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დემოკრატიულ
 ი პროცესებისადმი, აძლევენ რა მოქალაქეებს
უფლებას იცოდნენ ხელისუფლების გეგმები და რას აღწევს ხე
ლისუფლება რეალურად. გამჭვირვალობასთან ერთად იზრდ
 ე
ბა ანგარიშვალდებულებაც.
საქართველოში ადგილობრივ თვითმმართველობებს არ გააჩ
ნიათ იმდენი რესურსები, რომ განახორციელ
 ონ ყველაფერი, რისი
გაკეთებაც მათ სურთ. მათ გამუდმებით უწევთ რთული საბიუჯე
ტო არჩევანის გაკეთება. მოქალაქეებს შეუძლიათ განსაზღვრონ
რომელი მომსახურება არის უფრო მნიშვნ
 ელოვანი მათთვის და
ხელისუფლებას შეუძლია მოიპოვოს მოქალაქეთა მხარდაჭერა
სწორედ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებით. ადგილობრივ თვით
მმართველობას შეუძლია მოქალაქეები გამოიყენოს გარკვეული
პროგრამებისა და მომსახურების განხორციელებისას, რითაც ის
მნიშვნ
 ელოვნად შეამცირებს ხარჯებს და ფასეულ რესურსებს და
ზოგავს სხვა საქმიანობის დასაფინანსებლად. ეს აღიქმება, რო
გორც პოლიტიკური მხარდაჭერა არჩეული ოფიციალური პირე
ბის მიმართ, ამიტომაც მოქალაქეთა ჩართვა გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში მნიშვნ
 ელოვანი და აუცილებელია.
საბიუჯ
 ეტო პროცესი უპირველესი მექანიზმია იმისა, თუ რო
გორ უნდა დახარჯოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ
მოქალაქეთა ფული იმ გადაწყვეტილებათა განსახორციელებ
ლად, რაც აუცილებელია მათი ცხოვრებისათვის. ადგილობრი
ვი თვითმმართველობის სხვა ფუნქციათა შორის მოქალაქეთა
ჩართვა საბიუჯეტო და საფინანსო პროცესებში ყველაზე მნიშ
ვნელოვანია.
რას ვგულისხმობთ, როცა ვამბობთ „მოქალაქეთა მონაწი
ლეობა“? მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღე
ბის პროცესში მოიცავს ცალკეული პიროვნებების ან ჯგუფების
მონაწილეობის იმ შესაძლებელ ფორმას, რომელიც მიზნად
ისახავს მოქალაქის მიერ საკუთარი ნების დაფიქსირებას და
ზემოქმედების მოხდენას ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელობის
მიერ გადაწყვეტილების მიღების და მათი განხორციელების
პროცესზე. ძირითადად მოქალაქეთა მონაწილეობის ორ ფორ
მას განასხვავებენ: პირველი – მონაწილეობის ფორმალური, კა
ნონით განსაზღვრული პროცედურები და მეორე – მონაწილეო
ბის არაფორმალური, ნებაყოფლობითი პროცედურები. ქვემოთ
თქვენ იხილავთ უფრო მეტ ინფორმაციას ამ ორი კონცეფციის
შესახებ, კონკრ
 ეტულ მაგალითებს არსებული პრაქტიკიდან და
მათი განხორციელ
 ების პრაქტიკულ სტრატეგიას.
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საქართველოში კანონით გათვალისწინებული
მოქალაქეთა თანამონაწილეობა
უმაღლესი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც მოქალაქეებს
აძლევს უფლებას მონაწილეობა მიიღონ ხელისუფლების გან
ხორცილებაში არის საქართველოს კონსტიტუცია. შემდეგი სა
კანონმდებლო აქტი, რომელიც აკონკრეტებს კონსტიტუციით
მინიჭებულ უფლებას არის საქართვ
 ელოს ზოგადი ადმინის
ტრაციული კოდექსი. იგი საშულებას აძლევს საქართველოს
ნებისმიერ მოქალაქეს მონაწილეობა მიიღ
 ოს მმართვ
 ელობის
კოლეგიალური ორგანოს სხდომებში და ხელისუფლების ორგა
ნოს წარუდგინოს შესაბამისი რეკომენდაციებ
 ი, პროექტები თუ
წინადადებები. აღსანიშნავია, რომ ზოგადი ადმინისტრ
 აციული
კოდექსით ასეთი უფლება აქვს როგორც ადამიანთა ჯგუფს ასე
ვე თითოეულ ადამიანს ინდივიდუალ
 ურად.
შემდეგი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ეხება მოქალა
ქეთა მონაწილეობას არის საქართველოს ორგანული კანონი
ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელობის შესახებ. ეს კანონი კიდევ
უფრო აზუსტებს და აკონკრეტებს მოქალაქეთა მონაწილეობის
ფორმებს და ჩარჩოებს ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელობის
ორგანოსთან მიმართებაში. ორგანული კანონი აწესებს, რომ
ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა ხორციელდებოდეს
მოქალაქეთა მონაწილეობის პრინციპის დაცვით. ადგილობ
რივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში მოქა
ლაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოები, ადგილობრივი სამსახურები
და თანამდებობის პირები ვალდებული არიან, შექმნან ორგანი
ზაციული და მატერიალურ-ტექნიკური პირობები მოქალაქეთა
მიღების, თვითმმართველობის ორგანოებ
 ის სხდომებში მოქა
ლაქეთა მონაწილეობისა და გადაწყვეტილებათა კონტროლის
გამჭვირვალობისათვის.
ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელობის ორგანოები ვალდე
ბულნი არიან ადგილობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ან
საკრებულოს დებულებით (რეგლამენტით) დადგენილი წესით
გამოაქვეყნონ:
zz ინიცირებული გადაწყვეტილებათა პროექტები;
zz ინიცირებული გადაწყვეტილებათა პროექტების განხილვის
პროცედურები და ვადები;
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zz საკრებულოს, აგრეთვე საკრებულოს კომისიის სხდომების
დღის წესრიგი, ჩატარების ადგილი და თარიღი. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრ
 ირე
ბულ ამომრჩეველს უფლება აქვს, საკრებულოს დებულებით
(რეგლამენტით) დადგენილი წესით მონაწილეობა მიიღოს
საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომებში;
zz მიღებული ნორმატიული, აგრეთვე სხვა ადმინისტრ
 აციული
აქტები, მათი გასაჩივრების ვადები და პროცედურები;
zz გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლში მოქალაქეთა
მონაწილეობის ვადები და პროცედურები;
ამავე დროს ორგანული კანონის თანახმად, ადგილობრივი
თვითმმართველობის თანამდებობის პირები და საკრებულოს
წევრები ვალდებული არიან, წელიწადში ერთხელ მაინც მო
აწყონ საჯარო შეხვედრა ამომრჩევლებთან და წარდგნენ მათ
წინაშე გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშით, უპასუხონ
ანგარიშის მოსმენისას ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხ
ვებს.
სიახლე, რაც ორგანულმა კანონმა შემოიტანა არის პეტიცია.
თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა
არანაკლებ 1%-ს უფლება აქვს, მოამზადოს და შეიტ
 ანოს საკ
რებულოს დადგენილების პროექტი, ან წარადგინოს წინადადე
ბა საკრებულოს ნორმატიული აქტის გაუქმების, ნორმატიულ
აქტში ცვლილებების ან დამატებების შეტანის შესახებ. პეტიცი
ის წესით შეტანილ პროექტს თან უნდა ერთოდეს ამ გადაწყვე
ტილების მიღების საჭიროებ
 ის დასაბუთება, პროექტის ავტო
რის (ავტორების) და საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული მომ
ხსენებლის ვინაობა და მისამართი. საკრებულო ვალდებულია
პეტიციის წესით შემოტანილი პროექტი რეგისტრაციიდ
 ან ერთი
თვის ვადაში განიხილოს საკრებულოს სხდომაზე. აღსანიშნა
ვია, რომ საკრებულოს სხდომაზე პეტიციის წესით შემოტანილი
პროექტის განხილვაში მომხსენებლის სტატუსით, სათათბირო
ხმის უფლებით მონაწილეობს პროექტის ინიციატორთა მიერ
დანიშნული მომხსენებელი.
ადგილობრივი ნორმატიული აქტი, რომელშიც დეტალურად
უნდა იყოს მოცემული მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრ
 უ
მენტები გახლავთ საკრებულოს რეგლამენტი. მიუხედავად იმი
სა რომ თვითმმართველი ერთეულების დებულებების უმრავ
ლესობაში სხვადასხვა ხარისხით არის გათვალისწინებული მო
სახლეობის ჩართულობის მექანიზმები, მათი მნიშვნელოვანი
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ნაწილი პრაქტიკაში არ გამოიყენება. ისეთი მექანიზმები, რო
გორებიცაა პეტიცია, საკრებულოს „ღია კარის“ სხდომა, საკ
რებულოს გასვლ
 ითი სხდომა, საკრებულოში საკითხის საჯარო
განხილვა, იშვიათი შემთხვევების გარდა, პრაქტიკულად არ მუ
შაობს. ამის გამომწვევ მიზეზებად ძირითადად მოსახლეობის
არასაკმარისი ინფორმირებულობა, აგრეთვე ამ კუთხით თვით
მმართველი ერთეულებისა და მოსახლეობის არასაკმარისი აქ
ტიურობა უნდა დავასახელოთ.
საბოლოოდ უნდა აღინიშნოს, რომ მოსახლეობა სხვადასხ
ვა ფორმით მეტ-ნაკლებად იღებს ინფორმაციას თვითმმართვ
 ე
ლობის ორგანოების საქმიანობის შესახებ, თუმცა თვითმმარ
თველობის განხორციელ
 ებაში მონაწილეობის კონკრეტული
მექანიზმებისა და პროცედურების შესახებ მათი ინფორმირე
ბულობის დონე დაბალია.

მოქალაქეთა ინფორმაციით უზრუნველყოფა
ხალხის მიერ ხელისუფლების კონტროლი და მით უმეტეს
გადაწყვეტილების მიღებისას მონაწილეობა ვერ განხორციელ
დება, თუკი საზოგადოება არ იქნება ინფორმირებული სახელმ
წიფო ორგანოთა საქმიანობის შესახებ. იმ საზოგადოებაში, რო
მელსაც საკმარისი ინფორმაცია არ მიეწ
 ოდება, დემოკრატია
მხოლოდ მოჩვენებით კატეგორიად ჩამოყალიბდება.
რა საკანონმდებლო გარანტიებ
 ი იცავს ინფორმაციის თა
ვისუფლებას საქართველოში? ინფორმაციის თავისუფლების
უპირველესი გარანტია საქართვ
 ელოს კონსტიტუციაა
 . ხოლო
კონსტიტუციის საფუძველზე მიღებული კანონებია: ზოგადი ად
მინისტრაციულ
 ი კოდექსის მესამე თავი – ინფორმაციის თავი
სუფლება და კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ;
კონსტიტუციის 24-ე მუხლის თანახმად, ყოველ ადამიანს
აქვს უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრც
 ელოს ინფორ
მაცია. ვინაიდან თანამედროვე საზოგადოებისათვის საინტერე
სო ინფორმაციის ერთ-ერთ ძირითად წყაროს აღმასრულებე
ლი ხელისუფლება წარმოადგენს, კონსტიტუციის 41-ე მუხლის
პირველი ნაწილი აღიარებს საქართველოს ყოველი მოქალა
ქის უფლებას კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს სახელმ
წიფო დაწესებულებაში არსებულ ინფორმაციას, აგრეთვე იქ

9

არსებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს, თუ ისინი არ შეიც
 ავს სა
ხელმწიფო, პროფესიულ, პირად ან კომერციულ საიდ
 უმლოე
ბას. კონსტიტუციის 37-ე მუხლის თანახმად, ადამიანს უფლება
აქვს მიიღოს სრული და ობიექტური ინფორმაცია მისი სამუშაო
და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ. კონსტი
ტუციის შემდეგ ძირითადი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც
არეგულირებს მოქალაქეთა უფლებას დაესწროს საჯარო და
წესებულებებში სხდომებს, თავისუფლად მიუწვდებოდეთ ხელი
ოფიცილურ დოკუმენტებზე, აგრეთვე საკუთარი თავის შესახებ
ხელისუფლების ხელთ არსებულ ინფორმაციაზე, არის ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი – ინფორმაციის თა
ვისუფლება.
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 მე-40 მუხლის თანახ
მად, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინ
ფორმაცია 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 36-ე 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. მედიის ფართოდ გამოყენება: ადგილობრივი თვითმმარ
თველობის ორგანოები უნდა ცდილობდნენ ხელი შეუწყონ
ადგილობრივ მედიას მიიღონ ხელისუფლების საქმიან
 ობის
შესახებ ინფორმაცია. ამ მიზნით მათ უნდა შეატყობინონ
ყველა შეხვედრის შესახებ და წაახალისონ ისინი დაესწრონ
მას. გამოუშვან პრეს-რელიზები ხელისუფლების მომავალი
საქმიანობის შესახებ. მიაწოდენ სტატიებ
 ი ადგილობრივ მე
დიას კვირაში ერთხელ მაინც, ხელისუფლების სხვადასხვა
სამსახურების, განყოფილებების საქმიანობის შესახებ.
2. ადგილობრივი თვითმმართველობის სატელევიზიო შოუ:
გააკეთონ ყოველკვირეული სატელევიზიო გადაცემა, რომე
ლიც მიძღვნილი იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის
საქმიანობისადმი;
3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიულეტენი: ვინა
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4.

5.

6.

7.

8.
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იდან შესაძლოა ადგილობრივი მედიას არ გააჩნდეს შესაძ
ლებლობა განუსაზღვრელი ადგილი დაუთმოს ადგილობრი
ვი თვითმმართვ
 ელობის საქმიანობათა გაშუქებას, ამიტომ
ადგილობრივმა ორგანოებმა შესაძლოა გამოუშვან საკუთა
რი ბიულეტენი თავისი საქმიანობის შესახებ. შესაძლოა ეს
იყოს მცირეტირაჟიანი და იაფი გამოცემა და არა გაზეთი.
პირდაპირი შეტყობინება მოქალაქეებს: ხელისუფლებამ
შეიძლება პერიოდულად მიაწოდოს ინფორმაცია პირდაპირ
მოქალაქეებს წერილის სახით. უამბონ მოქალაქეებს ბიუ
ჯეტის ფორმატის შესახებ, აცნობონ მათ სხვადასხვა მნიშვ
ნელოვანი შეხვედრებისა და ღონისძიებების, ხელისუფლე
ბის ფინანსური სიტუაციის შესახებ და ა.შ.
წლიური ანგარიში: ყოველ წელიწადს ხელისუფლებამ
უნდა გამოუშვას ანგარიში გასული წლის მდგომარეობის
შესახებ, მისი საქმიანობის დეტალური ანალიზი, მიღწევე
ბი (იმასთან შედარებით, თუ რისი მიღწევა სურდათ მათ),
მნიშვნელოვანი მოვლენები და ა.შ.
საჯარო შეხვედრები: თვითმმართველობამ უნდა უზრუნ
ველყოს, რომ საკრებულოს სხდომები ღია იყოს საზოგადო
ებისათვის. გადაწყვეტილების მიღებამდე ხელისუფლებამ
უნდა მისცეს მოქალაქეებს შესაძლებლობა გამოთქვან თა
ვიანთი დამოკიდებულება მისაღებ გადაწყვეტილებაზე და
მოუსმინონ მათ, თუ რა არის მნიშვნელოვანი საზოგადოე
ბისათვის. საკრებულოს დადგენილი უნდა ჰქონდეს ერთი
კონკრეტული დღე, ადგილი, დრო, რითაც გაზრდის მოქა
ლაქეთა მონაწილეობის მექანიზმს. მან უნდა გამოაცხა
დოს, გამოაკრას და ხელმისაწვდომი გახადოს ყოველი შეხ
ვედრის დღის წესრიგი წინასწარ. ამასთანავე საკრებულომ
შეხვედრის ოქმებითაც უნდა უზრუნველჰყ
 ოს საზოგადოე
ბა.
ღია საჯარო გადაწყვეტილებები: მოქალაქეებს მაქსი
მალურად უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი ხელისუფლების გა
დაწყვეტილებებზე. ამისათვის ხელისუფლებამ უნდა აცნო
ბოს ხალხს თავისი უფლების შესახებ განიხილოს ხელისუფ
ლების გადაწყვეტილებები. ეს ეხება ფინანსურ გადაწყვეტი
ლებებსაც. მოქალაქეებს უნდა მიეწ
 ოდოთ ინფორმაცია, თუ
რას ყიდულობს ადგილობრივი თვითმმართველობა, სად და
რა ფასად.
მოქალაქეთა მეგზური: ხელისუფლებამ უნდა გამოსცეს

