ლე    ბის ად       გი    ლობ       რი    ვი თვით               მ       მარ               თ       ვ        ე   
ლო    ბის ბი   უ    ჯე    ტებ       ში ასახ       ვას, მო    საკ       რებ       ლის სა    ხე   ო    ბას, ოდე    ნო    ბას, 
შე    მო    ღე    ბის წესს და მო    საკ       რე    ბე    ლის გა    დამ       ხ       დელ       თა უფ       ლე    ბა       მო   
ვა    ლე   ო    ბებს გან       საზღ       ვ       რავს სა    ქარ       თ       ვე    ლოს კა    ნო    ნი ,,ადგილობრივი 
მო    საკ       რებ       ლე    ბის შე    სა    ხებ“, რო    მე    ლიც თა    ვის მხრივ ემ       ყა    რე    ბა სა   
ქარ       თ       ვე    ლოს კონ       ს       ტი    ტუ    ცი   ა    სა და ,,მოსაკრებლების სის       ტე    მის სა   
ფუძ       ვ       ლე    ბის შე    სა    ხებ“ სა    ქარ       თ       ვე    ლოს კა    ნონს.

აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის თა ნახ მად ად გი ლობ რი ვი მო საკ რე ბე
ლი სრუ ლად აკუ მუ ლირ დე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი 
ერ თე უ ლის ბი უ ჯეტ ში, რო მელ საც ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი 
პი რე ბი იხ დი ან ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის 
მი ერ და წე სე ბუ ლი ვა დის მი ხედ ვით ან მის გა რე შე. კა ნო ნით 
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გან საზღ ვ რუ ლი ძი რი თა დი მო საკ რებ ლის სა ხე ო ბე ბი ა:
 z მო საკ რე ბე ლი მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვი სათ ვის; 
 z მო საკ რე ბე ლი ად გი ლობ რი ვი სა ქა ლა ქო რე გუ ლე რუ ლი სამ გ

ზავ რო გა დაყ ვა ნის ნე ბარ თ ვი სათ ვის; 
 z ად გი ლობ რი ვი სა ტენ დე რო მო საკ რე ბე ლი; 
 z და სახ ლე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის და სუფ თა ვე ბის მო საკ რე ბე ლი; 
 z სა თა მა შო ბიზ ნე სის მო საკ რე ბე ლი; 
 z მო საკ რე ბე ლი სპე ცი ა ლუ რი შე თან ხ მე ბის გა ცე მი სათ ვის; 
 z კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო არე ა ლის 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მო საკ რე ბე ლი.
ად გი ლობ რი ვი მო საკ რებ ლე ბის ამო ღე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ

ნი არი ან, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ბა მი სი სამ
სა ხუ რე ბი.

არა სა გა და სა ხა დო შე მო სუ ლო ბე ბი

არა სა გა და სა ხა დო შე მო სუ ლო ბე ბის ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში 
აკუ მუ ლი რე ბა გან საზღ ვ რუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო
დექ სით. ეს შე მო სუ ლო ბე ბი ა: 

 z ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბით 
მოქ მე დი კერ ძო სა წარ მო ე ბის მო გე ბი დან;

 z ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე 
მო პო ვე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი დან;

 z სა ხელ მ წი ფო მფლო ბე ლო ბა ში მყო ფი მი წის იჯა რა ში გა და ცე
მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი. თუ მი წა მდე ბა რე ობს თვით
მ მარ თ ვე ლო ბის ტე რი ტო რი ა ზე და არ არის მის სარ გებ ლო
ბა ში, ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში რჩე ბა იჯა რის 35%. თუ მი წა 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სარ გებ ლო ბა შია შე მო სა ვა ლი იჯა რი
დან 100%თ მი დის ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში;

 z ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ
ლი მი წის მარ თ ვა ში გა და ცე მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი;

 z სარ გებ ლო ბის ლი ცენ ზი ის გა ცე მის სა ფა სუ რი დან მი ღე ბუ ლი 
შე მო სა ვა ლი;

 z რენ ტი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი;
 z შე მო სა ვა ლი სა ხელ მ წი ფო ბა ჟი დან ად გი ლობ რი ვი თვით მ

მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს მი ერ ამო ღე ბუ ლი;
 z სამ ხედ რო სა ვალ დე ბუ ლო სამ სა ხუ რის გა და ვა დე ბი დან მი

ღე ბუ ლი მო საკ რე ბე ლი. ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში რჩე ბა 10%;
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 z გა რე რეკ ლა მის გან თავ სე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბა;
 z შე მო სა ვა ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ბა მი

სი სამ სა ხუ რის მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბი დან;
 z შე მო სა ვა ლი სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის გა და ცე მი დან, რო მე ლიც 

მდე ბა რე ობს თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ტე რი ტო რი ა ზე და არ 
არის მის სარ გებ ლო ბა ში. ად გილ ზე რჩე ბა შე მო სავ ლის 35%, 
თუ თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სარ გებ ლო ბა შია 100%;

 z შე მო სა ვა ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის სარ გებ
ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის იჯა რა ში ან მარ თ ვა ში გა და ცე
მი დან;

 z შე მო სა ვა ლი სან ქ ცი ე ბი დან (ჯარიმები და სა უ რე ვე ბი);
 z შე მო სა ვა ლი საგ ზაო წე სე ბის დარ ღ ვე ვი სათ ვის ჯა რი მე ბი

დან. ად გილ ზე რჩე ბა 60%;
 z შე მო სა ვა ლი, არ ქი ტექ ტუ რულ  სამ შე ნებ ლო საქ მი ა ნო ბის 

დარ ღ ვე ვი დან, ჯა რი მის სა ხით;
 z ვა ლუ ტის კურ სის ცვლი ლე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი;

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო
ბებ ში, რო გორც ვხე დავთ აღი რიცხე ბა მის სა კუთ რე ბა ში არ სე
ბუ ლი ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ი დან (პრივატიზაციიდან) მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბი. აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით გა სათ ვა ლის წი
ნე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ საპ რი ვა ტი ზა ციო ქო ნე ბის ნუს ხას ამ
ზა დებს აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო, ხო ლო მის დამ ტ კი ცე ბას 
ახორ ცი ე ლებს საკ რე ბუ ლო. შემ დ გომ ში აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ
მა ცია იდე ბა ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის 
მარ თ ვის პო ლი ტი კი სა და პრი ვა ტი ზე ბის დე პარ ტა მენ ტის ვებ  გ
ვერ დ ზე: www.privatization.ge.

არა სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი, თა ვი სი და ნიშ ნუ ლე ბის მი
ხედ ვით გა ნე კუთ ვ ნე ბა, რო გორც სა კუ თარ ასე ვე არა სა კუ თარ 
შე მო სუ ლო ბე ბის კა ტე გო რი ას.

ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბის ზუს ტი აღ რიცხ ვა უზ რუნ ველ
ყოფს ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბის რა ცი ო ნა ლურ და გეგ მ ვას და 
მის ეფექ ტი ან გა მო ყე ნე ბას ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლურ ე კო ნო
მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის.



ადგილობრივი 
თვით-
მმართველობის 
ბიუჯეტის 
ხარჯები

თავი 10

ბი უ ჯე ტის სა შე მო სავ ლო ნა 
წი ლის პროგ ნო ზი რე ბის შემ  
დეგ, უნ და მოხ დეს ხარ ჯ ვი თი 

ნა წი ლის (გადასახდელების და  ან
გა რი შე ბა) შედ გე ნა. გა  და  სა  ხ დე 
ლე ბის დად გე ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ამო ცა ნაა ად გი ლობ რი ვი თვით  
მ მარ   თ ვე ლო ბი სათ ვის, რად გან 
სწო რედ მას ზეა და მო კი დე ბუ ლი, 
თუ რო გორ მოხ დე ბა სა  ბი  უ ჯე ტო 
რე სურ სე ბის გა  მო  ყე  ნე ბა მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის პრი  ო  რი  ტე ტუ ლი სფე
რო ე ბის და სა ფი ნან სებ ლად.

ად გი ლობ რივ მა თვით   მ მარ   თ
ვე  ლო  ბებ მა უნ და გან  ა ხორ   ცი  ე
ლონ კომ პე ტენ ცი ე ბის შე  სა  ბა  მი სი 
ხარ ჯ ვა, ანუ სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი 
უნ და გა მო ი ყე ნონ სა კუ თა რი და 
დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი
ლე ბე ბის და  სა  ფი  ნან   სებ ლად.

„ადგილობრივი თვით   მ მარ   თ ვე 
ლო ბის შე სა ხებ“ ორ   გა  ნი  უ ლი კა 
ნო  ნის 51ე მუხ   ლის სა ფუძ ველ ზე, 
თვით   მ მარ   თ ველ  ერ თე ულს  თა  ვი   
სი  უფ ლე ბა მო სი ლე ბის  ფარ გ ლებ  
ში  შე უძ ლია  სპე  ცი  ა  ლუ რი ტრან ს
ფე რის და  მიზ   ნობ   რი  ვი  ტრან ს ფე
რის  გარ და,  და მო უ კი დებ ლად  და  
სა კუ თა რი  შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ,  
გა მო ი ყე ნოს  ყვე ლა სხვა  წყა რო
დან  მი ღე ბუ ლი  შე მო სავ ლე ბი.
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ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი და მო უ კი
დებ ლად გან საზღ ვ რა ვენ ,,ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე16 მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბი სათ ვის და სა ფი ნან სე ბე ლი პროგ რა მე ბის და ხარ ჯე ბის 
მი მარ თუ ლე ბებს, აგ რეთ ვე მათ ოდე ნო ბებს. მა შინ რო დე საც 
დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ხარ ჯე ბის მიზ ნობ რი ო ბის წე სი. დე ლე გი რე ბუ
ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სათ ვის ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე
ლო ბებს გად მო ე ცე მათ მიზ ნობ რი ვი ტრან ს ფე რი, რო მე ლიც 
მხო ლოდ ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის თ ვის უნ და იქ ნეს გა მო ყე ნე
ბუ ლი. ანა ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბაა სპე ცი ა ლუ რი ტრან ს ფე-
რის შემ თხ ვე ვა შიც, მა საც მიზ ნობ რი ო ბა გა აჩ ნია და მი სი გა მო
ყე ნე ბაც მხო ლოდ წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა 
და პროგ რა მე ბის და სა ფი ნან სებ ლად შე იძ ლე ბა იქ ნას გა მო ყე
ნე ბუ ლი (მაგალითად: თუ სპე ცი ა ლუ რი ტრან ს ფე რი გა მო ყო ფი
ლია კონ კ რე ტუ ლი უბ ნის სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მის სა რე მონ ტო 
სა მუ შა ო ე ბი სათ ვის, ის სწო რედ ამ უბ ნის სა კა ნა ლი ზა ციო სის
ტე მის სა რე მონ ტოდ უნ და იქ ნეს და ხარ ჯუ ლი).

ამას თან აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი
ლე ბის ფარ გ ლებ ში ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის გან კარ გ ვა ზე ზე დამ
ხედ ვე ლო ბას ახორ ცი ე ლებს შე სა ბა მი სი კა ნო ნით ან შე სა ბა მი სი 
ხელ შეკ რუ ლე ბით უფ ლე ბა მო სი ლი სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ად მი
ნის ტ რა ცი ულ  ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულ ში სა ხელ მ წი ფო რწმუ ნე
ბულ თან კო ორ დი ნა ცი ით.

ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბი
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sabiujeto klasifikacia moicavs: xarjebis ekonomikur, funqcionalur da organizaciul 

klasifikacias. 

 

ekonomikur klasifikaciaSi biujetis gadasaxdelebi dajgufebulia xarjebis saxeebis mixedviT. 

aRniSnuli klasifikaciiT SesaZlebelia Sefasdes dasaxuli miznebis gansaxorcieleblad 

dagegmili xarjebis siswore da miznobrioba.  

gadasaxdelebis ekonomikuri klasifikacia moicavs Semdeg jgufebs: 

 

 
 

 

 

xarjebis jgufi Tavis mxriv moicavs Semdeg qvejgufebs: 

• Sromis anazRaureba – sadac erTiandeba xelfasi, Tanamdebobrivi sargo, wodebrivi sargo, 

kompensacia, danamati; honorari, premia, xelfasi sasaqonlo formiT da socialuri 

Senatanebi. 

• saqoneli da momsaxureba – erTiandeba StatgareSe momuSaveTa anazRaureba, ofisis xarjebi, 

mivlinebebi, warmomadgenlobiTi xarjebi, kvebis xarjebi, samedicino xarjebi, rbili 

inventaris, uniformisa da piradi higienis sagnebis SeZenis xarjebi, transportisa da 

teqnikis eqspluataciisa da movla-Senaxvis xarjebi. 

• subsidiebi – warmoadgens sawarmoebsa da organizaciebze biujetidan mimdinare 
miznebisaTvis gacemul transferis. 

• procenti – warmoadgens gadasaxdels, romlis gadaxdac uwevs TviTmmarTvelobas aRebuli 

kreditisaTvis. 

• grantebi – am qvemuxlSi aRiricxeba  adgilobrivi biujetidan sxva qveynis saxelmwifoTa 

mTavrobaze, saerTaSoriso organizaciebze an  sxva donis saxelmwifo erTeulze, 
arasavaldebulo mimdinare an kapitaluri daniSnulebis transferis gacema.  

• socialuri uzrunvelyofa – am qvemuxlSi aRiricxeba is fuladi an sasaqonlo transferi, 

romelic xorcieldeba mTeli mosaxleobis an misi garkveuli nawilis socialuri 

riskebisgan dacvis mizniT. (mag: umweo mdgomareobaSi myofi ojaxis socialuri daxmareba, 

daxmareba orsulebze, mSobiarobaze, bavSvis movlaze da a.S.). 

• sxva xarjebi – aq aRiricxeba qonebiT sargeblobasTan dakavSirebuli xarjebi, aseve 
sxvadasxva mimdinare da kapitaluri xarjebi. 

 

rogorc zemoT avRniSneT, gadasaxdelebSi erTiandeba arafinansuri da finansuri aqtivebis 

matebasTan dakavSirebuli xarjebi da adre aRebuli valdebulebebis SemcirebisaTvis gaweuli 

xarjebi. 

rodesac xdeba arafinansuri aqtivis (mag. qonebis) SeZena, marTalia sabiujeto saxsrebi gamoyeneba, 

magram am operaciiT xdeba qonebis (axali Rirebulebis) Seqmna. magaliTad: adgilobrivma 

TviTmmarTvelobam SeiZina 10 000 laris Rirebulebis satransporto saSualeba. es operacia 

aisaxeba rogorc `satransporto saSualebebis” muxlis anu arafinansuri aqtivebis zrda. 

gadasaxdelebi  =

  

 

xarjebs  +

  

arafinansuri 

aqtivebis mateba 

finansuri 

aqtivebis mateba +

  

+

  

valdebulebebis 

kleba 

ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბი არის ბი უ ჯე ტის ან გა რი ში დან გა
სა ცე მი ყვე ლა სა ხის ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ერ თობ ლი ო ბა. იგი 
წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი ამო ცა ნე ბი სა და ფუნ ქ ცი ე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით გა მო ყე ნე ბულ ყვე ლა ფუ ლად სახ ს რებს.
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ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბის აღ რიცხ ვი სა და ანა ლი ზის თ ვის 
(ისევე რო გორც ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბის) შე მუ შა ვე ბუ ლია 
კლა სი ფი კა ცი ის სის ტე მა. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ
თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტე ბი სათ ვის სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცია მო ი
ცავს: ხარ ჯე ბის ეკო ნო მი კურ, ფუნ ქ ცი ო ნა ლურ და ორ გა ნი-
ზა ცი ულ კლა სი ფი კა ცი ას.

ეკო ნო მი კურ კლა სი ფი კა ცი ა ში ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე
ბი დაჯ გუ ფე ბუ ლია ხარ ჯე ბის სა ხე ე ბის მი ხედ ვით. აღ ნიშ ნუ ლი 
კლა სი ფი კა ცი ით შე საძ ლე ბე ლია შე ფას დეს და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად და გეგ მი ლი ხარ ჯე ბის სის წო რე და მიზ
ნობ რი ო ბა. 

გა და სახ დე ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი კლა სი ფი კა ცია მო ი ცავს შემ
დეგ ჯგუ ფებს:

ხარ ჯე ბის ჯგუ ფი თა ვის მხრივ მო ი ცავს შემ დეგ ქვეჯ გუ ფებს:
• შრო მის ანაზღა უ რე ბა – სა დაც ერ თი ან დე ბა ხელ ფა სი, თა

ნამ დე ბობ რი ვი სარ გო, წო დებ რი ვი სარ გო, კომ პენ სა ცი ა, და
ნა მა ტი; ჰო ნო რა რი, პრე მი ა, ხელ ფა სი სა სა ქონ ლო ფორ მით 
და სო ცი ა ლუ რი შე ნა ტა ნე ბი.

• სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა – ერ თი ან დე ბა შტატ გა რე შე 
მო მუ შა ვე თა ანაზღა უ რე ბა, ოფი სის ხარ ჯე ბი, მივ ლი ნე ბე
ბი, წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯე ბი, კვე ბის ხარ ჯე ბი, სა
მე დი ცი ნო ხარ ჯე ბი, რბი ლი ინ ვენ ტა რის, უნი ფორ მი სა და 
პი რა დი ჰი გი ე ნის საგ ნე ბის შე ძე ნის ხარ ჯე ბი, ტრან ს პორ
ტი სა და ტექ ნი კის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ი სა და მოვ ლა შე ნახ ვის 
ხარ ჯე ბი.

• სუბ სი დი ე ბი – წარ მო ად გენს სა წარ მო ებ სა და ორ გა ნი ზა ცი
ებ ზე ბი უ ჯე ტი დან მიმ დი ნა რე მიზ ნე ბი სათ ვის გა ცე მულ ტრან
ს ფე რს.

• პრო ცენ ტი – წარ მო ად გენს გა და სახ დელს, რომ ლის გა დახ
დაც უწევს თვით მ მარ თ ვე ლო ბას აღე ბუ ლი კრე დი ტი სათ ვის.

• გრან ტე ბი – ამ ქვე მუხ ლ ში აღი რიცხე ბა  ად გი ლობ რი ვი ბი
უ ჯე ტი დან სხვა ქვეყ ნის სა ხელ მ წი ფო თა მთავ რო ბა ზე, სა ერ
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე ან  სხვა დო ნის სა ხელ მ წი ფო 
ერ თე ულ ზე, არა სა ვალ დე ბუ ლო მიმ დი ნა რე ან კა პი ტა ლუ რი 
და ნიშ ნუ ლე ბის ტრან ს ფე რის გა ცე მა. 

• სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა – ამ ქვე მუხ ლ ში აღი რიცხე-
ბა ის ფუ ლა დი ან სა სა ქონ ლო ტრან ს ფე რი, რო მე ლიც ხორ
ცი ელ დე ბა მთე ლი მო სახ ლე ო ბის ან მი სი გარ კ ვე უ ლი ნა წი
ლის სო ცი ა ლუ რი რის კე ბის გან დაც ვის მიზ ნით. (მაგ: უმ წეო 
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მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ოჯა ხის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა, 
დახ მა რე ბა ორ სუ ლებ ზე, მშო ბი ა რო ბა ზე, ბავ შ ვის მოვ ლა ზე 
და ა.შ.).

• სხვა ხარ ჯე ბი – აქ აღი რიცხე ბა ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი, ასე ვე სხვა დას ხ ვა მიმ დი ნა რე და 
კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბი.
რო გორც ზე მოთ აღვ ნიშ ნეთ, გა და სახ დე ლებ ში ერ თი ან დე ბა 

არა ფი ნან სუ რი და ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის მა ტე ბას თან და კავ ში
რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი და ად რე აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შემ ცი
რე ბი სათ ვის გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი.

რო დე საც ხდე ბა არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვის (მაგ. ქო ნე ბის) შე
ძე ნა, მარ თა ლია სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი გა მოი ყე ნე ბა, მაგ რამ 
ამ ოპე რა ცი ით ხდე ბა ქო ნე ბის (ახალი ღი რე ბუ ლე ბის) შექ მ ნა. 
მა გა ლი თად: ად გი ლობ რივ მა თვით მ მარ თ ვე ლო ბამ შე ი ძი ნა 
10  000 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბა. ეს 
ოპე რა ცია აისა ხე ბა რო გორც „სატრანსპორტო სა შუ ა ლე ბე ბის“ 
მუხ ლის ანუ არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ზრდა.

მა გა ლი თად: თუ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბა გას
ცემს სესხს 20 000 ლა რის ოდე ნო ბით, მა შინ მი სი ფი ნან სუ რი 
აქ ტი ვე ბი იზ რ დე ბა. შე სა ბა მი სად აქაც აღ ნიშ ნუ ლი სა ბი უ ჯე ტო 
სახ ს რე ბის (ფულის) გა ცე მა აღი რიცხე ბა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე-
ბის ზრდის მუხ ლ ში.

მა გა ლი თად: თუ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბას მა
ნამ დე ჰქონ და აღე ბუ ლი კრე დი ტი 100 000 ლა რის ოდე ნო ბით 
და ახორ ცი ე ლებს მის და ფარ ვას, ამ შემ თხ ვე ვა ში მცირ დე
ბა მი სი ვალ დე ბუ ლე ბა. ვალ დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბით გა წე უ
ლი ხარ ჯი აღი რიცხე ბა სწო რედ, ვალ დე ბუ ლე ბე ბის კლე ბის 
მუხ ლ ში.