სხვადასხვა ტიპის მეგზური ადგილობრივი თვითმმართვ
 ე
ლობის შესახებ. ეს შეიძლება იყოს ძალიან ზოგადი მეგ
ზური თავისი ბუნებით ან კონკრეტულად ასახავდეს ერთი
სამსახურის საქმიანობას. ინფორმაცია მოქალაქეთათვის
გასაგები ენით უნდა იყოს გადმოცემული.
9. ბიუჯეტის მოკლე ცნობარი: რაც შეეხება ბიუჯეტს, ხელი
სუფლებამ უნდა მოამზადოს ბიუჯეტის მოკლე ცნობარი,
იგი უნდა იძლეოდეს ბიუჯეტის მიმოხილვას გასაგები ენით
და მარტივი ფორმატით.
10. ყუთები მოქალაქეთა წინადადებებისათვის: ეს ძალიან
იოლი და მარტივი მეთოდია, რომელიც გულისხმობს ყუთე
ბის ჩამოკიდებას სოფლებში/ქალაქებში, რათა მოქალაქე
ებს შეეძლოთ თავიანთი წინადადებების მიწოდება ხელი
სუფლებისათვის.
11. სამოქალაქო განათლება: ოფიციალურმა პირებმა გარკ
ვეულ
 ი დრო უნდა გაატარონ საშუალო სკოლებში, მიაწო
დონ ინფორმაცია მოსწავლეებს ადგილობრივი თვითმმარ
თველობის შესახებ და ხელი შეუწყონ მათ მომავალ მონა
წილეობას ხელისუფლების საქმიანობაში.
12. მონაწილეობის მექანიზმებად შეიძლება გამოყენებულ
იქნას ასევე: მოქალაქეთა საერთო კრება; მოქალაქეთა
კომიტეტები; მრჩეველთა საბჭოები; ახალგაზრდული საბ
ჭოები; დისკუსია ღია ეთერში და მრავალი სხვა ინოვაცია,
რასაც ადამიანი მოიფიქრებს.
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თავი 2
რისი მიღწევა
შეიძლება
საბიუჯეტო
პროცესში
მოქალაქეთა
მონაწილეობით?

ს

აბიუჯეტო პროცესში მოქა
ლაქეთა მონაწილეობით შე
საძლებელია მოგვარებულ
იქნას ის პრობლემები, რომელიც
ყველაზე მეტად აწუხებს მოსახ
ლეობას. ამისათვის კი პირველ
რიგში აუცილებელია თვითონ
მოსახლეობა იყოს აქტიური და
მზად მონაწილეობა მიიღოს გა
დაწყვეტილების მიღების პრო
ცესში.
ხშირ შემთხვევაში, თითოეულ
ჩვენგანს აწუხებს სხვადასხვა
პრობლემები (განათლების ხელ
მისაწვდომობა/დაფინანსება, ჯან
მრთელობასთან თუ სოციალურ
დახმარებასთან დაკავშირებული
საკითხები და სხვა). ჩვენ შეგვიძ
ლია მივმართოთ ადგილობრივ და
ცენტრალურ ხელისუფლებას აღ
ნიშნული პრობლემების მოსაგვა
რებლად ინდივიდუალურად. მაგ
რამ, უმჯობესია ხელისუფლებას
მივმართოთ არა ინდივიდუალუ
რად, არამედ შევქმნათ საზოგა
დოებრივი ჯგუფები (რომლებშიც
გაწევრიანებული იქნებიან ჩვენი
მეგობრები, მეზობლები, თანა
მოაზრეები), რომლებსაც ჩვენს
მსაგვასად აწუხებთ აღნიშნული
პრობლემები.

ნაცვლად, ინდივიდუალური პრობლემების განხილვისა
სხვადასხვა საჯარო მოხელეებთან ჩვენი შეგვიძლია გავაერ
თიანოთ ჩვენი და მსგავსი საჭიროებ
 ების მქონე მოსახლეობის
სურვილები და მივიღოთ სისტემური მხარდაჭერა. ყოველივე
ეს შესაძლებლობას მოგვცემს:
zz დავზოგოთ დრო (მაგალითად ხშირად ბევრ ჩვენთაგანს
უწევს მისვლა და ლოდინი მოსაცდელებში);
zz გავზრ
 დოთ მხარდაჭერის მიღების შესაძლებლობა;
zz მივიღოთ დროულ და სისტემური მხარდაჭერა;
zz გავუადვილოთ მუშაობ
 ა ადგილობრივი ორგანოების თანამშ
რომლებს, ჩვენი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად;
როგორ მივმართოთ?
მიმართვ
 ისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგი ძირითა
დი საშუალებები:
zz განცხადების წარდგენა;
zz პირადი შეხვედრები;
zz საკრებულოს სხდომებზე დასწრება;
zz საკრებულოსთვის წინადადებების შეთავაზება/მიწოდება
zz და სხვა;
ჩვენს განაცხადს ან/დ
 ა პირად საუბარს სასურველია თან ახ
ლდეს არგუმენტები (სხვადასხვა დამასაბუთებელი დოკუმენ
ტები: გამოკითხვის შედეგები, ხელმოწერები, ფოტო მასალა და
სხვა.), რომლითაც თქვენ დაუმტკიცებთ კონკრეტული პრობლე
მის არსებობას და მის მნიშვნელობას მუნიციპალიტეტისთვის,
მოსახლეობისთვის.
ქვემოთ მოცემულია რამოდენიმე პრაქტიკული მაგალითი,
თუ როგორ უნდა მივიღოთ ინფორმაცია ჩვენთვის მნიშვნელო
ვანი საკითხის შესახებ.
მაგალითი #1: თუ მოსახლეობა ფიქრობს, რომ მათ მუნი
ციპალიტეტში განათლების დონის გაუმჯობესებისათვის აუცი
ლებელია პედაგოგთა ხელფასების ზრდა, საზოგადოებრივმა
ჯგუფმა უნდა მოიძიოს აღნიშნულის დამადასტურებელი არგუ
მენტები. არგუმენტების მოძიებ
 ა შესაძლებელია სხვადასხვა
წყაროებიდან. პირველ რიგში დაინტერესებულმა ჯგუფმა უნდა
მოიძ
 იოს ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ კუთხით გა
მოყოფილი სახსრების შესახებ.
პედაგოგთა დაფინანსების შესახებ ინფორმაციის მოძიება
შესაძლებეილია საქართვ
 ელოს ფინანსთა სამინისტროს უფასო
ცხელი ხაზის 077 საშუალებით ან ოფიციალური ვებ-გვერდი
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დან www.mof.ge, სადაც განთავსებულია სახელმწ
 იფო ბიუჯე
ტის შესახებ ინფორმაცია. აღნიშნული ინფორმაციის მოძიება
შესაძლებელია ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტ
როს ადგილობრივ საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრებში (იხ.
დანართი #2).
ინფორმაციის მოძიებ
 ის შემდგომ, აუცილებელია მისი გაა
ნალიზება და შესაბამისი დასკვნების გამოტანა. ჯგუფმა უნდა
გაიაზროს და ჩამოაყალიბოს არგუმენტები თუ რატომ ახდენს
გავლენას პედაგოგთა ხელფასები სწავლის ხარისხზე და რა
არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს.
საბოლოოდ, აღნიშნული რეკომენდაციები მიწოდებულ უნდა
იქნას შესაბამისი სტრუქტურებისათვის და მოხდეს მისი აქტი
ური ლობირება.
მაგალითი #2: თუ დაინტერესებულ ჯგუფს აინტერესებს
მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული სოციალური დახმარებების
მოცულობა, პირველ რიგში ინფორმაციის მოპოვებისათვის
აუცილებელია დაიწეროს განცხადება საჯარო ინფორმაციაზე
პასუხისმგებელი პირის სახელზე, სადაც მოთხოვნილი უნდა იქ
ნეს ყველა ის სავარაუდო ინფორმაცია, რომელიც წარმოდგენს
დაინტერესებული ჯგუფის ინტერესს.
ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს: თუ რა კრიტერიუმებით ხდე
ბა ბენეფიციარების განსაზღვრა, ანუ ვის შეუძლია მიიღ
 ოს აღ
ნიშნული სოციალური დახმარება; რამდენია გამოყოფილი თი
თო ბენეფიციარზე, სულ რამდენ ბენეფიციარზეა გათვლილი
მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების პროგრამა და ა.შ.
ამავე დროს ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით შესაძლე
ბელია დაინტერესებულმა ჯგუფმა ინფორმაციის მოთხოვნით
მიმართოს „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ ადგილობ
რივ ორგანოებს. ანუ მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ აღ
ნიშნული კატეგორიის რამდენი ადამიანია მუნიციპალიტეტში.
დანართ #3-ში მოცემულია „სოციალური მომსახურების სა
აგენტოს“ ადგილობრივი ორგანოების საკონტაქტო ინფორმა
ცია.
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თავი 3
მონიტორინგის
არსი, ფუნქციები და
დანიშნულება
საბიუჯეტო პროცესში ერთ-ერ
თი მნიშვნელოვანი ადგილი უკა
ვია მონიტორინგს. ბიუჯეტი არ
წარმოადგენს უბრალო ფინანსურ
გეგმას, რადგან იგი ატარებს კანო
ნის ხასიათს. შესაბამისად, დაუშ
ვებელია კანონით განსაზღვრული
საბიუჯეტო თანხების არამიზნობ
რივი ხარჯვა. საბიუჯეტო პრო
ცესის მონიტორინგი ბიუჯეტის
შემოსულობებისა და გადასახდე
ლების შეფასების, ასევე გაკონტ
როლების ქმედითი ინტრუმენტია.
მონიტორინგი – ინგლისური
სიტყვაა და დაკვირვებას, შეფა
სებას ნიშნავს.
სიტყვა “მონიტორინგ“-ს იყენე
ბენ სხვადასხვა სახის გამოკვლევე
ბის, შემოწმებების, ინფორმაციის
შეგროვების და ა.შ. აღსანიშნავად.
მონიტორინგის ცნება სხვა
დასხვა შინაარსის მატარებელია,
და ის შეიძლება იყოს:
zz მუდმივი/ხანგრძლივი დაკვირ
ვება რაიმე პროცესზე, მოვლე
ნაზე, სასურველ

ბიუჯეტის
მონიტორინგის
და ფინანსური
კონტროლის
მექანიზმები

რეზულტატთან ან პირველად ეჭვებთან შესაბამისობის გარკ
ვევის მიზნით.
zz გარე სამყაროზე დაკვირვება, შესწავლა ან/და პროგნოზირე
ბა, ადამიანის საყოფაცხოვრებო საქმიანობასთან დაკავში
რებით.
zz რაიმე საკითხთან დაკავშირებით, ინფორმაციის შეგროვება
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის მიზნით.
ჩვენს შემთხვევაში “მონიტორინგში“ ვგულიხმობთ: სოცია
ლური სინამდვილის გარკვეული ფრაგმენტის გეგმაზომიერ, სის
ტემურ, გარკვ
 ეული სქემით ჩატარებულ შესწავლას - ინფორმაცი
ის სისტემურ შეკრებასა და დამუშავებას რომელიმე კონკრეტულ
საჭირბოროტო საკითხზე, რომლის მიზანია მიღებული ცოდნის/
ინფორმაციის გამოყენება ვითარების გასაუმჯობესებლად.
მონიტორინგის დაგეგმვას წინ უსწრებს, გარკვეული წინას
წარი შეხედულების/ეჭვების შექმნა სოციალ
 ური სინამდვილის
ამა თუ იმ ფრაგმენტზე, რომელიც შედის შესაბამისი ორგანიზა
ციის ან პირების ინტერესის სფეროში.
“მონიტორინგი“ შესაძლებლობას გვაძლევს შევამოწმოთ
ეჭვები (დაფუძნებული ყოფით შეხედულებებზე, საგაზეთო მა
სალებზე და ა.შ.) რომლის მიხედვით საზოგადოებრივი ცხოვ
რების რომელიღაც სფეროში ადგილი აქვს დარღვევებს, შევკ
რიბოთ ასეთი დარღვ
 ევების მტკიცებულებები და ასევე მოსაზ
რებები და მონაცემები, რომლებიც ადასტურებს შემდგომი ქმე
დებების აუცილებლობას.
მონიტორინგი რამდენადმე განსხვავდება კლასიკური სოცი
ალური კვლევებისაგან. მონიტორინგის ფარგლებში ჩატარებუ
ლი კვლევის მიზანია მდგომარეობის შეფასება და არა უბრა
ლოდ აღწერა.
მონიტორინგის ფუნქციები – მონიტორინგი შეიძლება ჩა
ტარდეს სხვადასხვა მიზნით და შესაბამისად მას სხვადასხვა
ფუნქციის შესრულება ეკისრება:
შემეცნებითი ფუნქცია – მონიტორინგს აკისრია შემეცნები
თი ფუნქცია, როდესაც საწყისი ინფორმაცია მხოლოდ მიგვა
ნიშნებს, რომ საჯარო დაწესებულებების საქმინობაში ადგილი
აქვს დარღვევებს. ამ შემთხვევაში, უცნობია როგორც ამ დარ
ღვევათა მასშტაბი, ასევე ის თუ რა უნდა შეიცვალოს სახელ
მწიფოს ფუნქციონ
 ირებაში, რათა თავიდან იქნეს აცილებული
დარღვევები.
ასეთ დროს გვეხმარება მონიტორინგი, რომელიც საშუალე
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ბას გვაძლევს მივიღოთ დოკუმენტური მონაცემები დარღვევე
ბის მასშტაბის შესახებ და განვსაზღვროთ რა ცვლილებებია სა
ჭირო კანონმდებლობაში ან პრაქტიკაში მსგავსი დარღვევების
აღმოსაფხვრელად ან მნიშვნელოვნად შესამცირებლად.
დამხმ
 არე ფუნქც
 ია – მონიტორინგის ჩატარებას დამხმარე
ფუნქცია აკისრია, როდესაც საკმაოდ კარგადაა ცნობილი დარ
ღვევების მასშტაბები და ხასიათ
 ი, ვიცით რა ცვლილებების
გატარებაა საჭირო (სამართლებრივი ნორმა, ნორმის გამოყე
ნების პრაქტიკა, სახელმწ
 იფო დაფინანსების ფორმა და კონტ
როლის მექანიზმები) დარღვევების თავიდან ასაცილებლად. ამ
შემთხვევაში მონიტორინგი ტარდება ფაქტობრივი მასალების
შეგროვების, დარღვევათა მტკიცებულებებისა და არგუმენტე
ბის მოსაპოვებლად, რათა დავარწმუნოთ საზოგადოება და სა
ხელმწიფო სტრუქტურები ცვლილიებათა აუცილებლობაში.
პროფილაქტიკური ფუნქცია – მონიტორინგს პროფილაქ
ტიკური ფუნქცია აკისრია, როდესაც მისი მიზანი არის არა დარ
ღვევების თაობაზე ცოდნის გაღრმავება და მტკიცებულებების
მოპოვება, არამედ გამიზნულია იმითვის რომ თვით დაკვირვე
ბისა და კონტროლის ფაქტმა გავლენა იქონიოს საჯარო დაწე
სებულებებზე და აიძულოს ისინი არ დაუშვან დარღვევები.
ასეთი დაკვირვება, რომელიც ხშირად ღიად და დემონსტ
რაციულ
 ად მიმდინარეობს აფრთხილებს საჯარო დაწესბულე
ბებს, რომ მათ საქმიანობას გულდასმით აკვირდებიან.
ამ შემთხვევაში უფრო უმჯობესია მონიტორინგს ვუწოდოთ
„დაკვირვება“, თუმცა უნდა გვახოვდეს – მონიტორინგი ასეთ
შემტხვევაშიც ემსახურება სოციალური სინამდვ
 ილის გამოსწო
რებას და არა მხოლოდ მის აღწერას.
საჯარო დაწესებულება რომელიც გაფრთხილებულია მოსა
ლოდნელი მონიტორინგის თაობაზე ხშირად მიმართავს ზომებს
დარღვევების კორექტირების მიმართულებით. ასეთი საჩქა
როდ მიღებული ცვლილებები კი ხშირად ძალაში რჩება (თუმცა
არა ყოველთვის) მონიტორინგის დასრულების შემდეგ – სწო
რედ ასე შეიძლება შეუწყოს ხელი პროფილაქტიკურმა მონიტო
რინგმა არსებული პრობლემების გამოსწორებას.
მონიტორინგის დანიშნულება – მონიტორინგი წარმოად
გენს არსებული სინამდვილის შეცვლისათვის განსახორციელ
 ე
ბელ ქმედებათა ერთ-ერთ კომპონენტს.
მონიტორინგი არა თვითმიზანი, არამედ ვითარების შეცვ
ლისაკენ მიმართულ ქმედებათა უფრო ფართო წრის ნაწილია.
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მონიტორინგის განმახორციელ
 ებელი ორგანიზაციისთვის/ პი
რისთვის მონიტორინგი და მისი ანგარიში არა საბოლოო შე
დეგი, არამედ საწყისი წერტილია შემდგ
 ომი ქმედებებისთვის,
რომლებმაც უნდა მიგვიყვანოს ამა თუ იმ სფეროში ვითარების
შეცვლამდე/გამოსწორებამდე.
შესაბამისად მონიტორინგის კონცეფცია დამოკიდებულია
იმაზე თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ მისი შედეგები. არც იმის
დავიწყება შეიძლება რომ საჯარო დაწესებულებების საქმიანო
ბის სფეროები მეტად ფართო და მრავალფეროვანია და ვერ
ცერთი მონიტორინგი ვერ შეძლებს მის სრულად მოცვას/ და
ფარვას. ჩვენი ინტერესიდან გამომდინარე უნდა შევარჩიოთ
საჯარო დაწესებულებების საქმიანობის ერთი ან რამოდენიმე
კონკრეტული სფერო.