რაც შე ე ხე ბა ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი კლა სი ფი კა ცი ას. ხარ ჯე ბის 
ამ გ ვა რი დაჯ გუ ფე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფო ხარ
ჯე ბის საჩ ვე ნებ ლად, რომ ლე ბიც მი ი მარ თე ბა ფარ თო ეროვ
ნულ მიზ ნე ბის და სა ფი ნან სებ ლად. ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი კლა სი
ფი კა ცი ის სის ტე მა მთავ რო ბას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს და გეგ
მოს, გა ა ნა წი ლოს და გა ა ნა ლი ზოს ხარ ჯე ბი ძი რი თა დი ფუნ
ქ ცი ო ნა ლუ რი კა ტე გო რი ე ბის მი ხედ ვით (მაგ., გა ნათ ლე ბა, 
ჯან დაც ვა და ა.შ.), ხო ლო ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კლა სი ფი კა ცია 
მო ი ცავს გა და სახ დე ლებს ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ხედ ვით, რო მე
ლიც გა ნი საზღ ვ რე ბა ბი უ ჯე ტით (მაგ, და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ
რი, ბა გა ბა ღი და ა.შ.).
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სა ქარ თ ვე ლოს ბი უ ჯე ტე ბის ხარ ჯე ბის ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი კლა
სი ფი კა ცი ის პირ ვე ლი დო ნე აერ თი ა ნებს ხარ ჯებს, რომ ლე ბიც 
და კავ ში რე ბუ ლია ძი რი თა დი სა ხელ მ წი ფო ფუნ ქ ცი ე ბის შეს რუ
ლე ბას თან, ხო ლო მე ო რე დო ნე ზე ხარ ჯე ბი გაშ ლი ლია მიზ ნე ბის 
მსგავ სო ბის მი ხედ ვით.

ბი უ ჯე ტე ბის ხარ ჯე ბის ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი კლა სი ფი კა ცია შედ
გე ბა პირ ვე ლი დო ნის 10 ძი რი თა დი ჯგუ ფი სა გან:

 z სა ერ თო და ნიშ ნუ ლე ბის სა ხელ მ წი ფო მომ სა ხუ რე ბა – აღი
რიცხე ბა ძი რი თა დად, ისე თი ხარ ჯე ბი, რო მე ლიც და კავ ში რე
ბუ ლია აღ მას რუ ლე ბე ლი და წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო
ე ბის შე ნახ ვი სა და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ხარ ჯებს.

 z თავ დაც ვა.
 z სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გი და უსაფ რ თხო ე ბა.
 z ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა.
 z გა რე მოს დაც ვა.
 z სა ბი ნაო კო მუ ნა ლუ რი მე ურ ნე ო ბა.
 z ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა.
 z დას ვე ნე ბა, კულ ტუ რა, რე ლი გი ა.
 z გა ნათ ლე ბა.
 z სო ცი ა ლუ რი დაც ვა.

ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის ფორ მი რე ბი სას იქ მ ნე ბა 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯეტ ში გა უთ
ვა ლის წი ნე ბე ლი და სა გან გე ბო ხარ ჯე ბის, აგ რეთ ვე სხვა ად გი
ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის და სა ფი ნან სებ ლად 
სა რე ზერ ვო ფონ დი, რომ ლის გან კარ გ ვის წესს გან საზღ ვ რავს 
საკ რე ბუ ლო და რომ ლის მო ცუ ლო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 
ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის 2%ს.

სა რე ზერ ვო ფონ დის გან კარ გ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა აჩ ნია 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის აღ მას რუ ლე ბელ ორ გა
ნოს, ამა ვე თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნოს მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი წე სით. ე.ი. საკ რე ბუ ლოს მი ერ 
ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბის დროს გა ნი საზღ ვ რე ბა სა რე ზერ ვო ფონ
დის მო ცუ ლო ბა და მტკიც დე ბა ბი უ ჯეტ თან ერ თად, რო გორც ბი
უ ჯე ტის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი. ამა ვე დროს უნ და არ სე ბობ დეს 
ამა ვე ორ გა ნოს მი ერ გან საზღ ბ რუ ლი სა რე ზერ ვო ფონ დის ხარ
ჯ ვის წე სი. 
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უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ბი უ ჯე ტო გა და სახ დე ლე ბის ერ თობ
ლი ო ბა, მა თი მიზ ნობ რი ვი და ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა, ხარ ჯ ვის 
პრო ცეს ში გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და სა ჯა რო ო ბის პრინ ცი პის დაც
ვა გან საზღ ვ რავს, რო გორც ად გი ლობ რი ვი, ისე ეროვ ნუ ლი მიზ
ნე ბის რე ა ლურ გან ხორ ცი ე ლე ბას, ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლურ 
ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის  და გეგ მი ლი საქ მი ა ნო ბის 
შე დე გი ა ნო ბას.
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დანართი #1. 
გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის 
ანალიზი

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ბი უ ჯე ტი არის ად გი
ლობ რი ვი პო ლი ტი კის გან მ საზღ ვ რე ლი ფი ნან სუ რი დო კუ მენ ტი, 
რო მე ლიც უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე არ სე
ბუ ლი პრი ო რი ტე ტუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რას. ამ დო კუ მენ
ტის მი ხედ ვით უნ და გა ნი საზღ ვ როს მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე
ო ბი სათ ვის თუ რა აქ ტი ვო ბე ბი და ღო ნის ძი ე ბე ბი აქვს და სა ხუ
ლი ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას.

ბი უ ჯე ტის მი მართ არ სე ბუ ლი ერ თ ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
მოთხოვ ნაა მი სი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა. ამ მოთხოვ ნის შე სას რუ ლებ
ლად მო სახ ლე ო ბას სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სებ ში გარ კ ვე ვის შე საძ
ლებ ლო ბა უნ და ჰქონ დეს. ბი უ ჯე ტე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას ერ თ 
ერთ ფუნ და მენ ტურ პრინ ცი პად აღი ა რებს ,,საქართველოს სა ბი
უ ჯე ტო კო დექ სი“, სა დაც ნათ ქ ვა მია სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მის შე სა
ხებ, სა დაც ნათ ქ ვა მი ა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა 
სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სის ყვე ლა ეტაპ ზე უნ და და იც ვან გამ ჭ ვირ ვა
ლო ბის პრინ ცი პი. ამას ვე ადას ტუ რებს სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ
ლი კა ნო ნი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ, სა დაც 
ნათ ქ ვა მი ა, რომ მო ქა ლა ქე ებს უფ ლე ბა აქვთ: მი ი ღონ სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცია ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი
დან ... წი ნას წარ გა ეც ნონ ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნო თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ექტს, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ 
მათ გან ხილ ვა ში, მო ითხო ვონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა პრო ექ ტე ბის 
გა მოქ ვეყ ნე ბა და მა თი სა ჯა რო გან ხილ ვა. ამას თან, ად გი ლობ
რი ვი ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას აუცი ლე ბე ლია მო სახ ლე ო ბა ში არ
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოკ ვ ლე ვა და მათ გა დაჭ რის გზე ბის დად
გე ნა.

სტა ტი ის მი ზა ნია მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ შეწყო ბა, მმარ თ ვე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ზრდა და მო ქა
ლა ქე თა უფ ლე ბის – მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში – რე ა ლი ზა ცი ა. სტა ტი ა ში სა უ ბა რია გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბი უ ჯე ტო პრო ცეს ზე და 2010 წლის ად გი
ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ანა ლიზ ზე.
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1. გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის 
შემოსულობები.

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლომ 2010 წლის ად გი
ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი 2009 წლის 29 დე კემ ბერს და ამ ტ კი ცა და მი
სი შე მო სუ ლო ბე ბის პროგ ნო ზი 10 მი ლი ონ 389,7 ათა სი ლა რით 
გა ნი საზღ ვ რა. თუმ ცა ცო ტა მოგ ვი ა ნე ბით მიმ დი ნა რე წლის 28 
იან ვარს დამ ტ კი ცე ბულ ბი უ ჯეტ ში შე ტა ნი ლი იქ ნა ცვლი ლე ბე ბი, 
რის შე დე გა დაც გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის მო ცუ ლო
ბა 2 მი ლი ონ 508,9 ათა სი ლა რით გა ი ზარ და და სა ბო ლოო ჯამ
ში 12 მი ლი ონ 898,6 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი
ლე ბა გა მოწ ვე უ ლია ცენ ტ რა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან გო რის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტი სათ ვის სპე ცი ა ლუ რი ტრან ს ფე რის და მა ტე ბით.

დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლოთ გო რის მუნ ცი პა ლი ტე ტის 2010 
წლის ბი უ ჯე ტის შე მო სუ ლო ბე ბის და გეგ მ ვა. 

არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის კლე ბა (ქონების გა ყიდ ვა)
2009 წლი დან ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში და ი

ნერ გა სა ხელ მ წი ფო ფი ნან სე ბის სტა ტის ტი კის (აღრიცხვის) 
2001 წლის მე თო დო ლო გი ა, რის მი ხედ ვი თაც ძი რი თა დი კა
პი ტა ლის (ქონების) გა ყიდ ვა გა ნი ხი ლე ბა რო გორც ხარ ჯი. 
ზო გა დად ქო ნე ბის გა ყიდ ვა უარ ყო ფით ტენ დენ ცი ად გა ნი ხი
ლე ბა, თუ შემ დ გომ ში არ ხდე ბა ქო ნე ბის გა ყიდ ვი დან მი ღე
ბუ ლი შე მო სავ ლე ბით ხელ შე სა ხე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო
დუქ ტის შექ მ ნა, ან სხვა ქო ნე ბის შე ძე ნა, რო მე ლიც ისევ სა
ზო გა დო ებ რი ვი შეკ ვე თე ბის შეს რუ ლე ბი სათ ვის იქ ნე ბა გა მო
ყე ნე ბუ ლი.

ამ შე მო სავ ლებ ში იგუ ლის ხ მე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო
რი ა ზე არ სე ბუ ლი ქო ნე ბი დან (მიწა, შე ნო ბა ნა გე ბო ბე ბი, მან ქა
ნა და ნად გა რე ბი და სხვ. აქ ტი ვე ბის) და ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბი. მიმ დი ნა რე წლის გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი
უ ჯეტ ში არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის კლე ბი დან და გეგ მი ლია 300 
ათა სი ლა რის მი ღე ბა.

ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი
რო გორც მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით არის გან საზღ ვ რუ ლი, 

ქო ნე ბის გა და სა ხა დი ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბი საა და მი სი 



75

შე მო ღე ბა და გა უქ მე ბა ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უფ
ლე ბა მო სი ლე ბა ა. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი გა და სა ხა დი დან შე
მო სავ ლე ბის და გეგ მ ვა საც ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი ახ დე ნენ და იგი მთლი ა ნად ად გი ლობ რივ 
ბი უ ჯეტ ში ირიცხე ბა 

ქო ნე ბის გა და სა ხა დი შე ი ცავს რამ დე ნი მე გა და სა ხადს, ესე
ნი ა: სა წარ მო თა ქო ნე ბის გა და სა ხა დი, ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის 
გა და სა ხა დი, სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წის ქო ნე ბის გა და სა ხა დი 
და არა სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წა ზე ქო ნე ბის გა და სა ხა დი.