ბიუჯეტის მონიტორინგის მექანიზმები
მონიტორინგი შესაძლებელია ჩატარდეს საბიუჯეტო პროცესის
ყველა ეტაპზე - შედგენა, განხილვა, დამტკიცება, აღსრულება, კონ
ტროლი და ანგარიშგება. მონიტორინგი ხორციელდება ბიუჯ
 ეტის
როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვ
 ითი ნაწილის მიმართ. შესაძ
ლებლია ჩატარდეს ბიუჯეტის სხვადასხვა ტიპის მონიტორინგი.
ბიუჯეტის ფინანსური მონიტორინგისას აქცენტი უნდა გა
კეთდეს ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებზე საბი
უჯეტო პროცესის ეტაპების მიხედვით.
ფინანსური მონიტორინგისთვის საჭირო ინფორმაცია
საბიუჯეტო
პროცესის
ეტაპები

შედგენა
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შემოსულობები

გადასახდელები

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

განხილვა და
დამტკიცება

აღსრულება

კონტროლი
და
ანგარიშგება

ბიუჯეტის პროექტში
გამგეობისა და
საკრებულოს მიერ
შეტანილი ცვლილებები
და ბიუჯეტის საბოლოო
დამტკიცებული ვარიანტი
გამგეობის პერიოდული
ანგარიშები საბიუჯეტო
შემოსულობების
მობილიზების შესახებ,
საფინანსო სამსახურის
მიმდინარე ინფორმაცია
გამგეობის და საკრებულოს
შესაბამისი კომიტეტების
ანგარიშები.

ბიუჯეტის პროექტში
გამგეობისა და
საკრებულოს მიერ
შეტანილი ცვლილებები
და ბიუჯეტის საბოლოო
დამტკიცებული ვარიანტი
გამგეობის პერიოდული
ანგარიშები
გადასახდელების შესახებ,
საფინანსო სამსახურის
მიმდინარე ინფორმაცია
გამგეობის და საკრებულოს
შესაბამისი კომიტეტების
ანგარიშები.

ბიუჯეტის მონიტორინგი შესაძლებელია ჩატარდეს ეფექტი
ანობის კუთხით, რაც დანახარჯებთან შედეგის ურთიერთთანა
ფარდობის ანალიზს გულისხმ
 ობს. თუმცა ასეთი ტიპის ანალიზი
მნიშვნელოვან სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რადგან
ქვეყანაში ბიუჯეტის პროგრამული დაგეგმვ
 ის პრინციპი ფაქ
ტობრივად არ არსებობს და დასახული კონკრეტული ამოცანე
ბის და შეფასების მაჩვენებლების გამოყენება რთულია. კონკ
რეტულ სფეროში სერიოზული მუშაობის შედეგად შესაძლებე
ლია ისეთი მონიტორინგის ჩატარება, რომელიც გამოავლენს
სფეროში საბიუჯეტო ხარჯების ეფექტიანობას.
monitoringi efeqtianobis
kuTxiT
მონიტორინგი
ეფექტიანობის კუთხით
resursebi

Sedegi
produqti

resursebSi moiazreba rogorc finansuri aseve sxva tipis resursebi produqti aris
რესურსებში მოიაზრება როგორც ფინანსური ასევე სხვა ტი
biujetidan gaweuli xarjebis Sedegad Seqmnili saqoneli an momsaxureba. magaliTad:
პის
რესaSenebis
ურსები.sabiujeto
პროდუქxarjebiT
ტი არისdafinansebisas,
ბიუჯეტიდანproduqti
გაწეულiqneba
ი ხარ
axali skolis
axali
ბის შედეგად gansxvavdeba
შექმნილი socialuri
საქონელიSedegi.
ან მომ
სახურება. მა
გა
skola.ჯეproduqtisagan
zemomoyvanili
magaliTis
SemTxvevaSi
socialuri
Sedegi
SesaZloa
iyos
moswavleTa
garkveuli
raodenobisaTvis saswavlo pirobebis Seqmna an gaumjobeseba. monitoringis21dros
erTmaneTs unda SevadaroT resursebi da Seqmnili produqti an Sedegi. Sefaseba unda
moxdes imis mixedviT Tu ramdenad efeqtianad ganxorcielda dagegmili RonisZieba.

Sedegi
Sedegi

ლითად: ახა
ლი სკოლის აშენების საბიუჯეტო ხარჯებით დაფი
produqti
produqti
ნანსებისას, პროდუქტი იქნება ახალი სკოლა. პროდუქტისაგან
განსხვავდება სოციალური შედეგი. ზემომოყვანილი მაგალი
თის შემთხვევაში სოციალური შედეგი შესაძლოა იყოს მოსწავ
resursebSi
resursebSi
moiazreba
rogorc
rogorc
finansuri
finansuri
aseve
aseve
tipis
resursebi
resursebi
produqti
produqti
aris
ლეთაmoiazreba
გარკვეუ
ლ
 ი რა
ოდენობი
სათsxva
ვsxva
ის tipis
სასწავ
ლო პირ
ობების aris
biujetidan
biujetidan
gaweuli
gaweuli
xarjebis
xarjebis
Sedegad
Sedegad
Seqmnili
Seqmnili
saqoneli
saqoneli
an
an
momsaxureba.
momsaxureba.
magaliTad:
magaliTad:
შექმნა ან გაუმჯობესება. მონიტორინგის დროს ერთმანეთს უნ
axali
axali skolis
skolis aSenebis
aSenebis sabiujeto
sabiujeto xarjebiT
xarjebiT dafinansebisas,
dafinansebisas, produqti
produqti iqneba
iqneba axali
axali
და შევადაროთ რესურსები და შექმნილი პროდუქტი ან შედეგი.
skola.
skola. produqtisagan
produqtisagan gansxvavdeba
gansxvavdeba socialuri
socialuri Sedegi.
Sedegi. zemomoyvanili
zemomoyvanili magaliTis
magaliTis
შეფასება უნდა მოხდეს იმის მიხედვით თუ რამდენად ეფექტია
SemTxvevaSi
SemTxvevaSi
socialuri
socialuri
Sedegi
Sedegi
SesaZloa
SesaZloa
iyos
iyos
moswavleTa
moswavleTa
garkveuli
garkveuli
ნად განხორ
ციელდაpirobebis
დაგეგმიSeqmna
ლ
ი ღო
ძიება.
raodenobisaTvis
raodenobisaTvis
saswavlo
saswavlo
pirobebis
Seqmna
an
anნის
gaumjobeseba.
gaumjobeseba.
monitoringis
monitoringis dros
dros
კაunda
ნ
ონი
ერ
 ების resursebi
კუთხით
ბიუ
ჯეტის produqti
მონიტოan
რ
გი გუ
ლისხ unda
erTmaneTs
erTmaneTs
unda
SevadaroT
SevadaroT
resursebi da
da
Seqmnili
Seqmnili
produqti
anინ
Sedegi.
Sedegi.
Sefaseba
Sefaseba
unda
მობს
ბიუჯეტ
ო ramdenad
პროცესefeqtianad
ესის მიმდ
ინარეობისას
საკანონ
მდებ
moxdes
moxdes
imis
imis სა
mixedviT
mixedviT
Tu
Tu
ramdenad
efeqtianad
ganxorcielda
ganxorcielda
dagegmili
dagegmili
RonisZieba.
RonisZieba.
ლო და ნორმატიული აქტების შესაბამისად რეალური ქმედებე
kanonierebis
kanonierebis
kuTxiT
kuTxiT
biujetis
monitoringi
gulisxmobs
gulisxmobs
sabiujeto
sabiujeto
procesesis
ბის ურთ
იერთშbiujetis
ე
დარებასmonitoringi
ა და გადახრ
ების გამოვ
ლენას. procesesis
mimdinareobisas
mimdinareobisas sakanonmdeblo
sakanonmdeblo da
da normatiuli
normatiuli aqtebis
aqtebis
qmedebebis
qmedebebis urTierTSedarebasa
urTierTSedarebasa da
da gadaxrebis
gadaxrebis gamovlenas.
gamovlenas.

Sesabamisad
Sesabamisad

realuri
realuri

მონიტორინგი კანონიერების კუთხით

monitoringi
monitoringi kanonierebis
kanonierebis kuTxiT
kuTxiT

kanonebiT
kanonebiT da
da normatiuli
normatiuli
aqtebiT
aqtebiT gansazRvruli
gansazRvruli
normebi
normebi

realuri
realuri
faqtebi
faqtebi

realuri
realuri suraTis
suraTis gadaxra
gadaxra normatiuli
normatiuli
gansazRvruli normebisagan
normebisagan
aqtebiT
aqtebiT gansazRvruli

Sefaseba
Sefaseba

politikuri
politikuri kuTxiT
kuTxiT monitoringi
monitoringi gulisxmobs
gulisxmobs sabiujeto
sabiujeto procesze
procesze sxvadasxva
sxvadasxva
politikuri
politikuri
jgufebis
jgufebis zegavlenis
zegavlenis
Sefasebas.
Sefasebas. mocemuli
mocemuli
sqema
sqema SesaZloa
SesaZloa
gamoyenebul
gamoyenebul
პოლიტიკური
კუთხით მონიტორინგი
გულისხმობს
საბიუჯეტო
iqnes
iqnes პროცესზე
sabiujeto
sabiujeto procesis
procesis
TiToeul
TiToeul
etapze.
etapze.
სხვადასხვა
პოლიტიკური
ჯგუფების ზეგავლენის

შეფასებას. მოცემული სქემა შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს
საბიუჯეტო პროცესის თითოეულ ეტაპზე.
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მონიტორინგი პოლიტიკური კუთხით

sqema #7. monitoringi politikuri kuTxiT

politikuri
jgufebi
politikuri
jgufebi

sqema #7. monitoringi politikuri kuTxiT
poziciebi,
gadawyvetilebebi,
poziciebi,
qmedebebi
gadawyvetilebebi,
qmedebebi

zegavlena
procesze
zegavlena
procesze

analizi,
Sefaseba
analizi,
Sefaseba

მმართველობითი კუთხით მონიტორინგი გულისხმობს სა

mmarTvelobiTi
gulisxmobs
sabiujeto
procesTan
ბიუჯეტო kuTxiT
პროცmonitoringi
ესთან და
კავშირე
ბული გა
დაწყვdakavSirebuli
ეტილებების
gadawyvetilebebis mimRebi saxelmwifo struqturebis mmarTvelobiTi rgolebis mier
mmarTvelobiTi
kuTxiT
monitoringi
gulisxmobs
sabiujeto
procesTan
dakavSirebuli
მიმ
ღ
ე
ბ
ი
სა
ხ
ელ
მ
წ

ი
ფ
ო
სტრუქ
ტ
უ
რ
ე
ბ
ის
მმარ
თ
ვ

ე
ლ
ო
ბითი რგო
miRebuli administraciuli gadawyvetilebis zegavlenis analizs.
gadawyvetilebebis
mimRebi
saxelmwifo
struqturebis
mmarTvelobiTi
rgolebis
ლე
ბის მიერ მი
ღებუ
ლი ადმი
ნისტრაციუ
ლი გადაწყ
ვეტილmier
ების
miRebuli administraciuli gadawyvetilebis zegavlenis analizs.

ზეგავლენის ანალიზს.

sqema #8. monitoringi mmarTvelobiTi kuTxiT
მონიტორინგი
მმართველობითი
კუთხით
sqema #8. monitoringi
mmarTvelobiTi
kuTxiT
mmarTveli rgoli

sabiujeto
gadawyvetilebebi
sabiujeto
gadawyvetilebebi

mmarTveli rgoli

zegavlena
procesze
zegavlena
procesze

monitoringis Catarebis procesi moicavs Semdeg ZiriTad etapebs:
monitoringis Catarebis procesi moicavs Semdeg ZiriTad etapebs:
1. monitoringis obieqtis gansazRvra;
მონ2.იტ
ო
რინგისmiznebis
ჩატა
რgansazRvra;
ების პროცესი მოიცავს
Camoyalibeba;
1.monitoringis
monitoringis
obieqtis
ძირით3.ად
ეტაპებს:
monitoringis
dagegmva;
2.
monitoringis
miznebis Camoyalibeba;
dagegmva;
1. მონ4.იტ3.informaciis
ოmonitoringis
რინგისTavmoyra;
ობი
ექტის განსაზღვრა;
informaciis
Tavmoyra;
Sedegebis
analizi
da daskvnebis SemuSaveba;
2. მონ5.იტ4.
ო
რ
ინ
გ
ის
მიზ
ნ
ე
ბის ჩამოყSemuSaveba;
ალიბება;
Sedegebis
analizi gavrceleba
da daskvnebis
6. 5.analizis
Sedegebis
da gamoyeneba.
3. მონიტ6.ოanalizis
რინგისSedegebis
დაგეგgavrceleba
მვა;
da gamoyeneba.

analizi,
analizi,
Sefaseba
Sefaseba

შემდეგ

4. ინფორმაციის თავმოყრა;

monitoringis obieqtis gansazRvra
5.monitoringis
შედეგების
ანალ
იზი და დასკვნების შემუშავება;
obieqtis
gansazRvra
monitoringis
upirveles
yovlisa,
unda
6. ანალიზprocesis
ის შედეganxorcielebisaTvis
გების გავრცელე
ბა და გამ
ოყენებmkafiod
ა.
monitoringis
procesis obieqti
ganxorcielebisaTvis
upirveles saqmianobis
yovlisa, saxe,
mkafiod
unda
ganisazRvros
monitoringis
(mag. sfero, programa,
procesi,
ganisazRvros monitoringis obieqti (mag. sfero, programa, saqmianobis saxe, procesi,
organizacia).
მონიტორინგის ობიექტის განსაზღვრა
organizacia).
monitoringis
miznebis
Camoyalibeba
მონიტო
რინგის
პროცესის განხორციელებისათვის უპირვე
monitoringis miznebis Camoyalibeba
ლეს
ყოვ
ლ
ი
ს
ა,
მკა
იოდ უნდა mizani.
განისmiznis
აზღვრ
Camoyalibeba
ოს მონიgulisxmobs
ტორინგის
zustad unda ganisazRvrosფmonitoringis
zustad unda ganisazRvros monitoringis mizani. miznis Camoyalibeba gulisxmobs
monitoringis
strategiis
zust
SerCevas,
radganac
SesaZloa
biujetis
finansuri,
ობი
ე
ქ
ტ
ი
(მაგ.
სფე
რ
ო,
პროგ
რ
ა
მ
ა,
საქ
მ
ი
ა
ნ

ო
ბ
ის
სა
ხ
ე,
პრო
ცესი,
monitoringis strategiis zust SerCevas, radganac SesaZloa biujetis finansuri,
Sinaarsobrivi,
dasmuli
amocanebis
Sesrulebis,
samarTlebrivi,
miznobriobis,
ორ
განიზაციაdasmuli
).
Sinaarsobrivi,
amocanebis Sesrulebis, samarTlebrivi, miznobriobis,
efeqtianobis da sxva tipis monitoingis Catareba.
efeqtianobis
da
sxvaგtipis
monitoingis
მონიტო
რინ
ის მიზ
ნების Catareba.
ჩამოყალიბება
informaciis
Tavmoyra
ზუს
ტ
ად
უნ
დ
ა
გა
ნ
ი
ს
აზღ
ვ
რ

ოს
მონიტორინგის მიზანი. მიზნის
informaciis Tavmoyra

ჩამოყალიბება გულისხმობს მონიტორინგის სტრატეგიის ზუსტ
შერჩევას, რადგანაც შესაძლოა ბიუჯეტის ფინანსური, შინაარ
16 შესრულების, სამართლებრი
სობრივი, დასმული ამოცანებ16ის
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ვი, მიზნობრიობის, ეფექტიანობის და სხვა ტიპის მონიტოინგის
ჩატარება.
ინფორმაციის თავმოყრა
მონიტორინგის პროცესში შესაძლებელია გამოყენებულ იქ
ნეს ინფორმაციის მოპოვების შემდეგი ძირითადი მეთოდები:
zz დოკუმენტაციის შესწავლა;
zz დაკვირვება;
zz ანკეტირება;
zz ინტერვიუ.
დოკუმენტაციის შესწავლა მოიცავს საკანონმდებლო, სტა
ტისტიკური, ფინანსური და სხვა ოფიციალური დოკუმენტაციის
თავმოყრასა და შესწავლას. აღნიშნული ფორმის გამოყენები
სათვის საჭიროა მომზადდეს დოკუმენტაციის ნუსხა, შემდგ
 ომ
განისაზღვროს, თუ რა ფორმით და მეთოდით მოხდება მათი
მოპოვება, სისტემატიზაცია და დამუშავება.
მონიტორინგის დაწყებამდე აუცილებელია, რომ განისაზღვ
როს და მოგროვდეს პირველადი ინფორმაცია სამონიტორინგო
ობიექტის შესახებ. ინფორმაციის ჩამონათვალი და მოცულობა
ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში განსხვავებულია და დამოკი
დებულია თვით ამ ობიექტის სპეციფიკაზე. თუმცა ნებისმიერ
 ი
მონიტორინგის განხორციელებისას აუცილებელია ისეთი ძი
რითადი დოკუმენტების მოძიებ
 ა, როგორიცაა დაწესებულების
დებულება ან რეგლამენტი. ის კანონები და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტები რომლებიც არეგულირებენ შესაბამისი
დაწესებულების მმართვ
 ელობის სფეროს.
მაგალთად: თუ მონიტორინგის ობიექტია მუნიციპალი
ტეტის გამგეობა, ან რომელიმე მისი სტრუქტურული ერ
თეული – ამ შემთხვევაში აუცილებელია მოპოვებულ იქნეს
გამგეობის დებულება, შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის
დებულება, კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესა
ხებ, და ა.შ.
მაგალითად: თუ მონიტორინგი ხორციელდება ადმინისტ
რაციულ
 ი ორგანოს სახსრების ხარჯვის კანონიერებაზე ყველა
შემთხვევაში საჭიროა:
zz კანონი „სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ (იმ წლის ბიუჯ
 ე
ტის შესახებ რომლის სახსრების კანონიერ
 ებაზეც ხორცი
ელდება მონიტორინგი);
zz იმ კონკრეტული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
zz კანონი “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
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zz დებულება “სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წე
სის შესახებ“ და სხვა.
მაგალითად, თუ მიმართულებად არჩეულ
 ია საჯარო დაწე
სებულებების მიერ ჩატარებული ძვირადღირებული შესყიდვე
ბის მონიტორინგი, შესაბამისი ინფორმაციის ნუსხა შეიძლება
ამგვარად გამოიყურებოდეს:
ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული
ყოველი შესყიდვის შესახებ, რომლის ფასიც აღემატება X
ლარს, შემდეგი მონაცემებით:
1. შესყიდვის ფასი, პერიოდ
 ი, ობიექტი, შესყიდვის ფორმა;
2. შესყიდვის მიზნით დადებული გარიგებები;
3. ტენდერების შემთხვევაში – დოკუმენტები სატენდერო კომი
სიის შექმნის შესახებ, კომისიის აქტები და სატენდერო დო
კუმენტაცია;
4. ანგარიშები განხორციელ
 ებული შესყიდვების შესახებ;
5. შესყიდული საქონლის საშუალო საბაზრო ფასები შესყიდ
ვის პერიოდისათვის;
6. ინფორმაცია შესყიდვებში დახარჯული თანხების შესახებ;
მოსაპოვებელი ინფორმაციის ნუსხის საფუძველზე უნდა გა
ნისაზღვროს ის წყაროებ
 ი რომლებიდანაც შესაძლებელია სა
ჭირო ინფორმაციის მოპოვება. რაც უფრო მეტი წყაროდან ავი
ღებთ ინფორმაციას ერთი და იმავე მოვლენის, ქმედების/“ოპე
რაციის“ შესახებ მით მეტი საშუალება გვეძლევა მათი ურთი
ერთ შედარებისა და რეალური სურათის შექმნისათვის.
წინა პუნქტში მოყვანილი მაგალითის შემთხვევაში ინფორ
მაციის წყაროები შემდეგი იქნება:
zz შემსყიდველი ორგანიზაცია (ამ შემთხვევაში ადგილობირივი
თვითმმართველობა);
zz ფინანსთა სამინისტრო (სახაზინო სამსახური);
zz სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო1;
zz კონტრაქტორი ორგანიზაცია.
დაკვირვება გულისხმობს მონიტორინგის ჯგუფის მიერ გარ
კვეულ მოვლენებსა და ფაქტებზე დაკვირვებას. მაგალითად,
თუ ბიუჯ
 ეტით გათვალისწინებული იყო გარკვეულ ტერიტორი
აზე გზის საფარის შეცვლა, ან რაიმე შენობის აშენება, ჯგუფს
შეუძლია დაათვალიეროს აღნიშნული ადგილი და შეაფ
 ასოს,
რამდენადაა შესრულებული დაგეგმილი ამოცანა. რიგ შემთხ
1

შესყიდვების სააგენტოს საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია დანართ
#4-ში.
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ვევებში დაკვირვება ინფორმაციის მიღების ყველაზე ეფექტური
საშუალებაა. დაკვირვებისათვის წინასწარ უნდა განისაზღვრ
 ოს
დაკვირვების ობიექტების ნუსხა, მიზნები და ამოცანები. ასევე,
უნდა დაიგეგმოს ვინ და რა ვადებში განახორციელ
 ებს მას. მი
ზანშეწონილია დაკვირვების პროცესი გარკვეული ტექნიკური
საშუალებით (ფოტო, ვიდეო, აუდიო საშუალებები) აღიბეჭდოს.
ანკეტირება – ანკეტირებისათვის საჭიროა შეიქმნ
 ას კითხ
ვარი, განისაზღვროს მიზნობრივ რესპოდენტთა ჯგუფი. წინას
წარ უნდა დადგინდეს რა ინფორმაციის მიღებაა საჭირო, ასევე
უნდა შეირჩეს კითხვები, მათი დასმის ფორმები და თანმიმდევ
რობა.
ინტერვიუ ინფორმაციის მიღების კარგი საშუალებაა ისეთ
შემთხვევებში, როდესაც საკანონმდებლო და ნორმატიული ბა
ზა და სხვა სახის დოკუმენტაცია ქმნის გაურკვევლობებს და სა
ჭიროა დეტალური ინფორმაციის მიღება კონკრეტული პირები
საგან.
მონიტორინგის შედეგების ანალიზი და დასკვნების შე
მუშავება
მოპოვებული ინფორმაცია უნდა დამუშავდეს მონიტორინ
გის მიზნების შესაბამისად. დამუშავებისათვის სასურველია წი
ნასწარ მომზადდეს მოდელური ანალიზის ფორმები. ანალიზის
საფუძველზე უნდა მომზადდეს რეკომენდაციები და ძირითადი
დასკვნები.
იმისათვის რომ, დაინტერესებულმა ჯგუფებმა, არასამ
თავრობო ორგანიზაციებმა თუ ჟურნალისტებმა შეძლონ
ადგილობრივი ბიუჯეტის ეფექტური მონიტორინგის გან
ხორციელება, მისი შედეგების გამოყენება და გავრცელე
ბა, ამისათვის აუცილებელია პირველ რიგში კარგად ვერკ
ვეოდეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენცი
ებში, ხელისუფლების სხვადასხვა დონეს შორის უფლება
მოსილებების გადანაწილებაში, ადგილობრივი ბიუჯეტის
შემოსავლებში და ხარჯვის პრინციპებში, ასევე საქართ
ველოს საბიუჯ
 ეტო პროცესში. ყოველივე ეს და კიდევ სხვა
საკითხები განხილულია სახელმძღვანელოს შემდეგ თა
ვებში.
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თავი 4

ს

ახელმწიფოს მიერ, მისთვის
განკუთვნილი ფუნქციების
ჯეროვნად განხორციელე
ბისათვის, საჭიროა სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოთა ოპ
ტიმალური სისტემის ჩამოყალი
ბება. ცხადია, არსებობს არაერთი
მოდელი, რომელიც ხელისუფ
ლების მოწყობისა და ფუნქცი
ების გამიჯვნას განსაზღვრავს.
მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ ყველა
მოდელი ერთნაირად არ მოერგე
ბა კონკრეტულ სახელმწიფოს იმ
მარტივი მიზეზის გამო, რომ ყო
ველი ქვეყანა უნიკალურია თავი
სი ისტორიული გამოცდილებით,
გავლილი გზით, ტრადიციებითა
და ქვეყანაში ისტორიულად ჩამო
ყალიბებული ურთიერთობებით.
ხელისუფლების დანაწილები
სას უმნიშვნელოვანესი ყურადღე
ბა უნდა მივაქციოთ მმართველი
რგოლების ორგანიზაციულ და
ნაწილებას, სადაც სახელწიფოს
ძირითადი ფუნქც
 იები განაწილე
ბულია სხვადასხვ
 ა ორგანოებზე
იმგვ
 არად, რომ არც ერთ მათგანს
არ შეუძლია მთელ სახელმწიფო
ხელისუფლებაზე
კონტროლის
მოპოვება. ხელისუფლების დანა
წილებისას ასევე უმნიშვნელო

საჯარო
ხელისუფლების
ჰორიზონტალური
და ვერტიკალური
დანაწილება

ვანესი მომენტია ხელისუფლების პერსონალური დანაწილების
საკითხი. ხელისუფლების ერთი შტოს წარმომადგენელი არ შე
იძლება ფლობდეს ხელისუფლების მეორე შტოს თანამდებობას.
ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის, თანამედროვე
გაგება მოიცავს2:
ა) სახელმწიფო ხელისუფლების ჰორიზონტალურ და ვერ
ტიკალურ გამიჯვნა-გადანაწილებას, ანუ სახელმწიფო ხელი
სუფლების განხორციელებას იერარქიულად დამოუკიდებელი,
საკუთარი უფლებამოსილების მქონე სხვადასხვა განშტოების
მიერ. ჩვეულ
 ებრივ, ხელისუფლების სამ განშტოებ
 ას ასახელე
ბენ – საკანონმდებლოს, აღმასრულებელსა და სასამართლოს,
თუმცა, ბოლო დროს, არცთუ იშვიათად, ხელისუფლების გან
შტოებებად მოიხსენიება საპრეზიდენტო, საკონტროლო, საზე
დამხედველო, საარჩევნო და სხვა ხელისუფლებაც;
ბ) კონტროლისა (ურთიერთშეკავების) და გაწონასწორების
წესებს, რომელთა მეშვეობითაც სხვადასხვა განშტოებ
 ას შეუძ
ლია დანარჩენი განშტოებანი გააკონტოლოს და წინ აღუდგეს
მათ მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას ან/და თავისი
უფლებამოსილების ფარგლებიდან გასვლას;
გ) განშტოებათა თანამშრომლობას, რაც განპირობებულია
განშტოებათა ერთგვაროვანი სახელმწიფოებრივი ბუნებით. სა
ხელმწიფო პოლიტიკის ძირითად საკითხებში ხელისუფლების
ყველა განშტოების მოქმედება ურთიერთშეთანხმებული უნდა
იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება სახელმ
წიფოს მართვა, რაც გამოიწვევს ანარქიასა და საზოგადოებ
 ის
ინტერესების შელახვას.
ხელისუფლების ზოგადი, ოპტიმალური ორგანიზაციის პრობ
ლემის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია ტერიტორიული
თვითმმართველობის საკითხი. ის ფაქტი, რომ ადმინისტრაცი
ულ ორგანოს დაკისრებული აქვს ესა თუ ის უფლებამოსილება,
არ წარმოშობს იმის ვალდებულებას, რომ ყველა საკითხი ამ
ორგანომ უნდა გადაჭრას. ადგილზე წამოჭრილი ყველა პრობ
ლემის გადაწყვეტა ობიექტურად მართლაც ძალიან რთულია
ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებისათვის. ამის გათ
ვალისწინებით, რეალურ გამოსავალს წარმოადგენს ის, რომ
გარკვეული უფლებამოსილებები მიენ
 იჭოს ადგილზე მოქმედ
ქვესტრუქტურებს, ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებს (მაგ.
2
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კონსტიტუციური სამართალი, სახელმძღვანელო. ავტორთა კოლექტივი,
საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“, თბილისი 2005. (გვ. 266-267)

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს). თუ მოხდე
ბა უფლებამოსილებათა სწორი, ზუსტი განაწილება, ეს უზრუნ
ველყოფს სახელმწიფო ხელისუფლების ეფექტურ და გამარ
თულ ფუნქციონირებას.
არსებობს ხელისუფლების ორგანოებს შორის უფლებამოსი
ლებების განაწილების ორი შესაძლებლობა: დეცენტრალიზა
ცია და დეკონცენტრაცია. გავაანალიზოთ თითოეული მათგანის
არსი, მათი განმარტებებისა და ცნებების განხილვის საფუძ
ველზე.