2010 წლის გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში ქო ნე ბის 
გა და სა ხა დის სა ხით და გეგ მი ლია 1 მი ლი ონ 400 ათა სი ლა
რის მი ღე ბა. მათ შო რის სა წარ მო თა ქო ნე ბის გა და სა ხა დის 
სა ხით 590 ათა სი ლა რის, ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის გა და სა
ხა დის სა ხით 70 ათა სი ლა რის, ხო ლო სა სოფ ლო და არა სა
სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის გა და სა ხა დი დან შე
სა ბა მი სად 220 და 520 ათა სი ლა რი. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლებ ში ქო ნე ბის გა და სა ხადს საკ მა ოდ 
მოკ რ ძა ლე ბუ ლი ად გი ლი 11 პროც ნ ტი უჭი რავს.

53 

 

am SemosavlebSi igulisxmeba municipalitetis teritoriaze arsebuli qonebidan (miwa, Senobanagebobebi, 

manqana-danadgarebi da sxv. aqtivebis) da aseve municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli qonebis gayidvidan 

miRebuli Semosavlebi. mimdinare wlis goris municipalitetis biujetSi arafinansuri aqtivebis klebidan 

dagegmilia 300 aTasi laris miReba. 

 

adgilobrivi gadasaxadebi 
 

rogorc moqmedi kanonmdeblobiT aris gansazRvruli, qonebis gadasaxadi adgilobrivi mniSvnelobisaa da 

misi SemoReba da gauqmeba adgilobrivi municipalitetebis uflebamosilebaa. Sesabamisad, aRniSnuli 

gadasaxadidan Semosavlebis dagegmvasac adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlebi axdenen da igi 

mTlianad adgilobriv biujetSi iricxeba  

 

qonebis gadasaxadi Seicavs ramdenime gadasaxads, esenia: sawarmoTa qonebis gadasaxadi, fizikur pirTa 

qonebis gadasaxadi, sasoflo-sameurneo miwis qonebis gadasaxadi da arasasoflo-sameurneo miwaze qonebis 

gadasaxadi. 

 

2010 wlis goris municipalitetis biujetSi qonebis gadasaxadis saxiT dagegmilia 1 milion 400 aTasi 

laris miReba. maT Soris sawarmoTa qonebis gadasaxadis saxiT 590 aTasi laris, fizikur pirTa qonebis 

gadasaxadis saxiT 70 aTasi laris, xolo sasoflo da arasasoflo sameurneo daniSnulebis miwis 

gadasaxadidan Sesabamisad 220 da 520 aTasi lari (ix. diagrama #1). aqve unda aRiniSnos, rom biujetis 

SemosavlebSi qonebis gadasaxads sakmaod mokrZalebuli adgili 11 procnti uWiravs. 

 

diagrama #1. 

 
 

grantebi  

 

saangariSo periodSi goris municipalitetis biujetis Semosavlebis prognoziT yvelaze didi wili _ 78 

procenti, saxelmwifo biujetidan gadmosacem grantebs (transferebs) uWiravs (ix. diagrama #2). saerTo 

jamSi grantebis kuTxiT biujetSi pognozirebulia 10 milion 98,6 aTasi lari. 

გრანტები 

საანგარიშო პერიოდში გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
შემოსავლების პროგნოზით ყველაზე დიდი წილი – 78 
პროცენტი, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემ გრანტებს 
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(ტრანსფერებს) უჭირავს. საერთო ჯამში გრანტების კუთხით 
ბიუჯეტში პოგნოზირებულია 10 მილიონ 98,6 ათასი ლარი.

გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების სტრუქტურა
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diagrama #2. goris municipalitetis biujetis Semosavlebis struqtura 

 
`adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb” organuli kanonisa da `saqarTvelos sabiujeto kodeqsis” 

Tanaxmad, saxelmwifo biujetidan TviTmmarTvelobebze gasacemi grantebi diferencirebulia maTi 

miznobriobis mixedviT: gamoTanabrebiTi, miznobrivi da specialuri. aqedan mxolod gamoTanabrebiTi 

transferia adgilobrivi TviTmmarTvelobis sakuTari Semosuloba da igi sakuTari Sexedulebisamebr 

SeuZlia daxarjos. am kuTxiT goris municipalitets mimdinare wels gamoyofili aqvs 7 milion 349,7 

aTasi lari. rac Seexeba miznobriv transfers da specialuri transfers, am SemTxvevaSi centraluri 

xelisufleba Tavad sazRvravs da afasebs TviTmmarTvelobebSi gansaxorcielebel saqmianobas. marTalia, 

kargia, rom miznobrivi da specialuri transferis saSualebiT TviTmmarTvelobebSi damatebiT gadaiWreba 

problemebi, Tumca am procesSi adgilobrivi xelisuflebis gavlena mizerulia da is mxolod 

Semsruleblis rolSi gamodis. 

 

`adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb organuli kanonis~ Tanaxmad centraluri xelisuflebidan 

adgilobrivi TviTmmarTvelobisaTvis uflebamosilebis delegirebas (gadmocemas) Tan unda mohyves 

uflebamosilebis ganxorcielebisaTvis Sesabamisi finansuri resursebis gadmocemac. swored am mizniT 

gamoiyofa miznobrivi transferi, romli moculoba goris municipalitetisaTvis Seadgens 240 aTas lars. 

rac Seexeba specialur transfers, am kuTxiT mimdinare wels biujetSi dagegmilia 2 milion 500 aTasi 

laris miReba. 

 

aRsaniSnavia, rom goris municipalitetis xelisuflebam mimdinare wels SeZlo saerTaSoriso donori 

organizaciebidan grantebis mozidvac, marTalia aRniSnuli Tanxa mizerulia da Seadgens mxolod 8,9 aTas 

lars, magram TiTon faqti misasalmebelia. kargi iqneba Tu adgilobrivi xelisufleba ufro aqtiurad 

daiwyebs muSaobas, raTa msgavsi wyaroebidan moizidos ufro meti saxsrebi.  

 

 

sxva Semosavlebi 

 

adgilobrivi biujetis `sxva Semosavlebis” muxlSi gaerTianebulia mosakreblebidan, procentebidan, 

jarimebidan da ijaridan dagegmili Semosavlebi. saangariSo periodSi aRniSnuli Semosavlebidan sul 

prognozirebula 1 milion 400 aTasi laris akumlireba.  

„ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ“ ორ გა ნუ ლი 
კა ნო ნი სა და „საქართველოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის“ თა ნახ მად, 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ზე გა სა ცე მი 
გრან ტე ბი დი ფე რენ ცი რე ბუ ლია მა თი მიზ ნობ რი ო ბის მი ხედ ვით: 
გა მო თა ნაბ რე ბი თი, მიზ ნობ რი ვი და სპე ცი ა ლუ რი. აქე დან მხო
ლოდ გა მო თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რია ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის სა კუ თა რი შე მო სუ ლო ბა და იგი სა კუ თა რი შე
ხე დუ ლე ბი სა მებრ შე უძ ლია და ხარ ჯოს. ამ კუთხით გო რის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტს მიმ დი ნა რე წელს გა მო ყო ფი ლი აქვს 7 მი ლი ონ 
349,7 ათა სი ლა რი. რაც შე ე ხე ბა მიზ ნობ რივ ტრან ს ფერს და 
სპე ცი ა ლუ რი ტრან ს ფერს, ამ შემ თხ ვე ვა ში ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი
სუფ ლე ბა თა ვად საზღ ვ რავს და აფა სებს თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ
ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ საქ მი ა ნო ბას. მარ თა ლი ა, კარ გი ა, რომ 
მიზ ნობ რი ვი და სპე ცი ა ლუ რი ტრან ს ფე რის სა შუ ა ლე ბით თვით
მ მარ თ ვე ლო ბებ ში და მა ტე ბით გა და იჭ რე ბა პრობ ლე მე ბი, თუმ ცა 
ამ პრო ცეს ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის გავ ლე ნა მი ზე რუ
ლია და ის მხო ლოდ შემ ს რუ ლებ ლის როლ ში გა მო დის.

„ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ ორ გა ნუ ლი კა
ნო ნის“ თა ნახ მად ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი დან ად გი ლობ
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბი სათ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დე ლე
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გი რე ბას (გადმოცემას) თან უნ და მოჰ ყ ვეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
გად მო ცე მაც. სწო რედ ამ მიზ ნით გა მო ი ყო ფა მიზ ნობ რი ვი ტრან
ს ფე რი, რომ ლი მო ცუ ლო ბა გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის შე
ად გენს 240 ათას ლარს. რაც შე ე ხე ბა სპე ცი ა ლურ ტრან ს ფერს, 
ამ კუთხით მიმ დი ნა რე წელს ბი უ ჯეტ ში და გეგ მი ლია 2 მი ლი ონ 
500 ათა სი ლა რის მი ღე ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხე ლი სუფ ლე
ბამ მიმ დი ნა რე წელს შეძ ლო სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბი დან გრან ტე ბის მო ზიდ ვაც, მარ თა ლია აღ ნიშ ნუ ლი თან
ხა მი ზე რუ ლია და შე ად გენს მხო ლოდ 8,9 ათას ლარს, მაგ რამ 
თი თონ ფაქ ტი მი სა სალ მე ბე ლი ა. კარ გი იქ ნე ბა თუ ად გი ლობ რი
ვი ხე ლი სუფ ლე ბა უფ რო აქ ტი უ რად და იწყებს მუ შა ო ბას, რა თა 
მსგავ სი წყა რო ე ბი დან მო ი ზი დოს უფ რო მე ტი სახ ს რე ბი. 

სხვა შე მო სავ ლე ბი
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის „სხვა შე მო სავ ლე ბის“ მუხ ლ ში გა

ერ თი ა ნე ბუ ლია მო საკ რებ ლე ბი დან, პრო ცენ ტე ბი დან, ჯა რი მე
ბი დან და იჯა რი დან და გეგ მი ლი შე მო სავ ლე ბი. სა ან გა რი შო პე
რი ოდ ში აღ ნიშ ნუ ლი შე მო სავ ლე ბი დან სულ პროგ ნო ზი რე ბუ ლა 
1 მი ლი ონ 400 ათა სი ლა რის აკუმ ლი რე ბა. 

55 

 

 

 

diagrama #3. 