დეცენტრალიზაცია და დეკონცენტრაცია.
დეცენტრალიზაცია ნიშნავს ადგილობრივი მნიშვნელობის
საკითხების გადაწყვეტას ადგილზე არჩეულ
 ი ხელისუფლების
ორგანოების მიერ, მათთვის კანონით მინიჭებულ უფლებათა
ფარგლებში, ცენტრისგან დამოუკიდებლად. მაშინ, როცა დე
კონცენტრაცია ნიშნავს ცენტრალური ხელისუფლების გადანა
წილებას, კონტროლის მექანიზმების გადაცემას ტერიტორიულ
ერთეულებში ცენტრ
 ალური ხელისუფლების წარმომადგენლებ
ზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ „დეკონცენტრაცია სახელმწი
ფო ორგანოების მიერ ადგილებზე სპეციალური სტრუქტურების
შექმნას გულისხმობს იქვე წარმოქმნილი საკითხების გადაწყ
ვეტის მიზნით“3.
დეკონცენტრაციისას ადგილზე მოქმედი ერთეული წარმოად
გენს ცენტრალური ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურულ
ქვედანაყოფს. იმის გამო, რომ იგი არ არის დამოუკიდებელი
ორგანო, უფლებამოსილების განხორციელება ცენტრალური
ადმინისტრაციული ორგანოს სახელითა და პასუხისმგ
 ებლო
ბით ხორციელდება. დეკონცენტრაციის მეთოდს იყენებს თით
ქმის ყველა მსხვილი ცენტრალური სახელმწიფო სტრუქტურა.
მაგ., შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო,
საქართვ
 ელოს კონტროლის პალატა და ა.შ. ზოგიერთ სახელ
მწიფო ორგანოს არ უჩნდება ტერიტორიული ქვესტრუქტურის
შექმნის და მათი მეშვეობ
 ით საკუთარი უფლებამოსილებების
3

ავტორთა კოლექტივი, “ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის
სახელმძღვანელო”, გამომც. “ბონა კაუზა”, თბილისი 2005 თავი 4, §5. (გვ. 67)
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განხორციელ
 ების აუცილებლობა, მაგ., საქართველოს ეროვ
ნულ ბანკს.
დეკონცენტრაციისაგან განსხვავებით, დეცენტრალიზაცია
ნიშნავს საკუთარი უფლებამოსილებების გადაცემას ადგილზე
ფუნქციონირებად ადმინისტრაციულ ორგანოთათვის, რომლე
ბიც საკუთარი სახელითა და პასუხისმგებლობით ახორციელე
ბენ მათთვის გადაცემულ უფლებამოსილებებს. დეცენტრალი
ზაცია შესაძლებელია მხოლოდ კანონით, დეკონცენტრაციი
სათვის კი საკმარისია ცენტრალური ადმინისტრ
 აციულ
 ი ან მი
სი ზემდგომი ორგანოს ნორმატიული აქტითაც.
მმართველობის დეცენტრალიზაცია სამ ძირითად კომპო
ნენტს მოიცავს – პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ და ფისკალურ
დეცენტრალიზაციას:
zz პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია – ადგილობრივ დონეზე
წარმომადგენლობითი ორგანოებ
 ის არჩევა და მათთვის პო
ლიტიკურ გადაწყვეტილებათა მიღების უფლების მინიჭება
საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში;
zz ადმინისტრაციული დეცენტრალიზაცია – თვითმმართველო
ბის ორგანოებისთვის ფართო უფლებამოსილებათა გადაცე
მა, მათ შორის, სახელმწ
 იფო საქმეების მართვისა და საჯა
რო მომსახურების სფეროში;
zz ფისკალური დეცენტრალიზაცია – თვითმმართველობისთვის
მისი უფლებამოსილების განხორცილებისთვის აუცილებე
ლი ფინანსების გადაცემა.
დეცენტრალიზაცია რთული პროცესია საქართველოსთვის
და მას გარკვეული წინააღმდეგობები ახლავს, კერძოდ:
zz მმართველობის ძველი პრაქტიკა და წარსულის ინერცია,
რომელიც მენტალობასთან და ძველი ინსტიტუტების დაბალ
ეფექტიან
 ობასთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად;
zz ხელისუფლების სხვადასხვა დონეს შორის კონსტრუქციული
ურთიერთობის ნაკლებობა;
zz თვითმმართველობას ესაჭიროება მოქმედების თავისუფლე
ბა, რაც ნიშნავს ადგილობრივი თვითმმ
 ართველობის უფლე
ბას, ცენტრალური ხელისუფლების ნებართვის გარეშე მიი
ღოს გადაწყვეტილება კონკრეტულ პრობლემებზე;
zz აუცილებელია ფისკალური დეცენტრალიზაციის გაღრმავე
ბა. ეს მხოლოდ ფინანსების ან რესურსების გადაცემას კი არ
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უნდა ნიშნავდეს, არამედ მიზნად ისახავდეს ადგილობრივი
ბიუჯეტების, გადასახადების და ფინანსების სფეროში ადგი
ლობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილების გაზრ
დას;
zz ასევე აუცილებელია შესაბამისი ქონების სხვა მატერიალუ
რი რესურსების გადაცემა ადგილობრივი თვითმმ
 ართველო
ბისთვის.
ქართული სახელმწიფო აშკარად საჭიროებს ხელისუფლე
ბის სხვადასხვა დონეს შორის ვერტიკალური და ჰორიზონტა
ლური კავშირების არსებობას. აუცილებელია, არსებობდეს
ვერტიკალური კოორდინაცია ხელისუფლების სხვადასხვა – ნა
ციონალურ, რეგიონ
 ალურ და ადგილობრივ – დონეებს შორის
(მაგალითად, ადგილობრივ დონეზე მშენებლობის ნებართვის
გაცემა კოორდინირებული უნდა იქნეს მიწის მართვის ეროვ
ნულ პოლიტიკასთან). თვითმმართველობის ორგანოებს მთე
ლი ქვეყნის მასშტაბით უნდა ჰქონდეთ ჰორიზონტალური კო
ორდინაცია, რაც უზრუნველყოფს საერთო სტანდარტების,
ურთიერთმხარდაჭერის და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების
შესაძლებლობას. ჰორიზონტალური კოორდინაცია ასევე გამო
ყენებული უნდა იქნეს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამ
შრომლობაში, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს წარმატება.
ძალაუფლების გამიჯვნა აუცილებელია ადგილობრივი
თვითმმართველობის დონეზეც. აქ ადგილობრივი წარმომად
გენლობითი ორგანოებ
 ი პასუხისმგ
 ებელნი არიან ადგილობრი
ვი პოლიტიკისა და კანონმდებლობის ფორმირებაზე, ხოლო აღ
მასრულებელი ხელისუფლება და საჯარო მოხელეები – პოლი
ტიკისა და კანონების ცხოვრებაში გატარებაზე. პოლიტიკური
პარტიები და არჩეული წარმომადგენლები პატივს უნდა სცემ
დნენ თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა არაპარტიულ
 ო
ბას და უნდა უზრუნველყოფდნენ აღმასრულებელი შტოს მუ
შაობის სტაბილურობას. მაგალითად, ახლადარჩეულმა მერმა
ძველი აპარატი პოლიტიკური მოტივით არ უნდა დაითხოვოს.
ადგილობრივი მოხელეები ხელშეუხებელი უნდა იყვნენ პოლი
ტიკური პროცესების მიერ, ისინი უნდა ასრულებდნენ თავიანთ
პროფესიულ მოვალეობას იმისდა მიუხედავად, რომელმა პო
ლიტიკურმა ძალამ გაიმარჯვ
 ა არჩევნებში.
აუცილებელია ძალაუფლების დაყოფა ხელისუფლების სხვა
დასხვა დონეებს შორის. კომპეტენცია ცენტრალურ, რეგიონა
ლურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის მკაფიოდ და სა
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მართლიანად უნდა იყოს გამიჯნული ქვეყნის კონსტიტუციითა
და კანონებით. აუცილებელია, კანონმდ
 ებლობით ზუსტად იყოს
დადგენილი ცენტრ
 ალური ხელისუფლებისა და ადგილობრი
ვი თვითმმართველობის ძალაუფლების საზღვრები. დემოკრა
ტიული სისტემებისთვ
 ის მიუღებელია ფუნქციათ
 ა დუბლირება
ან ცენტრალური ხელისუფლების დომინირება ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებზე.
როცა საუბარი გვაქვს დეცენტრალიზაციისა და დეკონცენ
ტრირების საკითხებზე არ შიეიძლება არ შევეხოთ უფლება
მოსილებების დელეგირების საკითხსაც. დელეგირება ესაა
ხელისუფლების ამა თუ იმ შტოს (მაგ. ცენტრალური ან ავტო
ნომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების) მიერ თავისი უფლე
ბამოსილებების გადაცემა ადგილობრივი ხელისუფლებისათ
ვის. დელეგირების მაგალითს წარმოადგენს: „მოსახლეობის
სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევა“. მიუხ
 ედავად
იმისა რომ აღნიშნული წარმოადგენს ცენტრალური ხელისუფ
ლების კერძოდ, თავდაცვის სამინისტროს უფლებამოსილებას,
ის შესასრულებლად გადაცემული აქვს ადგილობრივი თვითმ
მართველობის ორგანოებს.
უფლებამოსილებათა დელეგირება შეიძლება განხორციელ
დეს როგორც კანონმდებლობის, ასევე ორივე მხარეს შორის
გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. დელეგირების
შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა შესაბამისი ფინანსური თუ
მატერიალური რესურსების გადაცემაც.
დელეგირებული კომპეტენციის განხორციელების დროს ად
გილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური იმავ
დროულად ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ არის პასუ
ხისმგებელი. მან უნდა უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა
გამოყოფილი ბიუჯეტებისა და სტანდარტების ფარგლებში.
თუმცა დელეგირებული უფლებამოსილების გატარების დროს
ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურ
 ის
უმთავრესი პრიორიტეტი ადგილობრივი ინტრესების დაცვა
უნდა იყოს, რამეთუ სწორედ ამ მოტივით მოხდა კომპეტენციის
დელეგირება.

32

ა

დგილობრივი თვითმმარ
თველობის
განვითარე
ბისათვის და მათთვის
ფუნქციების განსაზღვრისათვის
აუცილებელია ამა თუ იმ ქვეყნის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიუ
ლი მოწყობის მოდელის გათვა
ლისწინება. თითოეული ქვეყნის
ტერიტორიული მოწყობა განვი
თარების ხანგრძლივი პროცესის
შედეგია. ყველგანაა გათვალის
წინებული ადგილობრივი ტრა
დიციები, რომელთა საფუძველ
ზეც დგინდება ამა თუ იმ ქვეყნის
მოწყობის პრინციპები. ამასთან
უნდა ამოვიდეთ არსებული რე
ალობიდან და თანამედროვე
სტანდარტების მოთხოვნების შე
საბამისად ვიმოქმედოთ – გათ
ვალისწინებული უნდა იქნას იმ
ფუნქციათა
შესასრულებლად
საჭირო რესურსები, რომელთა
განხორციელებაც დღესაც და,
განსაკუთრებით,
მომავალშიც
ადგილობრივი ხელისუფლების
პრეროგატივა უნდა იყოს.
ყველა შემთხვევაში ეფექტუ
რი მოდელი არსად არ არსებობს.
სახელმწიფო თვითონ არის ვალ
დებული განსაზღვროს თავისთ
ვის ოპტიმალური სისტემა. თუმ

თავი 5
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ტერიტორიული
საფუძვლები

ცა გარკვეული კანონზომიერებების გამოყოფა მაინც შესაძლე
ბელია.
პირველი: თვითმმართვ
 ელობის ტერიტორიული მოწყობის
საფუძვლად უნდა მივიჩნიოთ სუბსიდიარობის პრინციპი: ძა
ლაუფლება განხორციელებული უნდა იყოს მმართველობის იმ
დონეზე, რომელიც ყველაზე უფრო ახლოს არის ხალხთან.
სუბსიდიარობის პრინციპი არის აუცილებელი პირობა იმისა,
რომ ხელისუფლების ყველა დონეზე განხორციელდეს წარმა
ტებული საჯარო პოლიტიკა და მის განხორციელ
 ებაში მონაწი
ლეობა მიიღონ მოსახლეობ
 ის ფართო ფენებმა. ამასთანავე გა
სათვალისწინებელია, ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენად
ეფექტიანად და წარმატებით შეუძლია მისთვის მიკუთვნებული
უფლებამოსილების შესრულება.
მეორე: ტერიტორიული მოწყობის უმთავრესი საკითხებია
თვითმმართველობის თუ მმართვ
 ელობის დონეთა რაოდენობი
სა და ერთი და იმავე დონის ერთეულთა უფლებამოსილების
განსაზღვრა. საქმე ისაა, რომ, ობიექტურ მიზეზთა გამო, ერთი
და იმავე დონის ტერიტორიული ერთეულები ხშირად მნიშვნე
ლოვნად განსხვ
 ავდებიან ერთმანეთისაგან ტერიტორიის სიდი
დით, მოსახლეობის რაოდენობით, ეკონომიკური განვითარე
ბის დონითა და პოტენციალით, რაც შეუძლებელს ხდის მათთ
ვის ერთი და იმავე უფლებამოსილების მინიჭებას. მიუხედავად
ამ პრობლემებისა და მოდელების მრავალფეროვნებისა, მაინც
შესაძლებელია გარკვეული კანონზომიერების დადგენა.
ქვეყნები შეიძლება რამდენიმე პირობით ჯგუფად დაიყოს მათი
ტერიტორიის სიდიდის, მოსახლეობ
 ის რაოდენობისა და თვითმ
მართველობის დონეთა რაოდენობის მიხედვით, იმისდა მიუხე
დავად, მათი მოწყობა ფედერალურია თუ უნიტარული. ევროპის
დიდ ქვეყნებსა და აშშ-ში მმართველობის სამი დონეა. ევროპის
საშუალო ზომის ქვეყნები ორი დონით კმაყოფილდებიან, რადგან
მესამე დონის შექმნა მხოლოდ დიდ დამატებით ხარჯებს იწვევს,
ხოლო მათი ეფექტიანობა ძალზედ დაბალია. მცირე ზომის, მათ
შორის, ე.წ. ჯუჯა სახელმწიფოებში ადგილობრივი თვითმმ
 ართვ
 ე
ლობის მხოლოდ ერთი (მუნიციპალური) დონე არსებობს.
ისტორიულად საქართველოში ადმინისტრაციულ-ტერიტო
რიული დაყოფის ორი დონის გამოყოფაა შესაძლებელი. ესე
ნია ე. წ. პირველი, ანუ ადგილობრივი (ქალაქი, დაბა, თემი, სო
ფელი) და მეორე, ანუ რეგიონ
 ული (მხარე, კუთხე, პროვინცია)
დონეები. საუკუნეთა განმავლობაში ისინი იქმნებოდნენ გარკ
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ვეულ, გეოგრაფიულად განსაზღვრულ, ერთიან
 ი ეკონომიკური
თუ სოციალური პირობების მქონე ტერიტორიებზე.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საქართველოში საზოგა
დოებრივი ცხოვრების მთელ რიგ სფეროებში განხორციელ
 ებუ
ლი ძირეული ძვრების მიუხედავად, ქვეყნის ადმინისტრ
 აციულ
-ტერიტორიული მოწყობა პრაქტიკულად არ შეცვლილა. 1995
წლის საქართველოს კონსტიტუციამ ღიად დატოვა ქვეყნის ტე
რიტორიული მოწყობის საკითხი. კონსტიტუციაში მხოლოდ ის
ჩაიწ
 ერა, რომ „საქართველოს ტერიტორიული სახელმწიფოებ
რივი მოწყობა განისაზღვრება კონსტიტუციური კანონით უფ
ლებამოსილებათა გამიჯვნის პრინციპის საფუძველზე ქვეყნის
მთელ ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად
აღდგენის შემდეგ“ [მუხლი 2, პუნქტი 3].
2006 წლის პირველ იანვრამდე საქართველოს ტერიტორიუ
ლი მოწყობა ფაქტობრივად სამდონიანი იყო:
zz სოფელი, თემი დაბა, ქალაქი (სულ 1004 ერთეული) წარმო
ადგენდნენ თვითმმართველ ერთეულებს, არჩევითი წარმო
მადგენლობითი და აღმასრულებელი სტრუქტურებით;
zz რაიონი და რესპუბლიკური დაქვემდებარების ქალაქები (65
ერთეული), სადაც არსებობდა სუსტი წარმომადგენლობი
თი ორგანო (ასოცირებული საკრებულო), ხოლო აღმასრუ
ლებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელს, საბჭოში არჩეულ
წევრთა შემადგენლობიდან ამტკიცებდა საქართველოს პრე
ზიდენტი. ეს დონე ერთდროულად ასრულებდა როგორც ად
გილობრივი თვითმმართვ
 ელობის, ისე ცენტრალური ხელი
სუფლების დეკონცენტრირებული ორგანოს ფუნქციებს;
zz 9 რეგიონი, აგრეთვე აჭარის ავტონომია და თბილისი. რეგი
ონებში სიტუაციას როგორც ადრე, ისე ამჟამად აკონტრო
ლებენ “პრეზიდენტის რწმუნებულები“.
კანონმდებლობის თანახმად თვითმმ
 ართველ (და ნაწილობ
რივ თვითმმართველ) ერთეულებად განიხილებოდა პირველი
(ქვედა) და მეორე (რაიონული) დონეებ
 ი.
2006 წელს არსებითად შეიცვალა ქვეყნის ადმინისტრაციულ
-ტერიტორიული მოწყობა: საერთოდ გაუქმდ
 ა ქვედა დონე და
ერთადერთ (როგორც თვითმმართველ, ისე ტერიტორიულ) ერ
თეულად ყოფილი რაიონების ფარგლებში ფორმირებული მუ
ნიციპალიტეტი გამოცხადდა.
ამჟამად საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა ფაქტობრი
ვად ორდონიანია:
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zz ზედა, ე.წ. რეგიონალური დონე: 9 რეგიონი, რომლებიც დე
ფაქტო არსებობს, თუმცა კანონმდებლობით დადგენილი არ
არის, აგრეთვე თბილისი, რომლის სტატუსიც ცალკე კანო
ნით განისაზღვრება, და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიუ
რი რესპუბლიკები. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აფხა
ზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ყოფილი სამხრეთ
ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიებს მინიჭებული
აქვს ოკუპირებული ტერიტორიებ
 ის სტატუსი. ზემოაღნიშ
ნულ 9 რეგიონში დანიშნულია სახელმწ
 იფო რწმუნებული –
გუბერნატორი;
zz ქვედა დონე: 59 მუნიციპალიტეტი და ხუთი თვითმმართველი
ქალაქი, თბილისის ჩათვლით. ამ ერთეულებში პირდაპირი
არჩევნებით აირჩევა წარმომადგენლობითი ორგანო – საკ
რებულო, რომელიც ქმნის აღმასრულებელ ორგანოს – გამ
გეობას/მერიას.
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თავი 6

ხ

ელისუფლების დანაწილე
ბის პარალელურად უმნიშვ
ნელოვანესია საჯარო ფუნ
ქციების, კომპეტენციებისა და
უფლებამოსილებების გამიჯვნა
ხელისუფლების დონეებს შორის.
ვერც ერთი სტრუქტურა, თუნდაც
იდეალური, ვერ იმუშავებს უფ
ლება-მოვალეობ
 ათა ზუსტი გა
მიჯვნის გარეშე.
ადგილობრივი
თვითმმ
 ართ
ველობის მიზანია ადგილობრივი
ტერიტორიული ერთეულის ფარ
გლებში საზოგადოების ინტერე
სებზე დაფუძნებული მართვის
პროცესის განხორციელ
 ება, რაც
მოიც
 ავს შემდეგ ფუნქციებს: ად
გილობრივი პოლიტიკის ფორმი
რება, დაგეგმილი საქმიანობები
სათვის რესურსების განსაზღვრა
და მისი მართვა, ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ქონების
მართვა, ადგილობრივი ბიუჯე
ტების შედგენა, განხილვა, დამ
ტკიცება, აღსრულება და კონტ
როლი, და ცენტრ
 ალური ხელი
სუფლების მიერ დელეგირებული
ფუნქციების განხორციელ
 ება.
საზოგადოდ, კი გამოყოფენ ად
გილობრივი ხელსუფლების სამ
მნიშვნელოვან ფუნქც
 იას, კერძოდ:

საჯარო
ფუნქციების
გამიჯვნა
ხელისუფლების
დონეებს შორის

zz საჯარო მომსახურების გატარება ადგილებზე;
zz მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა;
zz სამოქალაქო მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა.

საჯარო მომსახურების გატარება
როგორც წესი, გამოყოფენ საჯარო მომსახურების ექვს კა
ტეგორიას. ესენია: სტრატეგიული, პირველად მოთხოვნილება
თა დაკმაყოფილება (ჯანდაცვა, ბინა, განათლება, სოციალური
დაცვა), საზოგადოებრივი უშიშროებ
 ის დაცვა (წესრიგის დაცვა,
კანონის აღსრ
 ულება), საზოგადოებრივი კომფორტის შექმნ
ა
(გზები, განათება, ბუნების დაცვა), კერძო კომფორტის შექმნა
(ტრანსპორტი, კულტურა, დასვენება, კომუნალური მომსახუ
რება) და რეგისტრ
 აცია-ლიცენზირება.
საჯარო მომსახურების დროს აუცილებელია, უზრუნველყო
ფილ იქნეს:
zz ადგილობრივი საჭიროებ
 ების დაკმაყოფილება;
zz მაღალი სტანდარტების მიღწევა;
zz თანაბარი ხელმისაწვდომობა;
zz დახარჯული სახსრებით გაორმაგებული ეფექტის მიღება.
მდგრადი განვითარება
ადგილობრივი თვითმმართველობის უმთავრესი ფუნქცია
საკუთარი ტერიტორიებ
 ის მდგრადი განვითარების უზრუნ
ველყოფაა. 1996 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ
მდგრადი განვითარება განსაზღვრა როგორც „მომავალი თაო
ბების განვითარებისა და სიცოცხლისთვის აუცილებელი ბუნებ
რივი სისტემების დაცვა“. თავისთავად ცხადია, რომ მხოლოდ
ეკონომიკის განვითარება არ განაპირობებს ადამიანთა საზო
გადოების მდგრად განვითარებას, ცხოვრების ხარისხს და რე
სურსებზე თანასწორ ხელმისაწვდომობას.
ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებები უნდა ემ
სახურებოდეს გრძელვადიან განვითარებას. მაგალითად, ინ
ფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებით შეიძლება ბიზ
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ნესის ხელშემწყობი გარემოს შექმნ
 ა. მდგრადი განვითარება
იძლევა ჩარჩოებს, რომლებშიც მუნიციპალიტეტებმა შეიძლება
საკუთარი რესურსები ეფექტიანად გამოიყ
 ენონ, შექმნ
 ან ქმე
დითუნარიანი ინფრასტრუქტურა, დაიცვან და განავითარონ
ცხოვრების დონე.

სამოქალაქო მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნ
ველყოფა
საქართვ
 ელო მრავალეროვანი ქვეყანაა, ზოგიერთ რეგი
ონში ეთნიკური უმცირესობები მოსახლეობის უმრავლესო
ბას წარმოადგენენ. აქ მოსახლეობ
 ა ცუდად ფლობს ქართულ
ენას და მცირედი ინფორმაცია გააჩნია თავის უფლებებსა და
მოვალეობებზე, რაც სამოქალაქო დაპირისპირების მიზეზი შე
იძლება გახდეს. ამ მხრივ საქართვ
 ელოს უკვე აქვს ნეგატიური
გამოცდილება. ეთნიკური კონფლიქტი სხვადასხვა ადგილობ
რივი პრობლემით შეიძლება იყოს განპირობებული - დაწყებუ
ლი სატრანსპორტო პოლიტიკით, დამთავრებული მშობლიურ
 ი
ენის საკითხითა თუ დასაქმებით. შესაბამისად, ადგილობრი
ვი ხელისუფლების როლი უმნიშვნ
 ელოვანესია კონფლიქტე
ბის გადალახვაში. თვითმმართველობა სახესხვაობ
 ის მართვის
მოქნილი მექანიზმია.
ისტორია გვასწავლის, რომ ინტეგრაცია და სამოქალაქო
მშვიდობა დამყარებულია:
zz სხვათა ეთნიკური თვითიდენტიფიკაციის პატივისცემაზე;
zz ჯგუფური და ინდივიდუალური უფლებების დაცვაზე;
zz და ძალაუფლების დეცენტრალიზაციაზე, რაც ხელს უწყობს
გარიგებებს და მრავალმხრივი ინტერესების დაცვას ადგი
ლობრივ დონეზე.
აუცილებელია ერთმ
 ანეთისაგან განვასხვავოთ დეცენტრა
ლიზებული (თვითმმართველობათა კომპეტენციაშ
 ი არსებული)
და დეკონცენტრირებული (ცენტრალური ხელისუფლების მიერ
თავისი ტერიტორიული ერთეულების საშუალებით განხორციე
ლებული) კომპეტენციებ
 ი.
როგორც წესი:
1. ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციებია: მაკ
როეკ
 ონომიკური და დასაქმების პოლიტიკა, საგარეო და შინა
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განი საქმეები, მართლმს
 აჯულება, თავდაცვა, უშიშროებ
 ა, ჯან
დაცვის ეროვნული პოლიტიკა, ეკოლოგია;
2. ცენტრალური ხელისუფლების დეკონცენტრირებულ
კომპეტენციებში, რომლებსაც ცენტრალური ხელისუფლების
ადგილობრივი ორგანოები ახორციელებენ, შედის: საგადასა
ხადო ორგანოები, სასამართლოებ
 ი, პოლიცია, მოქალაქეთა
უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, საშუალ
 ო და უმაღლესი
განათლება, ტელეკომუნიკაციები;
3. დეცენტრალიზებული (დელეგირებული) კომპეტენ
ციები, რომლებიც გადაცემული აქვს ადგილობრივ ხელისუფ
ლებას, მოიცავს: სამხედრო გაწვევის ორგანიზებას, გარემოს
დაცვასა და სანიტარული მომსახურებას, სახელმწიფო საკუთ
რებაში არსებული ქონების მართვას;
4. უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორ
განოთა კონტროლქვეშ არსებული ექსკლუზიური კომპე
ტენციებია: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, კომუნალური
მომსახურების დაგეგმვა, ადგილობრივი ეკონომიკური განვი
თარება, კულტურისა და სპორტის ადგილობრივი დაწესებუ
ლებებისა და ბაგა-ბაღების სისტემის კურირება, ადგილობრი
ვი სატრანსპორტო სისტემისა და კომუნალური სამსახურების
მართვა, ტერიტორიის დიზაინი.
კიდევ ერთი უმნიშვ ნელ ოვ ანეს ი საკითხია უფლებ ამ ოს ი
ლებათა გამიჯვნა. ხელ ის უფლ ების ორგ ან ოს უფლებ ამ ოს ი
ლება არის ნებ ართ ვ ა და შეს აძლ ებლ ობ ა, შეასრ ულოს გარ
კვეულ
 ი ფუნქ ცია. არს ებობს უფლ ებამოს ილებ ათ ა 5 ფორმ ა:
ადმინისტრ ირ ების, მომს ახურებითი, დაფ ინ ანს ებ ის, მარ ე
გულ ირ ებელი და სანივ ესტ იც იო . ექს კლ უზ იურ ი კომპ ეტენც ი
ების განხორციელ ების ას ყველ ა ამ უფლებ ამ ოს ილებ ის გან
ხორციელებ ა ადგ ილ ობრივ ი თვითმმართ ვ ელობ ის პრერ ოგ ა
ტივაა. დელ ეგირ ებულ ი კომპ ეტ ენც იების შემთ ხვ ევ აშ ი ადგ ი
ლობრ ივმა თვითმმართვ ელ ობამ შეი ძლ ებ ა გან ახ ორც იელ
 ოს
უფლებამოს ილებათა ნაწილ ი. მაგ ალით ად, გან ათლებ ის
სისტემაში შესაძლ ოა მუნიც იპ ალ იტ ეტს გააჩნ დ ეს სკოლებ ის
ადმინისტრ ირ ების და მომს ახურების მოვ ალეო ბ ა, ხოლო ამ
საქმია ნობ ის დაფინანს ება და საი ნვ ესტ იც იო უფლემ ამ ოს ი
ლება ცენტრ ალ ურ ხელ ის უფლ ებას (ამ შემთ ხვ ევ აშ ი გან ათ
ლების სამინისტ როს) ევალ ება.
საქართვ
 ელოს კანონმდ
 ებლობის თანახმად, თვითმმართვე
ლი ერთეულის უფლებამოსილებათა სახეები განსაზღვურლია
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როგორც: საკუთარი (ექსკლუზიური) და დელეგირებული უფ
ლებამოსილებები
საკუთარი უფლებამოსილება არის თვითმმართველი ერ
თეულის უფლებამოსილება, რომელსაც იგი ახორციელებს სა
ქართველოს კანონმდ
 ებლობით დადგენილი წესით, დამოუკი
დებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით. ექსკ
 ლუზიურ უფ
ლებამოსილებათა ჩამონათვალი გაწერილია „ადგილობრივი
თვითმმართველობის შესახებ“ ორგანული კანონის მე-16 მუხ
ლის მე-2 პარაგრაფში.
საქმიანობის ფორმებში ჩამოთვლილია ისეთი ფუნდამენტუ
რი უფლებამოსილებები, როგორიცაა:
zz ბიუჯეტის მიღება და შესრულება: „თვითმმართველი ერთეუ
ლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და დამტკიცება, ბიუჯეტ
ში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, ბიუჯეტის შესრუ
ლების ანგარიშის მოსმენა და შეფასება.“
zz ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღე
ბა: ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შე
მოღება, მათი განაკვეთების დადგენა კანონით გათვალისწი
ნებული ზღვრული ოდენობების ფარგლებში; ადგილობრივი
მოსაკრებლების ამოღება.“
zz ინვესტიციების მოზიდვ ა: ინვ ესტ ირ ებ ის მიმ ართ ულებ ე
ბის, საკუთარ ი, აგრეთვ ე ერთ ობლ ივ ი მიზნ ობრ ივ ი პროგ
რამების განსახორც იელ ებლ ად საჭ ირ ო სახს რ ებ ის გან
საზღვრ ა და თვითმმართ ვ ელ ერთეულშ ი ინვ ესტიც იე ბ ის
ხელშეწყობ ა საქ ართვ
 ელ ოს კანონმ დ ებლობ ით დადგ ე
ნილ ი წეს ით; ხელშ ეკრულ ების დამტკ იც ებ ა ერთ ობლივ ი
პროექტების განხორც იელ ების მიზნ ით სხვა თვითმ მ არ
თველ ერთეულთან საბიუ ჯეტ ო სახს რ ებ ის გაე რთ ია ნ ებ ის
შეს ახებ;
zz ბიუჯეტით დაგეგმილი ადგილობრივი შესყიდვების განხორ
ციელება: „ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელება.“
zz ქონებისა და მიწის რესურსების მართვა: თვითმმართვ
 ელი
ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა და
განკარგვა; თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის,
განკარგვის და ქონებით სარგებლობის წესების დადგენა სა
ქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; თვით
მმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის რე
სურსების მართვ
 ა და განკარგვა საქართვ
 ელოს კანონმდ
 ებ
ლობით განსაზღვრული წესით.“
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zz თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილების განხორ
ციელების მიზნით კანონით განსაზღვრული იურიდიული პი
რების შექმნა, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია;
ჩამონათვალში არსებული სხვა პუნქტები შეეხება უშუალოდ
რომელიმე კონკრ
 ეტული სფეროს რეგულირებას. აღნიშნული
სფეროები რამდენიმე ბლოკად შეიძლება დაჯგუფდეს:
zz მიწათსარგებლობა:
„მიწათსარგებლობის დაგეგმვა, თვითმმართველი ერთეულის
ტერიტორიის ზონებად (გამწვანების, დასვენების, სამრეწველო,
სავაჭრო და სხვა სპეციალური ზონები) დაყოფა, მათი საზღვრე
ბის დადგენა და შეცვლა; ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის და
ადგილობრივი მნიშვნელობის წყლის რესურსების მართვა“.
zz კომუნალური მეურნეობა:
„ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრა,
დასახლებებში ქუჩების დასუფთავება, განათება, სანიაღვრე
მეურნეობის, კანალიზაციის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
შეგროვებისა და უტილიზაციის სამუშაოთა წარმოების დაგეგ
მვა და განხორციელება ან მათ განხორციელებაზე მუნიციპა
ლური შესყიდვის ორგანიზება, სასაფლაოებ
 ის მოვლა-პატ
რონობა“.
zz ტრანსპორტი და საგზაო ინფრ
 ასტრუქტურა:
„ადგილობრივი სამგზავრო გადაყვანის რეგულირება საქარ
თველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით: მოსახლეობის
მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურებისა და ადგილობ
რივი გადაზიდვების წესების, ტრანსპორტის მარშრუტებისა და
გრაფიკების განსაზღვრა და შესაბამისი ნებართვების გაცემა“;
„ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების შენახვა, მშენებლობა
და განვითარების უზრუნველყოფა“;
„თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზ
 ე, ადგილობრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო მოძრაობის
დაგეგმარება“.
zz მშენებლობა:
„მშენებლობის ნებართვის გაცემა, თვითმმართველი ერთე
ულის ტერიტორიის ფარგლებში მიმდინარე მშენებლობაზე ზე
დამხედველობა კანონით დადგენილი წესით“.
zz კულტურისა და განათლების სფერო:
„ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მუზეუმ
 ე
ბის, თეატრების, გამოფენების, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი
ობიექტების საქმიანობის ორგანიზება“;
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„სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზ
 რდელო დაწესე
ბულებების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პი
რის ფორმით შექმნა და მათი წესდებების დამტკიცება“;
„მუნიციპალური არქივის შექმნ
 ა და საარქივო მომსახურე
ბის ტარიფების დადგენა საქართველოს კანონმდ
 ებლობით
დადგენილი წესით“.
zz ჯანდაცვა:
„საქართველოს კანონმდ
 ებლობის შესაბამისად თვითმმ
 არ
თველი ერთეულის ტერიტორიაზე ჯანმრთელობისა და სოცია
ლური დაცვის სფეროში რესურსების მობილიზება, შესაბამისი
ღონისძიებების (ადამიანის ჯანმრ
 თელობისათვის უსაფრთხო
გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯან
მრთელობისთვის რისკფ
 აქტორების იდენტიფიცირება) შემუშა
ვება, განხორციელება და მოსახლეობის ინფორმირება“.
zz სტრატეგიული დაგეგმვა:
„თვითმმართველი ერთეულის სივრცით-ტერიტორიულ
 ი და
გეგმვა და თვითმმართველი ერთეულის სივრცით-ტერიტორიუ
ლი დაგეგმვის ნორმებისა და წესების განსაზღვრა; მიწათსარ
გებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიან
 ების რეგულირების
გეგმის, დასახლებათა ტერიტორიებ
 ის გამოყენებისა და განა
შენიანების რეგულირების წესების დამტკიცება; თვითმმართვე
ლი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების დამტკიცება“;
„თვითმმართველი ერთეულის მუნიციპალური პროგრამები
სა და გეგმების შემუშავება და დამტკიცება“;
„დასაქმების ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამების
დამტკიცება“;
„თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
და გამწვანება, შესაბამისი პროგრამების დამტკიცება, პროგრა
მით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელება ან მათ
განხორციელ
 ებაზე მუნიციპალური შესყიდვის ორგანიზება“.
zz ლიცენზირება:
„გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება“;
„გარე რეკლამის განთავსების რეგულირება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“
zz ზოგადი ადმინისტრირება:
„თვითმმართველი ერთეულის მუნიციპალური სახანძრ
 ო უსაფ
რთხოებისა და სამაშველო ღონისძიებების უზრუნველყოფა“;
„შეკრებების, მიტინგების, დემონსტრაციებ
 ის ჩატარებასთან
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დაკავშირებული საკითხების რეგულირება საქართველოს კა
ნონმდებლობით განსაზღვრული წესით“;
„ქუჩების, მოედნების სახელდება და ნუმერაცია“.
დელეგირებული უფლებამოსილება არის სახელმწიფო
მმართველობის ორგანოს უფლებამოსილება, რომელიც კა
ნონის თანახმად, ან ადგილობრივი თვითმმ
 ართვ
 ელობისა და
სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებს შორის დადებული
ხელშეკრულების საფუძველზე განსახორციელ
 ებლად გადაეც
 ე
მა თვითმმ
 ართველ ერთეულს.
ექსკლუზიური უფლებამოსილებებისაგან განსხვავებით, ორ
განული კანონი არ იძლევა დელეგირებული უფლებამოსილე
ბების ჩამონათვალს. დელეგირება შესაძლებელია კანონით
ან ცენტრ
 ალურ ხელისუფლებასა და ცალკეულ ადგილობრივ
თვითმმართველობებს შორის დადებული ხელშეკრულებით
განსაზღვრულ შემთხვევებში:
zz სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების მიერ თვითმმ
 არ
თველი ერთეულისათვის უფლებამოსილებათა დელეგირება
დაიშვება საქართველოს საკანონმდ
 ებლო აქტების, აგრეთვე
ხელშეკრულებების საფუძველზე, შესაბამისი მატერიალური
და ფინანსური რესურსების გადაცემით.
zz სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს მიერ დელეგირებული
უფლებამოსილების განხორციელებისას თვითმმართველ ერ
თეულსა და შესაბამის სამსახურებს ზედამხედველობას უწევს
კანონით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით უფლებამოსილი სა
ხელმწ
 იფო მმართველობის ორგანო. საქართველოს კანონის
„ადგილობრივი თვითმმ
 ართვ
 ელობის ორგანოებ
 ის საქმიანო
ბის სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ“ თანახმად ზე
დამხედველობის ორგანოს წარმოადგენს სახელმწ
 იფო რწმუნე
ბულები–გუბერნატორები. თუმცა განსაკუთრებულ შემთხვევაში
ზედამხედველობის განხორციელება შეიძლება დაეკისროს სხვა
ორგანოს ან თანამდებობის პირს, მთავრობის დადგენილებით
(მაგალითად: ისეთ დელეგირებულ უფლებამოსილებაზე, რო
გორიცაა სავალდებულო სამხედრო სამობილიზაციო საქმია
ნობა, ზედამხედველობა ევალება სახელმწიფო რწმუნებულს-
გუბერნატორს, თუმცა მთავრობის დადგენილებით აღნიშნული
შეიძლება დაევალოს საქართვ
 ელოს თავდაცვის სამინისტროს).