 
 

rogorc diagrama #3-dan Cans saangariSo wels `sxva Semosavlebs” Soris yvelaze didi wili 44 procenti 

uWiravs saTamaSo biznesis mosakrebels. aRniSnuli kuTxiT prognozirebulia 610 aTasi laris miReba. 10 

procentiTaa warmodgenili bunebrivi resursebiT sargeblobis mosakrebeli (dagegmilia 146 aTasi lari). 

rac Seexeba jarimebidan da sanqciebidan misaReb Semosavlebs, mas sxva SemosavlebSi 28 procenti uWiravs 

da Sesabamisad dagegmilia 400 aTasi lari. 

 

 

 
2. goris municipalitetis 2010 wlis biujetis xarjebi 

 
goris municipalitetis 2010 wlis biujetis xarjebi 13 milion 291 aTasi lariT daigegma, maT Soris 

yvelaze didi wili modis 30 procenti ekonomikuri saqmianobis dafinansebaze modis. am kuTxiT biujetSi 

dagegmilia 4 milion 59,9 aTasi lari (ix. diagrama # 4). swored aRniSnuli muxliT finansdeba 

adgilobrivi infrastruqturis mSenebloba-reabilitaciis xarjebi da is ZiriTadi kapitaluri proeqtebi, 

rac mosaxleobis problemebis mogvarebazea mimarTuli. kerZod am muxliT dagegmilia adgilobrivi 

mniSvnelobis gzebis mSeneblobis, Senaxvisa da eqspluataciis xarjebis dafinanseba _ 3 milion 574,9 aTasi 

lariT, soflis meurneobis xelSewyobis xarjebis _ 82,5 aTasi lariT, xolo sxva araklasificirebulis 

saqmianoba eknomikis sferoSi dafinansdeba 402,5 aTasi lariT. 

 

biujetis xarjebSi mniSvnelovani wili (15 procenti) uWiravs aseve saerTo daniSnulebis saxelmwofo 

momsaxurebaze gaweul xarjebs (administraciuli xarjebi). adgilobriv biujetSi administraciuli 

xarjebi 2 milioni 15,9 aTasi lariT daigegma (ix. cxrili #1), aqedan warmomadgenlobiTi da 
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რო გორც დი აგ რა მიდან ჩანს სა ან გა რი შო წელს „სხვა შე მო
სავ ლებს“ შო რის ყვე ლა ზე დი დი წი ლი 44 პრო ცენ ტი უჭი რავს 
სა თა მა შო ბიზ ნე სის მო საკ რე ბელს. აღ ნიშ ნუ ლი კუთხით პროგ
ნო ზი რე ბუ ლია 610 ათა სი ლა რის მი ღე ბა. 10 პრო ცენ ტი თაა 
წარ მოდ გე ნი ლი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით სარ გებ ლო ბის მო საკ
რე ბე ლი (დაგეგმილია 146 ათა სი ლა რი). რაც შე ე ხე ბა ჯა რი მე
ბი დან და სან ქ ცი ე ბი დან მი სა ღებ შე მო სავ ლებს, მას სხვა შე მო
სავ ლებ ში 28 პრო ცენ ტი უჭი რავს და შე სა ბა მი სად და გეგ მი ლია 
400 ათა სი ლა რი.

2. გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის 
ხარჯები

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2010 წლის ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი 13 
მი ლი ონ 291 ათა სი ლა რით და ი გეგ მა, მათ შო რის ყვე ლა ზე დი
დი წი ლი მო დის 30 პრო ცენ ტი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის და
ფი ნან სე ბა ზე მო დის. ამ კუთხით ბი უ ჯეტ ში და გეგ მი ლია 4 მი
ლი ონ 59,9 ათა სი ლა რი. სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლით ფი ნან
ს დე ბა ად გი ლობ რი ვი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბა რე ა ბი
ლი ტა ცი ის ხარ ჯე ბი და ის ძი რი თა დი კა პი ტა ლუ რი პრო ექ ტე ბი, 
რაც მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ზეა მი მარ თუ ლი. 
კერ ძოდ ამ მუხ ლით და გეგ მი ლია ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
გზე ბის მშე ნებ ლო ბის, შე ნახ ვი სა და ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ხარ ჯე ბის 
და ფი ნან სე ბა – 3 მი ლი ონ 574,9 ათა სი ლა რით, სოფ ლის მე ურ
ნე ო ბის ხელ შეწყო ბის ხარ ჯე ბის – 82,5 ათა სი ლა რით, ხო ლო 
სხვა არაკ ლა სი ფი ცი რე ბუ ლის საქ მი ა ნო ბა ეკ ნო მი კის სფე რო ში 
და ფი ნან ს დე ბა 402,5 ათა სი ლა რით.

ბი უ ჯე ტის ხარ ჯებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ლი (15 პრო ცენ ტი) 
უჭი რავს ასე ვე სა ერ თო და ნიშ ნუ ლე ბის სა ხელ მ წო ფო მომ სა
ხუ რე ბა ზე გა წე ულ ხარ ჯებს (ადმინისტრაციული ხარ ჯე ბი). ად
გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხარ ჯე ბი 2 მი ლი ო ნი 
15,9 ათა სი ლა რით და ი გეგ მა, აქე დან წარ მო მად გენ ლო ბი თი და 
აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ხარ ჯე ბის მო
ცუ ლო ბა შე ად გენს 1 მი ლი ონ 694,7 ათა სი ლარს, ვა ლის მომ
სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის მო ცუ ლო ბა – 145,3 
ათას ლარს, ხო ლო სა ერ თო და ნიშ ნუ ლე ბის სხვა მომ სა ხუ რე ბა 
და სხვა არაკ ლა სი ფი ცი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა სა ერ თო და ნიშ ნუ
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ლე ბის სა ხელ მ წი ფო მომ სა ხუ რებ ში კი შე სა ბა მი სად და ფი ნან სე
ბუ ლი იქ ნე ბა 63,4 ათა სი და 22,5 ათა სი ლა რით. 

გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ხარჯები (ათასი ლარი).
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aRmasrulebeli organoebis uzrunvelyofis xarjebis moculoba Seadgens 1 milion 694,7 aTasi lars, 

valis momsaxurebasTan dakavSirebuli xarjebis moculoba _ 145,3 aTas lars, xolo saerTo daniSnulebis 

sxva momsaxureba da sxva araklasificirebuli saqmianoba saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxurebSi ki 

Sesabamisad dafinansebuli iqneba 63,4 aTasi da 22,5 aTasi lariT.  

 

diagrama #4. goris municipalitetis 2010 wlis xarjebi (aTasi lari). 

    

 
 

 
municipalitetis biujetis xarjebSi 12 procentiTaa warmodgenili sabinao komunaluri meurneobis 

xarjebi. saangariSo periodSi am kuTxiT gamoyofili iqneba 1 milion 580 aTasi lari. maT Soris 950 

aTasi lari mimarTuli iqneba binaTmSeneblobis xarjebis dasafiananseblad, komunaluri meurneobis 

ganviTarebisaTvis daixarjeba 40 aTasi lari, xolo 590 aTasi lari aTvisebuli iqneba gare ganaTebis 

xarjebis dasafinanseblad. 

 

mimdinare wels garemos dacvis kuTxiT municipalitetis biujetidan gamoiyofa 960,5 aTasi lari. 

aRniSnuli saxsrebi moxmardeba municipalitetis teritoriaze narCenebis Segrovebasa da mis ganadgurebas. 

 

2010 wels goris municipalitetis biujetSi mizeruli Tanxaa gamoyofili jandacvis da socialuri 

sferos dafinansebisaTvis, maTi wili biujetis xarjebis mxolod 4 procents Seadgens. miuxedavad imisa, 

rom jandacvisa da socialuri sferos dafinanseba adgilobrivi TviTmmarTvelobebis uSualo kompetencias 

ar warmoadgens, am kuTxiT maT mier saxsrebis gamoyofa misasalmebelia, vinaidan sabiujeto saxsrebi 

gaWirvebuli mosaxleobis mdgomareobis gaumjobesebas xmardeba. goris municipalitetSi xorcieldeba 

Semdegi socialuri programebis dafinanseba: avadmyofTa da SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa, 

xandazmulTa, ojaxebisa da bavSvebis socialiuri dacvis programebi, sacxovrebliT uzrunvelyofis 

programebi. amasTan rogorc analizi gviCvenebs am kuTxiT mainc mcire Tanxebia gamoyofili. jandacvis 

sferos dafinansebisaTvis gamoyofili iqna sul 157,3 aTasi lari, xolo socialuri sferos 

dafinansebisTvis ki 358,3 aTasi lari. 

 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის ხარ ჯებ ში 12 პრო ცენ ტი თაა 
წარ მოდ გე ნი ლი სა ბი ნაო კო მუ ნა ლუ რი მე ურ ნე ო ბის ხარ ჯე ბი. 
სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ამ კუთხით გა მო ყო ფი ლი იქ ნე ბა 1 მი
ლი ონ 580 ათა სი ლა რი. მათ შო რის 950 ათა სი ლა რი მი მარ თუ
ლი იქ ნე ბა ბი ნათ მ შე ნებ ლო ბის ხარ ჯე ბის და სა ფი ა ნან სებ ლად, 
კო მუ ნა ლუ რი მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის და ი ხარ ჯე ბა 40 
ათა სი ლა რი, ხო ლო 590 ათა სი ლა რი ათ ვი სე ბუ ლი იქ ნე ბა გა რე 
გა ნა თე ბის ხარ ჯე ბის და სა ფი ნან სებ ლად.

მიმ დი ნა რე წელს გა რე მოს დაც ვის კუთხით მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ბი უ ჯე ტი დან გა მო ი ყო ფა 960,5 ათა სი ლა რი. აღ ნიშ ნუ ლი 
სახ ს რე ბი მოხ მარ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე ნარ
ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა სა და მის გა ნად გუ რე ბას.