44

თავი 7
ნებისმიერ ქვეყანაში საფინან
სო სისტემის უმნიშვნელოვანეს
სფეროს წარმოადგენს საჯარო
(სახელმწიფო) ფინანსები, რო
მელიც მოწოდებულია უზრუნ
ველყოს ხელისუფლების შესაბა
მისი ორგანოები მათი ფუნქციე
ბის რეალიზაციისათვის საჭირო
ფინანსური რესურსებით. ამ სფე
როში ფულად ურთიერთობათა
სუბიექტებად გამოდიან სახელმ
წიფო ხელისუფლების შესაბამი
სი ორგანოებ
 ი, ორგანიზაციები
და მოქალაქეები.
საჯარო ფინანსები მოიცავს:
სახელმწიფო
მმართველობის
ყველა დონის ბიუჯეტებს. აღ
ნიშნული სფეროს რეგულირება
ხდება სახელმწიფოს მიერ გატა
რებული ფისკალური პოლიტი
კით. ის ძირითადად ყალიბდება
სახელმწიფო შემოსავლებისაგან,
უმეტესწილად გადასახადებით.
სახელმწიფოს შემოსავლები მრა
ვალფეროვანია თავისი სახეების,
სახსრების მობილიზაციის მეთო
დების და წყაროების მიხედვით.
სახელმწიფოს მარეგულირე
ბელი სტრატეგია მნიშვნელოვან
ზეგავლენას ახდენს რესურსების
განაწილებაზე, რომლის მიზა

საჯარო
ფინანსები და
ბიუჯეტი

ნი ზოგჯერ სახელმწიფოს საგადასახადო და სახარჯო პოლი
ტიკის განხორციელებით მიიღწევა. საჯარო ფინანსების სა
შუალებით ხორციელდება მთლიანი ეროვნული პროდუქტისა
და მთლიანი შიდა პროდუქტის ფულადი ფორმით განაწილე
ბა-გადანაწილება სახელმწიფოს და კერძო სექტორებს შორის,
ეროვნული მეურნეობის ცალკეულ დარგებსა და საწარმოებს
შორის, ქვეყნის რეგიონებსა და რაიონებს შორის, მთლიანად
საზოგადოებასა და მის წევრებს შორის. აქედან გამომდინარე
საჯარო ფინანსები არის ფულად ურთიერთობათა ის ნაწილი,
რომელიც ფულადი სახსრების ფონდების მიზანდასახულ წარ
მოქმნასთან, განაწილებასთან და მოხმარებასთან არის დაკავ
შირებული.
საჯარო ფინანსების ძირითადი მექანიზმია ბიუჯ
 ეტი, ნების
მიერი ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელიც გან
საზღვრავს მისი განვითარების მრავალ პარამეტერს. ის წარ
მოადგენს სახელმწიფო პოლიტიკის ცენტრალურ ელემენტს
და ძირეულ გავლენას ახდენს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომი
კურ განვითარებაზე. საბიუჯეტო გადაწყვეტილებათა მიღების
პროცესის საჯაროობა და გამჭვ
 ირვალობა საბიუჯეტო პრო
ცესის დაგეგმვა, დამტკ
 იცება, აღსრულება და ანგარიშგება)
უცილობელი ატრიბუტია, რომელიც სახელმწიფოს ეხმარება,
როგორც ძირეული ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაში,
ასევე დემოკრატიულ
 ი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყა
ლიბებაში.
ბიუჯეტი არის სხვადასხვა დონის, რომელთა ერთიანობა
ქმნის საბიუჯ
 ეტო სისტემას. საბიუჯეტო სისტემა წარმოადგენს
ქვეყნის ბიუჯეტების ერთიანობას, რომელიც დაფუძნებულია
ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ მოწყობაზე. იგი აგე
ბულია ქვეყნის ყველა დონის ბიუჯეტების ეკონომიკურ ურთი
ერთობათა და იურიდიულ ნორმათა ერთობლიობაზე. ორგანი
ზაციულად საბიუჯეტო სისტემა აიგება კანონით დადგენილი
პრინციპების შესაბამისად. საქართვ
 ელოს საბიუჯ
 ეტო სისტემა
მოიც
 ავს:
zz საქართვ
 ელოს სახელმწიფო ბიუჯეტს;
zz ავტონომიური ერთეულების ბიუჯეტებს;
zz ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯ
 ეტებს.
პრაქტიკაში აგრეთვე გამოიყ
 ენება „ნაერთი (კონსო
ლიდირებული) ბიუჯეტი“, რომელიც აერთიანებს საქართვე
ლოს სახელმწიფო ბიუჯეტს, ავტონომიური ერთეულებისა და
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ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელი ერთეულების ბიუჯეტებს და
არ წარმოადგენს ნორმატიულ აქტს.
ბიუჯეტი ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის განმს
 აზღვრე
ლი უმთავრესი დოკუმენტია. მისი სწორად დაგეგმვ
 ა და გეგ
მაზომიერ
 ი აღსრ
 ულება მნიშვნელოვანია ეკონომიკური წინსვ
ლისა და განვითარებისათვის. სახელმწიფო თითოეული მოქა
ლაქის მიერ ბიუჯეტში გადასახადების სახით შეტანილ თანხებს
სხვადასხვა მიმართულებით ხარჯავს და შესაბამისად, თითო
ეული მოქალაქის უფლებაა ჰქონდეს ინფორმაცია, თუ რაში
იხარჯება მისი ფული.
ვინაიდან აღნიშნული სახელმძღვანელო ადგილობრივ
საჯარო ფინანსებს ეძღვნება ჩვენ შევეხებით მხოლოდ
ადგილობრივი თვითმმ
 ართვ
 ელი ერთეულების საბიუჯე
ტო პროცესს, მისი შემოსავლების წყაროებსა და ხარჯვის
პრინციპებს, რომლებიც დეტალურად ქვემოთ მოცემულ
თავებშია განხილული.
ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელი ერთეულის ბიუჯეტი
არის ადგილობრივი თვითმმართველობის შემოსულობების
(ყველა წყაროდან მიღებული შემოსავლების ჯამი), მათი ფუნ
ქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით გასაწევი
გადასახდელების (ხარჯების) ძირითადი საფინანსო გეგმა, რო
მელიც დამტკიცებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლობითი ორგანოს (საკრებულოს) მიერ.
თვითმმართველობის ბიუჯეტი ასახავს ადგილობრივი სო
ციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტებს. იგი
პირდაპირ ან ირიბად ახდენს გავლენას ყველა მოქალაქის კე
თილდღეობაზე. მოსახლეობის ცხოვრების დონე დიდად არის
დამოკიდებული ისეთ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ეხება
ადგილზე დროული და ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებას.
ადგილობრივი ბიუჯეტი უშუალოდ საზოგადოებრივი ინტერესე
ბიდან უნდა გამომდინარეობდეს.
ადგილობრივი თვითმმ
 ართველი ერთეულის ბიუჯეტი დამო
უკიდებელია როგორც სხვა ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელი
ერთეულის, ისე საქართველოს სახელმწ
 იფო, აფხაზეთისა და
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯ
 ეტებისაგან. ადგი
ლობრივი ბიუჯეტის დამოუკიდებლობას განაპირობებს მისი
საკუთარი შემოსულობები, რომელთა გამოყენების მიმართუ
ლებებს დამოუკიდებლად განსაზღვრავს შესაბამისი ადგილობ
რივი თვითმმართველობის ორგანო.
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თავი 8
ადგილობრივი
თვითმმართველი
ერთეულების
საბიუჯეტო
პროცესი და
ეტაპები

,,ადგილობრივი
თვითმმარ
თველობის შესახებ“ საქართ
ველოს ორგანული კანონის მი
ხედვით ადგილობრივ თვითთმ
მართველ ერთეულებს გააჩნიათ
შესაბამისი ფუნქციები და უფლე
ბამოსილები. მათი განხორციე
ლების ძირითადი ინსტრ
 უმენტი
არის ადგილობრივი თვითმმარ
თველი ერთეულ
 ის ბიუჯეტი. მი
სი მეშვეობით ხდება, როგორც,
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის საბიუჯეტო პრიორი
ტეტებისა და ადგილობრივი მო
სახლეობის საჭიროებების დაკ
მაყოფილება, რაც გამოიხატება
ხარისხიანი მუნიციპალური მომ
სახურების დანერგვასა და მი
წოდებაში, ასევე ცენტრ
 ალური
ხელისუფლების ორგანოების მი
ერ ადგილობრივი თვითმმართვე
ლობებისთვის გადაცემული უფ
ლებამოსილებების აღსრულება.
ადგილობრივი
თვითმმართ
ველობის საბიუჯეტო პროცესი
კანონით განსაზღვრული ხელი
სუფლების ორგანოების საქმი
ანობაა, რომელიც მოიც
 ავს ად
გილობრივი ბიუჯეტების მომზა
დებას, წარდგენას, განხილვას,

დამტკიცებას, ბიუჯეტის შესრულებასა და კონტროლს. იგი მოი
ცავს საბიუჯ
 ეტო საქმიანობის ერთმანეთით განპირობებულ და
მჭიდროდ ურთიერთდაკავშირებულ ოთხ სტადიას:
zz ბიუჯეტის პროექტის შედგენა;
zz ბიუჯეტის განხილვა და დამტკიცება;
zz ბიუჯეტის შესრულება;
zz ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის შედგენა და მისი
დამტკიცება.
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულ
 ის ბიუჯეტი ყო
ველწლიურად უნდა შედგეს და დამტკიცდეს. ყოველი საბიუჯე
ტო (საფინანსო) წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს, ამიტომ
იგი 1 იანვარს იწყება და ამავე წლის 31 დეკემბერს მთავრდება.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი წლის 1 იანვარს ადგილობრი
ვი თვითმმართველობა ახალი დამტკიცებული ბიუჯეტით უნდა
შეხვდეს. თუმცა, კანონმდებლობაში არსებობს გამონაკლისე
ბი, რომლის შემთხვევაშიც ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის დროს
ხარჯვა ხორციელდება 1/12-ის პრინციპით.
რაც შეეხება, საბიუჯეტო პროცესს, ის 2 წლის განმავლობაში
გრძელდება. იგი იწყება საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე 10 თვით ად
რე (ანუ 1 მარტს) ბიუჯ
 ეტის პროექტის მომზადებით და მთავრდება
საბიუჯეტო წლის მომდევნო წლის (არა უგვიანეს) 1 მაისს, ბიუჯ
 ე
ტის შესრულების შესახებ ანგარიშის დამტკიცებით.
01.03.2010 – 01.05.2012
01.03.2010