2010 წელს გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში მი ზე რუ ლი 
თან ხაა გა მო ყო ფი ლი ჯან დაც ვის და სო ცი ა ლუ რი სფე როს და
ფი ნან სე ბი სათ ვის, მა თი წი ლი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის მხო ლოდ 
4 პრო ცენტს შე ად გენს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჯან დაც ვი სა 
და სო ცი ა ლუ რი სფე როს და ფი ნან სე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით
მ მარ თ ვე ლო ბე ბის უშუ ა ლო კომ პე ტენ ცი ას არ წარ მო ად გენს, 
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ამ კუთხით მათ მი ერ სახ ს რე ბის გა მო ყო ფა მი სა სალ მე ბე ლი ა, 
ვი ნა ი დან სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი გა ჭირ ვე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის 
მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას ხმარ დე ბა. გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში ხორ ცი ელ დე ბა შემ დე გი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
და ფი ნან სე ბა: ავად მ ყოფ თა და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე პირ თა, ხან დაზ მულ თა, ოჯა ხე ბი სა და ბავ შ ვე ბის სო ცი ა
ლი უ რი დაც ვის პროგ რა მე ბი, საცხოვ რებ ლით უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მე ბი. ამას თან რო გორც ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს ამ კუთხით 
მა ინც მცი რე თან ხე ბია გა მო ყო ფი ლი. ჯან დაც ვის სფე როს და
ფი ნან სე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი იქ ნა სულ 157,3 ათა სი ლა რი, 
ხო ლო სო ცი ა ლუ რი სფე როს და ფი ნან სე ბის თ ვის კი 358,3 ათა სი 
ლა რი.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლებ ში 4 პრო
ცენ ტი თაა წარ მოდ გე ნი ლი ასე ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გი
სა და უსაფ რ თხო ე ბის ხარ ჯე ბი. მიმ დი ნა რე წელს აღ ნიშ ნუ
ლი სფე როს და სა ფი ნან სებ ლად გა მო ყო ფი ლია 536,8 ათა სი 
ლა რი. აქე დან ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ხან ძარ
სა წი ნა აღ მ დე გო სამ სა ხუ რის ხარ ჯე ბი და ფი ნან ს დე ბა 336,8 
ათა სი ლა რით, ხო ლო პო ლი ცი ის საქ მი ა ნო ბას თან და მომ
სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი 200 ათა სი ლა
რით. ამ უკა ნას კ ნე ლი მუხ ლის და ფი ნან სე ბა, წარ მო ად გენს 
ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის უხეშ ჩა რე ვას ად გი ლობ რი
ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კომ პე ტენ ცი ებ ში, ვი ნა ი დან ის უნ
და ფი ნან ს დე ბო დეს ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
და არა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის ბი უ ჯე ტე ბის 
სა კუ თა რი სახ ს რე ბი დან, თუმ ცა რო გორც ცნო ბი ლია 2009 
წლის და საწყის ში „ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის შე
სა ხებ“ ორ გა ნულ კა ნონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბის 
თა ნახ მად აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ჯე ბის გა წე ვა გა მარ თ ლე ბუ ლი ა, 
რო გორც ნე ბა ყოფ ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი
ე ლე ბა. ორ გა ნულ კა ნონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე
ბის შე დე გად ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე
ბე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის აღ რე ვა მოხ და, რის შე დე გა
დაც ად გი ლობ რივ სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სებ ზე ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი შე იზღუ და და 
ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის გავ ლე ნა გაძ ლი ერ და, რაც 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და მო უ კი დებ ლო ბის პრინ ცი პებს 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბა.
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municipalitetis biujetis gadasaxdelebSi 4 procentiTaa warmodgenili aseve sazogadoebrivi wesrigisa 

da usafrTxoebis xarjebi (ix. diagrama #5). mimdinare wels aRniSnuli sferos dasafinanseblad 

gamoyofilia 536,8 aTasi lari. aqedan adgilobrivi TviTmmarTvelobis xanZarsawinaaRmdego samsaxuris 

xarjebi dafinansdeba 336,8 aTasi lariT, xolo policiis saqmianobasTan da momsaxurebasTan dakavSirebuli 

xarjebi 200 aTasi lariT. am ukanaskneli muxlis dafinanseba, warmoadgens centraluri xelisuflebis 

uxeS Carevas adgilobrivi TviTmmarTvelobis kompetenciebSi, vinaidan is unda finansdebodes centraluri 

xelisuflebis mier da ara adgilobrivi TviTmmarTvelobebis biujetebis sakuTari saxsrebidan, Tumca 

rogorc cnobilia 2009 wlis dasawyisSi `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb” organul kanonSi 

ganxorcielebuli cvlilebis Tanaxmad aRniSnuli xarjebis gaweva gamarTlebulia, rogorc nebayoflobiTi 

uflebamosilebis ganxorcieleba. organul kanonSi ganxorcielebuli cvlilebebis Sedegad adgilobrivi da 

centraluri xelisuflebebis uflebamosilebebis aRreva moxda, ris Sedegadac adgilobriv sabiujeto 

procesebze adgilobrivi TviTmmarTvelobis uflebamosilebebi SeizRuda da centraluri xelisuflebis 

gavlena gaZlierda, rac adgilobrivi biujetis damoukideblobis principebs ewinaaRmdegeba. 

 

diagrama #5. goris municipalitetis 2010 wlis biujetSi dagegmili xarjebis gadanawileba 

 

 
SeniSvnis saxiT unda iTqvas, rom goris municipalitetis 2010 wlis damtkicebuli biujeti  

warmodgenilia mxolod mwiri dokumentaciis saxiT. rogorc tendenciebidan Cans, aRniSnuli dokumentacia 

mzaddeba mxolod finansTa saministroSi warsadgenad. aRniSnuli dokumentiT rTulia ubralo moqalaqe 

gaarkvevs biujetiT gamoyofili saxsrebis mimarTulebebsa da prioritetebSi. amave dros, biujetis 

analizisas Cans, rom adgilobrivi xelisuflebis warmomadgenlebi naklebad rTaven mosaxleobas sabiujeto 

procesebSi.  

 

kargi iqneba, Tu xSirad moewyoba municipalitetis sakrebulos mier  damtkicebuli biujetis Sualeduri 

(yovelkvartaluri) ganxilvebi, rac kanonmdeblobis moTxovnacaa. sabiujeto procesebis mimdinareobaSi 

Sualeduri Sefasebebis danergva da maTSi samoqalaqo sazogadoebis azris gaTvaliswineba umniSvnelovanesi 

faqtoria. aseTi midgomebi saSualebas miscems adgilobrivi xelisuflebis warmomadgenlebs daSvebuli 

xarvezebi droulad gamoasworon da, Sesabamisad, eleqtoratis keTilganwyobac moipovon. 

შე ნიშ ვ ნის სა ხით უნ და ით ქ ვას, რომ გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის 2010 წლის დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი  წარ მოდ გე ნი ლია მხო
ლოდ მწი რი დო კუ მენ ტა ცი ის სა ხით. რო გორც ტენ დენ ცი ე ბი დან 
ჩანს, აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტა ცია მზად დე ბა მხო ლოდ ფი ნან ს თა 
სა მი ნის ტ რო ში წარ სად გე ნად. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტით რთუ
ლია უბ რა ლო მო ქა ლა ქე გა არ კ ვევს ბი უ ჯე ტით გა მო ყო ფი ლი 
სახ ს რე ბის მი მარ თუ ლე ბებ სა და პრი ო რი ტე ტებ ში. ამა ვე დროს, 
ბი უ ჯე ტის ანა ლი ზი სას ჩანს, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე
ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ნაკ ლე ბად რთა ვენ მო სახ ლე ო ბას სა ბი
უ ჯე ტო პრო ცე სებ ში. 

კარ გი იქ ნე ბა, თუ ხში რად მო ეწყო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლოს მი ერ  დამ ტ კი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის შუ ა ლე დუ რი 
(ყოველკვარტალური) გან ხილ ვე ბი, რაც კა ნონ მ დებ ლო ბის 
მოთხოვ ნა ცა ა. სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა ში შუ ა
ლე დუ რი შე ფა სე ბე ბის და ნერ გ ვა და მათ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო
გა დო ე ბის აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო
რი ა. ასე თი მიდ გო მე ბი სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ად გი ლობ რი ვი ხე
ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს დაშ ვე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი დრო
უ ლად გა მო ას წო რონ და, შე სა ბა მი სად, ელექ ტო რა ტის კე თილ
გან წყო ბაც მო ი პო ვონ.
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გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2010 წლის ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი, 
ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით.

დასახელება გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურება 2015.9

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1694.7

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 90.0

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 63.4

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 145.3
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
მომსახურებაში

22.5

თავდაცვა 89.0
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 536.8

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 200.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 336.8

ეკონომიკური საქმიანობა 4059.9
  სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, 
მეთევზეობა და მონადირეობა 82.5

  ტრანსპორტი 3574.9
  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
ეკონომიკის სფერიში 402.5

გარემოს დაცვა 960.5

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა 1580.0

  ბინათმშენებლობა 950.0
  კომუნალური მეურნეობის განვითარება 40.0
  გარე განთება 590.0

ჯანმრთელობის დაცვა 157.3

  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 157.3

დასვენება, კულტურა და რელიგია 2255.1
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მომსახურება დასვენებისა და სპორტის 
სფეროში 537.0

მომსახურება კულტურის სფეროში 1631.1
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი 
საქმიანობა 45.0

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო 
საქმიანობა 42.0

განათლება 1278.2
სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები 1199.2
ზოგადი განათლება 14.0
პროფესიული განათლება 65.0
სოცილური დაცვა 358.3
ავადმყოფთა და შშმპ-თა სოციალური დაცვა 55.2
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 4.0
ოჯახებისა და ბავშვის სოციალური დაცვა 78.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა 
სოციალური დაცვის სფეროში 221.1

სულ გადასახადელები (ხარჯების ჯამი) 13291.0
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დანართი #2. განათლების რესურს-ცენტრები  
მუნიციპალიტეტების მიხედვით.

მუნიციპალიტეტი ტელეფონი მისამართი

თბილისი    
ვაკესაბურთალო 451668 ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. #68
მთაწმინდა
კრწანისი 452606 ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. #68

ისანისამგორი 273785 ქ. თბილისი, ავლაბრის #34
დიდუბე
ჩუღურეთი 910949 ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. #68

გლდანი
ნაძალადევი 950718 ქ. თბილისი. უზნაძის #52

სამეგრელო ზემო 
სვანეთი    

აბაშა 8(212) 91218 აბაშა. კაჭარავას ქ.#2

ზუგდიდი 8(215) 51438 ზუგდიდი. ზვიად 
გამსახურდიას #35

მარტვილი 956481 მარტვილი. თავისუფლების 
#10

სენაკი 8(213) 22839 სენაკი. რუსთაველის #112
ფოთი 8(293) 22041 ფოთი. გორგასლის ქ.#37
ჩხოროწყუ 8(217) 21212 ჩხოროწყუ. გობეჩიას ქ.#7
წალენჯიხა 8(216) 22645 წალენჯიხა. სალის ქ.#2

ხობი 8(214) 23139 ხობი. ცოტნე დადიანის 
ქ.#181

მესტია   მესტია. თამერ მეფის ქ.#99
რაჭალეჩხუმი 
ქვემო სვანეთი    

ამბროლაური 8(239) 21858 ამბროლაური. კობახიძის 
ქ.#7

ონი 8(230) 20358 ონი. აღმაშენებლის ქ.#15
ცაგერი 8(238) 22227 ცაგერი. რუსთაველის ქ.#13
ლენტეხი 8(237) 91131 ლენტეხი. თამარ მეფის #31
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გურია    
ოზურგეთი 8(296) 75356 ოზურგეთი. კოსტავას ქ. #1
ჩოხატაური 2464 ჩოხატაური. წერეთლის #1
ლანჩხუთი 8(22) 565913 ლანჩხუთი. კოსტავას ქ.#35
სამცხეჯავახეთი    
ადიგენი 9 17 42 ადიგენი. მესხეთის ქ.#19
ასპინძა 8(264) 91559 ასპინძა. რუსთაველის ქ.#7
ახალქალაქი 8(262) 23236 ახალქალაქი. მაშტოცის #33
ახალციხე 8(265) 20532 ახალციხე. კეცხოველის ქ.#6

ბორჯომი 8(267) 24321 ბორჯომი. რუსთაველის 
მოედანი #1

ნინოწმინდა 8(261) 22655 ნინოწმინდა. ოვსეპიანის 
ქ.#16

ქვემო ქართლი    
რუსთავი 8(24) 121350 რუსთავი, შარტავას ქ. #4

ბოლნისი 8(258) 22827 ქ. ბოლნისი.აღმაშენებლის 
ქ.#70

გარდაბანი 8(272) 22071 გარდაბანი. აღმაშენებლის 
#5ა

დმანისი 8()21894 დამანისი.წმინდა ნინოს 
ქ.#41

თეთრიწყარო 8(259) 22619 თეთრიწყარო. თამარ მეფის 
ქ.#34

მარნეული 8(257) 24354 მარნეული. რუსთაველის 
ქ.#69

წალკა 8(265) 21178 წალკა. რუსთაველის ქ#68
შიდა ქართლი    
გორი 8(270) 23402 გორი. სტალინის ქ.#31
კასპი 8(271) 22802 კასპი. სტალინის ქ.#68
ქარელი 8(269) 31023 ქარელი. სტალინის ქ.#20
ხაშური 8(268) 42951 ხაშური. ტაბიძის ქ.32
მცხეთამთიანეთი    
მცხეთა 512089 მცხეთა. აღმაშენებლის 73



86

ახალგორი 8(242) 32311 ახალგორი. თავისუფლების 
მოედანი#14

დუშეთი 8(246) 21928 დუშეთი. სტალინის ქ.#27

ყაზბეგი 8(245) 252095 ყაზბეგი. ვაჟაფშაველას 
ქ.#12

თიანეთი 8(248) 91414 თიანეთი. რუსთაველის ქ#52
იმერეთი    
ქუთაისი 8(231) 44730 ქუთაისი. როზევიჩის ქ.#2
ჭიათურა 52777 ჭიათურა. ტოლსტოის ქ.#11

წყალტუბო 8(240) 22446 წყალტუბო. რუსთაველის 
ქ.#25

ტყიბული 8(297) 22978 ტყიბული. კარლო ლომაძის 
ქ.#3

ბაღდათი 8(234) 22270 ბაღდათი. წერეთლის ქ.#9
ვანი 8(232) 21263 ვანი. თამარ მეფის ქ.#2

ზესტაფონი 8(292) 52740 ზესტაფონი. აღმაშენებლის 
ქ.#61

თერჯოლა 8(291) 21321 თერჯოლა. ჭანტურიძის ქ.#7

სამტრედია 8(211) 23535 სამტრედია. რესპუბლიკის 
ქ.#6

საჩხერე 8(225) 21247 საჩხერე. თავისუფლების 
ქ.#4

ხარაგაული 8(233) 21279 ხარაგაული. 9 აპრილის 
ქ.#15

ხონი 8(295) 22237 ხონი. კაკაბაძის #17
კახეთი    

ახმეტა 8(249) 21556 ახმეტა. ჩოლოყაშვილის 
ქ.#49

გურჯაანი 8(253) 20329 გურჯაანი. რუსთაველის ქ.#4

დედოფლისწყარო 8(256) 22767 დედოფლისწყარო. 
ფიროსმანის ქ. #2

თელავი 8(250) 73429 თელავი. ერეკლე მეორეს 
გამზირი #16

ლაგოდეხი 8(254) 22124 ლაგოდეხი. ქიზიყის ქ.#25
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საგარეჯო 8(251) 43131 საგარეჯო. აღმაშენებლის 
ქ.#15

სიღნაღი 8(255) 31463 სიღნაღი. აღმაშენებლის 
მოედანი #2

ყვარელი 8(252) 21130 ყვარელი. კუდიგორის ქ.#2
აჭარა    

ბათუმი 8(88222) 723
78

ბათუმი. ნიკო ფიროსმანის 
ქ.#1

ქობულეთი 8(88236) 661
07

ქობულეთი. აღმაშენებლის 
ქ.#99

ხულო 8(88238) 700
77

ხულო. ტბელ აბუსერიძის 
ქ.#5

ხელვაჩაური 8(88222) 425
14

ხელვაჩაური. აღმაშენებლის 
ქ.#22

შუახევი   შუახევი. თამარ მეფის ქ.#5
ქედა 8(88235)50080 ქედა. კოსტავას ქ.#1
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დანართი #3. სოციალური მომსახურების სააგენტოს 
ადგილობრივი ცენტრები მუნიციპალიტეტების 
მიხედვით.

მუნიციპალიტეტი ტელეფონი მისამართი
თბილისი    
გლდანი
ნაძალადევი (822) 623369 დ. სარაჯიშვილის გამზ. 1;

დიდუბეჩუღურეთი (822) 968801 დ. აღმაშენებლის გამზ. 
140ა; 

ვაკესაბურთალო (822) 371739 მიცკევიჩის ქ. 23 
ძველი თბილისი
დიდგორი (822) 933719 გ. ტაბიძის ქ. 4, მე2 

სართული; 
ისანისამგორი (822) 710126 მოსკოვის გამზ. 25;
აჭარა    
აჭარის ა/რის 
ფილიალი (8222)  40178; ბათუმი, ტაბიძის ქ .2ა. 

ბათუმი (8222)  40186 ბათუმი, ტაბიძის ქ. 2ა. 

ქობულეთი (8236)  66925 ქობულეთი, თავისუფლების 
ქ. 13. 

ქედა (8235) 50024 დ.ქედა, მ. კოსტავას ქ. 1. 

ხელვაჩაური (888222)  58350 დ. ხელვაჩაურის, 
აღმაშენებლის ქ. 21, 

ხულო (8238)  70035 დ.ხულო, აბელ აბუსერიძის 
ქ. 5. 

შუახევი (8239)  60018 დ. შუახევი,  რუსთაველის 
ქ. 25. 

გურია    
გურიის 
რეგიონალური 
ცენტრი 

(8296) 75764 ოზურგეთი, გოგებაშვილის 
ქ. 2. 

ოზურგეთი 8296 74333 გოგებაშვილის ქ. 2, 
ლანჩხუთი 8210 23906 ჟორდანიას ქ. 76.
ჩოხატაური 8219 22013 ნ.დუმბაძის ქ. 19. 
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იმერეთი    
იმერეთის რეგიონა
ლური ცენტრი (8231) 40443 ქუთაისი, წერეთლის ქ. 21. 

ქუთაისი 8231 46332 ქუთაისი, დუმბაძის ქ. 
59/61. 

ტყიბული (8297) 22962 ტყიბული, კ. ლომაძის 
მოედანი 3. 

წყალტუბო (8240) 22441 წყალტუბო, რუსთაველის 
ქ. 25. 

ჭიათურა (8279) 52564 ჭიათურა, ე. ნინოშვილის 
ქ. 7. 

ბაღდათი (8234)  22867 ბაღდათი, წერეთელის ქ. 9. 
ვანი (8232)  21003 ვანი, თავისუფლების 65, 

ზესტაფონი (8292)  52959 ზესტაფონი, გ.რობაქიძის 
ქ. 5 

სამტრედა (8211)  23747 სამტრედია, რესპუბლიკის 
ქ. 6 

თერჯოლა (8291) 21239 თერჯოლა, შოთაძის ქ. 3 

საჩხერე (8235)  21390 საჩხერე, თავისუფლების 
ქ. 4,

ხარაგაული (8233) 21150 ხარაგაული, სოლომონ 
მეფის ქ. 46, 

ხონი   ხონი, პ. კაკაბაძის ქ. 17
კახეთი    
კახეთის 
რეგიონალური 
ცენტრი 

(8250) 73282 თელავი, ლაღიძის ჩიხი 1; 

თელავი (8250) 71211 თელავი, ქეთევან 
წამებულის ქ. 1;

ახმეტა (8249) 21185 ახმეტა, ბ. ჩოლოყაშვილის 
ქ. 49. 

გურჯაანი (8253) 23420 გურჯაანი, ი. ნონეშვილის 
გამზ. 17. 

ყვარელი (8252) 20470 ყვარელი, ი. ჭავჭავაძის ქ. 
71. 
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ლაგოდეხი (8254) 22603 ლაგოდეხი, თავისუფლების 
ქ. 11; 

საგარეჯო (8251) 43008 საგარეჯო, დ. 
აღმაშენებლის ქ. 15; 

დედოფლისწყარო (8256) 22520 დედოფლისწყარო, მ. 
კოსტავას ქ. 44; 

სიღნაღი (8255) 31303 წნორი, ევდოშვილის ქ. 21. 
მცხეთა მთიანეთი    
მცხეთამთიანეთის 
ცენტრი (822) 512509 მცხეთა, სამხედროს ქ. 13; 

მცხეთა (822) 512869 მცხეთა, სამხედროს ქ. 13; 

ახალგორი  
მცხეთის რნი სოფ. 
წეროვანი, რიგი 16, კოტეჯი 
39;

დუშეთი (8246) 21878 დუშეთი, კოსტავას ქ. 31; 
თიანეთი (8248) 91570 თიანეთი, 9 აპრილის ქ. 2; 

ყაზბეგი (8245) 52166 სტეფანწმინდა, დ. 
აღმაშენებლის ქ. 9. 

რაჭალეჩხუმქვ.
სვანეთი    

რაჭალეჩხუმქვ.
სვანეთის ცენტრი 877 101588 ამბროლაური, კოსტავას ქ. 

13;

ამროლაური (8 239) 21755 ამბროლაური, 
ბრატისლავარაჭის ქ. 13. 

ცაგერი   ცაგერი, შ. რუსთავლის ქ. 
59;

ლენტეხი   ლენტეხი, სტალინის ქ. 10;

ონი   ონი, აღმაშენებლის 
მოედანი 1;

სამეგრელოზემო 
სვანეთი    

სამეგრელოს 
ცენტრი (8215) 50661 ზუგდიდი, შ. რუსთაველის 

ქ. 93; 

ზუგდიდი (8215) 52392 ზუგდიდი, შ. რუსთაველის 
ქ. 93; 
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მარტვილი (8219) 21238 მარტვილი, თავისუფლების 
ქ. 10;

სენაკი (8213) 78620 სენაკი, შ. რუსთავლის ქ. 
229;

ფოთი (8293) 22325 ფოთი, 26 მაისის ქ. 7;
ხობი (8214) 22478 ხობი, ც. დადიანის ქ. 190;

წალენჯიხა (8216) 22060 წალენჟიხა, თამარ მეფის 
ქ. 3;

ჩხოროწყუ (8217) 21384 ჩხოროწყუ, გობეჩიას ქ. 7;
აბაშა (8212) 91335 აბაშა, უ. კაჭარავას ქ. 2,

მესტია   მესტია, აღმაშენებლის ქ. 
17.

სამცხეჯავახეთი    
სამცხეჯავახეთის 
ცენტრი (8265) 20815 ახალციხე, კეცხოველის ქ. 

6;

ახალციხე (8265) 21255 ახალციხე, კეცხოველის ქ. 
6;

ადიგენი (8266) 91951 ადიგენი, ბალახაშვილის ქ. 
19; 

ასპინძა (8264) 91263 ასპინძა, თამარის ქ. 3;

ახალქალაქი (8262) 22966 ახალქალაქი, თუმანიანის 
ქ. 34; 

ბორჯომი (8267) 22245 ბორჯობი, შ. რუსთაველის 
მოედანი 1; 

ნინოწმინდა (8264) 22100 ნინოწმინდა, პუშკინის ქ. 
43;

შიდა ქართლი    
შიდა ქართლის 
ცენტრი (8270) 79217 გორი, გელდიაშვილის ქ. 3;

გორი (8270) 75276 გორი, გელდიაშვილის ქ. 3; 
კასპი (8271) 22044 კასპი, მ. კოსტავას ქ. 69;
ქარელი   ქარელი, სტალინის ქ. 24;
ხაშური (8268) 42482 ხაშური, გ. ტაბიძის ქ. 2; 

ქურთის თემი (822) 391380 თბილისი, ვაჟაფშაველას 
გამზ. 32;
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თიღვის თემი   ქარელი, სტალინის ქ. 24;
ქვემოქართლი    
ქვემო ქართლის 
ცენტრი (824) 122732 რუსთავი, ცურტაველის ქ. 

5ა;

რუსთავი (824) 123676 რუსთავი, ცურტაველის ქ. 
5ა;

ბოლნისი (8258) 22627 ბოლნისი, გორგასალის ქ. 
15;

გარდაბანი (8272) 52869 გარდაბანი, დ. 
აღმაშენებლის ქ. 28;

დმანისი (8260) 21960 დმანისი, წმინდა ნინოს ქ. 
41;

თეთრიწყარო   თეთრიწყარო, 
რუსთაველის ქ. 9; 

მარნეული (8257) 22532 მარნეული, რუსთაველის 
ქ. 69ა;

წალკა (8263) 21662 წალკა, რუსთაველის ქ. 66;

დანართი #4. საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოს საკონტაქტო ინფორმაცია.

მისამართი ტელეფონი ცხელი ხაზი ვებ
მისამართი

ქ. თბილისი, 
პეკინის გამზირი 
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ტერმინთა განმარტებები

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი – 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო თა შე მო სუ ლო ბე
ბის, მა თი ფუნ ქ ცი ე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მიზ
ნით გა სა წე ვი გა და სახ დე ლე ბის ძი რი თა დი სა ფი ნან სო გეგ მა, 
რო მე ლიც დამ ტ კი ცე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს (საკრებულოს) მი ერ.

ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის ბი უ ჯე ტე ბი – აფხა ზე თი
სა და აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის ნა ერ თი ბი უ ჯე ტი, 
რო მე ლიც მო ი ცავს ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის რეს პუბ ლი
კურ და მათ შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვა ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის  ბი უ ჯე ტებს, მათ შე მო სუ ლო ბებ სა და 
გა და სახ დე ლებს.

არა სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი   მიმ დი ნა რე და ნიშ ნუ
ლე ბის ყვე ლა სა ბი უ ჯე ტო შე მო სა ვა ლი, გარ და სა გა და სა ხა დო 
და კა პი ტა ლუ რი შე მო სავ ლე ბი სა.

ასიგ ნე ბა  ბი უ ჯე ტი დან გან საზღ ვ რუ ლი ფუ ლა დი თან ხის გა
მო ყო ფა დამ ტ კი ცე ბუ ლი ხარ ჯე ბის გა სა წე ვად.

ბი უ ჯე ტი  სა ქარ თ ვე ლოს ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის, ავ
ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ად გი ლობ რი
ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ხე ლი სუფ ლე ბის შე მო სუ ლო ბე
ბის, აგ რეთ ვე მა თი ფუნ ქ ცი ე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ
ლე ბის მიზ ნით გა სა წე ვი გა და სახ დე ლე ბის ნუს ხა.

შე მო სუ ლო ბე ბი -  ბი უ ჯე ტის ან გა რი შებ ზე მი სა ღე ბი ყვე ლა 
სა ხის ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ერ თობ ლი ო ბა. 

შე მო სავ ლე ბი - კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად ბი უ ჯე ტე ბის 
ან გა რი შებ ზე მი სა ღე ბი ფუ ლა დი სახ ს რე ბი, რო მელ თა დაბ რუ ნე
ბა და ანაზღა უ რე ბა არ ხდე ბა. 

გა და სახ დე ლე ბი - ბი უ ჯე ტის ან გა რი შე ბი დან გა სა ცე მი ყვე
ლა სა ხის ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ერ თობ ლი ო ბა.

ხარ ჯე ბი - ცენ ტ რა ლუ რი, ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბი სა 
და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ხე ლი სუფ ლე
ბის მი ერ მა თი ამო ცა ნე ბი სა და ფუნ ქ ცი ე ბის ფი ნან სუ რი უზ რუნ
ველ ყო ფის მიზ ნით გა მო ყე ნე ბუ ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბი.

გა და სა ხა დი  სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო, ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ
ლის ბი უ ჯე ტებ ში სა ვალ დე ბუ ლო, უპი რო ბო ფუ ლა დი შე ნა ტა ნი, 
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რო მელ საც იხ დის გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი გა დახ დის აუცი
ლე ბე ლი, არა ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი და უსას ყიდ ლო ხა სი ა თი დან გა
მომ დი ნა რე.

გა მო თა ნაბ რე ბი თი ტრან ს ფე რი  ექ ს კ ლუ ზი ურ უფ ლე ბა მო
სი ლე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ად გი ლობ რი
ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან სპე ცი ა ლუ რი ფორ მუ ლით, ფი ნან სუ
რი დახ მა რე ბის სა ხით გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბი, რო მელ თა გა
მო ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბებს და მო უ კი დებ ლად გან საზღ ვ რავს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნო.

გრან ტი   ოფი ცი ა ლუ რი უსას ყიდ ლო ტრან ს ფერ ტი, რო მე
ლიც მო ი ცავს რო გორც მიმ დი ნა რე, ასე ვე კა პი ტა ლურ ტრან ს
ფე რებს და გა აჩ ნი ათ მიზ ნობ რი ვი ხა სი ა თი.

დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა  სა ხელ მ წი ფო მმარ
თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რო მე ლიც კა ნო ნის 
თა ნახ მად ან ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბი სა და სა ხელ
მ წი ფო მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს შო რის და დე ბუ ლი ხელ
შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად გა და ე ცე მა 
თვით მ მარ თ ველ ერ თე ულს.

ექ ს კ ლუ ზი უ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა  თვით მ მარ თ ვე ლი ერ
თე უ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რო მელ საც იგი ახორ ცი ე ლებს სა
ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით, და მო უ კი
დებ ლად და სა კუ თა რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით.

მიზ ნობ რი ვი ტრან ს ფე რი  დე ლე გი რე ბულ უფ ლე ბა მოს
ლი ლე ბა თა გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ
ვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ
ჯე ტი დან ან / და ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის რეს პუბ ლი კუ რი 
ბი უ ჯე ტი დან ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის სა ხით მი ღე ბუ ლი სახ ს რე
ბი. ანუ მიზ ნობ რი ვი ტრან ს ფე რი წარ მო ად გენს დე ლე გი რე ბუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბი სათ ვის გა და ცე მულ სახ ს
რებს.

მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბა - ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის ორ გა ნი
ზა ცი უ ლი კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით პირ ვე ლი თან რი გის და
წე სე ბუ ლე ბა, რომ ლის თ ვი საც ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
ასიგ ნე ბა ან სა შე მო სავ ლო პროგ ნო ზი და იგი პა სუ ხის მ გე ბე ლია 
ხარ ჯე ბი სა და შე მო სავ ლე ბის მარ თ ვა ზე.

სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მა - სა ხელ მ წი ფო ფი ნან სუ რი რე სურ სე
ბის მო ბი ლი ზა ცი ი სა და გა მო ყე ნე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა კა
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ნონ მ დებ ლო და კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე  აქ ტე ბის, სა ფი ნან სო სა ბი
უ ჯე ტო პო ლი ტი კის, სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სი სა და სა ხელ მ წი ფო, 
ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ
თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ბი უ ჯე ტე ბის ერ თობ ლი ო ბა.

სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სი  სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მის მო ნა წი ლე თა 
საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც მო ი ცავს ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის მომ ზა დე
ბას, წარ დ გე ნას, გან ხილ ვას, დამ ტ კი ცე ბას, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე
ბას, ან გა რიშ გე ბა სა და კონ ტ როლს.

სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცია - მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბა ან მის 
დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყო ფი ერ თე უ ლი, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს 
სა კუ თა რი ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის მომ ზა დე ბას, ბი უ ჯე ტის შეს რუ
ლე ბა სა და ან გა რიშ გე ბას დად გე ნი ლი ნორ მე ბის, სტან დარ ტე
ბი სა და წე სე ბის შე სა ბა მი სად.

სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი  ქვეყ ნის კა ნონ მ დებ ლო ბით 
გან საზღ ვ რუ ლი გა და სა ხა დე ბის შე სა ბა მი სად მო ბი ლი ზე ბუ ლი 
სა ბი უ ჯე ტო თან ხე ბის ერ თობ ლი ო ბა.

სა რე ზერ ვო ფონ დი – ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლი ერ
თე უ ლის ბი უ ჯეტ ში გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი და სა გან გე ბო ხარ ჯე
ბის, აგ რეთ ვე სხვა ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის ღო ნის ძი ე ბე
ბის დსა ფი ნან სებ ლად გან საზღ ვ რუ ლი სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი.

სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი  ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ბი
უ ჯე ტი, რო მე ლიც მო ი ცავს სა კა ნონ მ დებ ლო, აღ მას რუ ლე ბე ლი 
და სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის შე მო სუ ლო ბებ სა და გა და სახ
დე ლებს.

სპე ცი ა ლუ რი ტრან ს ფე რი  ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე
ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტი სათ ვის ეკო ლო გი უ რი და სხვა სტი ქი
უ რი მოვ ლე ნე ბის შე დე გე ბის სა ლიკ ვი და ცი ოდ, აგ რეთ ვე კონ კ
რე ტუ ლი კა პი ტა ლუ რი და სხვა მიმ დი ნა რე ხარ ჯე ბის და სა ფი
ნან სებ ლად სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ან / და 
ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის რეს პუბ ლი კუ რი ბი უ ჯე ტე ბი დან 
ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის სა ხით გა მო ყო ფი ლი სახ ს რე ბი;

ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა  სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა და სა ხა დე
ბის და ხარ ჯე ბის სფე რო ში მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ერ
თობ ლი ო ბა.
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