31.12.2010

01.01.201131.12.2011

01.01.201201.05.2012

ბიუჯეტის
პროექტზე
მუშაობის
დაწყება

ბიუჯეტის
დამტკიცების
ბოლო ვადა

საბიუჯეტო
წელი

ბიუჯეტის
შესრულების
ანგარიშის
დამტკიცება

*

ცხრილში მოცემულია 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის საბიუჯეტო
პროცესი

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მიხედვით ადგილობ
რივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის მომზადებისა და წარდგე
ნის პროცესს კოორდინაციას უწევს ადგილობრივი თვითმმარ
თველობის საფინანსო ორგანო.
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საბიუჯ
 ეტო პროცესი იწყება, 1 მარტს, ადგილობრივი თვით
მმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზა
დებით. ეს დოკუმენტი არის ადმინისტრაციული ერთეულების
განვითარების ძირითადი გეგმა და მასში ასახულია ინფორმა
ცია საშუალოვადიანი განვითარების გეგმების შესახებ. ამ დო
კუმენტს ადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრუ
ლებელი ორგანო, შესაბამისი სახელმწ
 იფო რწმუნებულის ად
მინისტრაციასთან კონსულტაციით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორ
განო ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტე
ტების დოკუმენტს წარუდგენს ადგილობრივი თვითმმართვე
ლობის წარმომადგენლობით ორგანოს და ფინანსთა სამინისტ
როს, დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის, არაუგვიან
 ეს 15 ნოემბრისა.
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრო
ექტის მომზადება, წარდგენა, დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლი
ლებებისა და დამატებების პროექტების მომზადება და წარდ
გენა, ბიუჯეტის შესრულება და მისი ანგარიშგების პროექტის
შედგენა ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი
ორგანოს კომპეტენციაა.
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრო
ექტის განხილვა, დამტკიცება, დამტკიცებულ ბიუჯეტში ადგი
ლობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს
მიერ წარდგენილ ცვლილებათა და დამატებათა შეტანა, ამ ბი
უჯეტის შესრულების კონტროლი, შეფასება და ბიუჯეტის შეს
რულების ანგარიშის დამტკიცება ადგილობრივი თვითმმართ
ველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს კომპეტენციაა
.
წარმოგიდგენთ საბიუჯეტო პროცესის მიმდინარეობის ეტა
პებს ადგილობრივი თვითმმ
 ართველობის აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოებ
 ის კომპეტენციების მიხედ
ვით.
zz ბიუჯეტის პროექტის დაგეგმვ
 ა-მომზადება - აღმასრულებე
ლი ორგანო;
zz ბიუჯეტის პროექტის წარდგენა - საკრებულოს თავმჯდომა
რე;
zz ბიუჯეტის პროექტის განხილვა - წარმომადგენლობითი ორ
განო;
zz ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცება - წარმომადგენლობითი
ორგანო;
zz დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების
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პროექტების მომზადება - აღმასრულებელი ორგანო;
zz დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების
წარდგ
 ენა –საკრებულოს თავმჯდომარე;
zz წარმოდგენილი ცვლილებებისა და დამატებების პროექტე
ბის დამტკიცება - წარმომადგენლობითი ორგანო;
zz დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულება და მისი ანგარიშგების
პროექტის მომზადება - აღმასრულებელი ორგანო;
zz ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი - წარმომადგენლობითი
ორგანო;
zz შესრულებული ბიუჯეტის ანგარიშის დამტკიცება - წარმო
მადგენლობითი ორგანო.
ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორ
განო, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრ
 ოს მიერ დადგენი
ლი წესით, ფორმით და ვადებში, ადგილობრივი თვითმმართვე
ლობის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაციას წარუდგენს ფინანსთა
სამინისტროს. ფინანსთა სამინისტრო, თავის მხრივ, ადგილობ
რივი ხელისუფლების ორგანოებს საბიუჯეტო წლის დაწყებამ
დე აცნობებს საგადასახადო შემოსავლების ყოველკვარტალურ
გეგმებს.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის
პროექტის მომზადება და წარდგენა
ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, წარდგენა
განხილვა და დამტკ
 იცება ეფუძნება „ადგილობრივი თვითმმარ
თველობის შესახებ“ ორგანული კანონით, „საქართველოს სა
ბიუჯეტო კოდექსით“ და სხვა საკანონმდ
 ებლო-ნორმატიულ
 ი
აქტებით განსაზღვრულ წესს.
საბიუჯ
 ეტო პროცესი, ასევე მოიცავს დასაგეგმი საბიუჯეტო
წლის შემდგომი სამი საბიუჯეტო წლის შემოსულობებისა და
გადასახდელების პროგნოზს.
ბიუჯეტის შემოსულობები ფორმირდება ფინანსთა სამინის
ტროს მიერ განსაზღვრული პარამეტრების გათვალისწინებით,
ხოლო გადასახდელების განსაზღვრისას უნდა გაითვალისწი
ნონ ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების
დოკუმენტში ასახული ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელი ერთე
ულების პრიორიტეტები. ძირითადი მონაცემებისა და მიმარ
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თულებების დოკუმენტი წარმოადგენს ქვეყნის განვითარების 5
წლიან სტრატეგიას, რომელსაც ყოველწლიურად შეიმ
 უშავებს
საქართვ
 ელოს ფინანსთა სამინისტრო ეროვნულ ბანკთან ერ
თად (აღნიშნული დოკუმენტის მოძიებ
 ა შესაძლებელია ფინან
სთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე www.mof.ge).
თვითმმართველობის საფინანსო ორგანო ბიუჯეტის დაფი
ნანსებაზე მყოფ მხარჯავ სუბიექტებს (მაგ. ბაგა-ბაღებს, და
სუფთავების სამსახურს და ა.შ.) უგზავნის საბიუჯ
 ეტო განაცხა
დის ფორმებს, სავარაუდოდ გამოყოფილი თანხებისა და დასაქ
მებულთა რიცხოვნობის საორიენტაციო ზღვრული მოცულობის
მითითებებს. (მაგალითად: საფინანსო ორგანო წინასწარ გან
საზღვრავს სავარაუდოდ რამდენი თანხა იქნება გამოყოფილი
მომდევნო წელს დასუფთავების სამსახურისათვის და აძლევს
მითითებას რომ დასაქმებულთა რაოდ
 ენობა არ უნდა აღემატე
ბოდეს 35 ადამიანს), თუ დასუფთავების სამსახური მოითხვს
ზღვრული მოცულობების ზევით თანხის ან დასაქმებულთა რა
ოდენობის დამატებას, მან საბიუჯეტო განაცხადთან ერთად სა
ფინანსო ორგანოს უნდა წარუდგინოს ინფორმაცია ამ საჭირო
ების მიზეზების შესახებ.
15 ივლისამდე საქართველოს ფინანსთ
 ა სამინისტრო ად
გილობრივი თვითმმართვ
 ელობის ორგანოებს აცნობებს დასა
გეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრებს. ამ
პარამეტრების გათვალისწინებით, ბიუჯეტის პროექტის შემო
სულობებისა და გადასახდელების შესახებ საპროგნოზო მაჩ
ვენებლებს თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო
წარუდგენს შესაბამის წარმომადგენლობით ორგანოს. წარმო
მადგენლობითი ორგანოს მიერ ამ მაჩვენებლებისა და პარა
მეტრების განხილვისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღე
ბის შემდეგ, მზადდება ბიუჯეტის პროექტი, შემოსულობების და
გადასახდელების ნაშთის ცვლილების გათვალისწინებით და
თვითმმართველობის საფინანსო ორგანოს მიერ ეგზავნება სა
ქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განსახილველად.
საქართვ
 ელოს ფინანსთა სამინისტრო არაუგვიანეს 5 ოქ
ტომბრ
 ისა შესაბამის თვითმმართველობას აცნობებს მათთვის
გადასაცემი ფინანსური დახმარებისა (აქ იგულისხმება გათა
ნაბრებითი, მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერი) და შემო
სავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.
არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა, ადგილობრივი თვითმმ
 ართველო
ბის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელი ბიუჯეტის პრო
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ექტს, თანდართული მასალებით, წარუდგენს წარმომადგენლო
ბითი ორგანოს თავმჯდომარეს, რომელიც მას წარუდგენს თვითმ
მართველობის წარმომადგენლობით ორგანოს განხილვისათვის.
ბიუჯეტის პროექტთან ერთად თვითმმართველობის წარმო
მადგენლობით ორგანოს წარედგინება ადგილობრივი თვითმ
მართველობის პრიორ
 იტეტების დოკუმენტი. აღნიშნული დო
კუმენტი წარმოადგენს თვითმმართველობის განვითარების ძი
რითად საშუალოვადიან გეგმას. თვითმმართველი ერთეულის
პრიორიტეტების დოკუმენტს ადგენს აღმასრულებელი ორგანო
(გამგეობა) შესაბამისი სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნა
ტორის ადმინისტრაციასთან კონსულტაციით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის პრიორიტეტების დოკუ
მენტი მოიცავს ინფორმაციას:
zz ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდე
ლების შესახებ;
zz აღმასრულებელი ორგანოს მიერ განსაზღვრ
 ულ ადგილობ
რივი თვითმმართვ
 ელობის პრიორიტეტებს;
zz პრიორიტეტების მისაღწევად განსახორციელებელ ძირითად
პროგრამებს და ღონისძიებ
 ებს დაფინანსების ოდენობით,
მათ მიზნებსა და შედეგებს.
პრიორიტეტების დოკუმენტის მოძიება და მიღება შესაძლე
ბელია მუნიციპალიტეტის გამგეობში, ინფორმაციის მოთხოვ
ნის საფძვ
 ელზე.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის
პროექტის განხილვა და დამტკიცება
ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელობის ბიუჯეტის საჯაროობი
სა და გამჭვირვალობის პრინციპის უზრუნველსაყოფად, წარ
მომადგენლობით ორგანოში ბიუჯეტის პროექტის წარდგენიდან
არაუგვიანეს 5 დღისა ის უნდა გამოქვეყნდ
 ეს საჯარო განხილ
ვისთვის საზოგადოებ
 ისთვის ხელმისაწვდომი ყველა საინფორ
მაციო საშუალებებით.
მაგალითი #1. ვთქვათ, X მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ბი
უჯეტის პროექტი 15 ნოემბერს განსახილველად წარუდგინა
საკრებულოს. საკრებულო 20 ნოემბრამდე ვალდებულია აღ
ნიშნული ბიუჯეტის პროექტი გამოაქვეყნოს ადგილობრივი გა
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ზეთის ან სხვა საზოგადოებ
 ისათვის ხელმისაწვდომი საინფორ
მაციო საშუალებების მეშვეობით.
წარმომადგენლობითი ორგანო საჯაროდ იხილავს ბიუჯ
 ე
ტის პროექტს და ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე, სიით
 ი
უმრავლესობით ღებულობს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის დამ
ტკიცების შესახებ.
იმ შემთხვევაში თუ წარმომადგენლობით ორგანოს აქვს შე
ნიშვნები წარმოდგენილ ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით,
წარმომადგენლობითი ორგანოს ხელმძღვანელი, არაუგვიანეს
25 ნოემბრისა, ბიუჯეტის პროექტს უბრუნებს აღმასრულებე
ლი ორგანოს ხელმძღვანელს, ბიუჯეტის პროექტშ
 ი შესაბამისი
შესწორებების შეტანისთვის.
აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძ
 ღვანელი, არაუგვიანეს 10
დეკემბრისა ბიუჯეტის პროექტის იმავე ან შესწორებულ ვარი
ანტს უბრუნებს წარმომადგენლობითი ორგანოს თავმჯდომარეს.
ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას, წარმომადგენლობითი ორგა
ნოს მიერ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის საკითხს წყვეტს აღ
მასრულებელ ორგანოსთან შეთანხმებით. იმ შემთხვევაში თუ
წარმომადგენლობითმა ორგანომ არ დაამტკიცა ბიუჯეტის შეს
წორებული ვარიანტი, შესაძლებელია დამტკიცდეს წარმომად
გენლობითი ორგანოს სიით
 ი შემადგენლობის 1/2-ის მიერ ინიცი
რებული ბიუჯეტის პროექტი. მასში გათვალისწინებულია წარმო
მადგენლობითი ორგანოს თავმჯდომარის მიერ აღმასრულებელი
ორგანოს ხელმძღვანელისთვ
 ის გაგზავნილი შენიშვნები.
მაგალითი #2. ვთქვათ, X მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
არ მოიწონა ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი და 25 ნოემბერს
გამგეობას დაუბრუნა ბიუჯეტის პროექტი შესწორებებისათვის.
X მუნიციპალიტეტის გამგეობ
 ა ვალდებულია 2011 წლის ბიუ
ჯეტის იგივე ან შესწორებული ბიუჯეტი წარუდგინოს საკრებუ
ლოს 2010 წლის 11 დეკემბრამდე.
მაგალითი #3. ვთქვათ, X მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
10 დეკემბერს წარდგენილი 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯ
 ეტი
განიხილა და კვლავ არ დაამტკიცა. ასეთ შემთხვევაში, შესაძ
ლებელია დამტკიცდეს საკრებულოს სიითი შემადგენლობის
1/2-ის მიერ ინიცირებული ბიუჯეტის პროექტი.
თუ კალენდარული წლის დაწყებისათვის არ დამტკიცდა ბი
უჯეტის პროექტი, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმას
რულებელ ორგანოს უფლება აქვს, მხარჯავ დაწესებულებებზე
აუცილებელი ხარჯები გასწიონ წინა წლის ბიუჯ
 ეტის ასიგნებე
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ბის 1/12-ს მოცულობით. (მაგ. თუ დასუფთავების სამსახურის
დამტკიცებული ხარჯები 2010 წლის ბიუჯეტში შეადგენდა 24
ათას ლარს, 2011 წლის ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვე
ვაში, გამგეობას უფლება აქვს იანვრის თვეში ამავე სამსახურს
გამოუყოს მაქსიმუმ 24 000*1/12 = 2 ათასი ლარი).
სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცებიდან 3 თვის განმავლო
ბაში ადგილობრივი თვითმმ
 ართველი ერთეულის ბიუჯეტის და
უმტკ
 იცებლობის შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტს შე
უძლია უფლებამოსილება შეუწყვიტოს შესაბამისი თვითმმ
 არ
თველობის წარმომადგენლობით ორგანოს.
მაგალითი #4. ვთქვათ, საქართველოს პარლამენტმა 2011
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა 2010 წლის 15 დეკემ
ბერს. ყველა ადგილობრივი თვითმმ
 ართველი ერთეული ვალ
დებულია საკუთა რი თვითმმართველობის 2011 წლის ბიუჯ
 ეტი
დაამტკიცოს 31 დეკემბრამდე, თუმცა გამონაკლისის სახით შე
საძლებელია იგი დამტკიცდეს 2011 წლის 15 მარტამდე. თუ 15
მარტსაც არ იქნა დამტკიცებული საქართვ
 ელოს პრეზიდენტს
შეუძლია დაითხოვოს საკრებულო.
ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 20 დღისა ადგილობ
რივი თვითმმართველი ერთეული, ფინანსთა სამინისტრ
 ოს
უგზავნის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის ადგილობრივი
თვითმმართველობის პრიორიტეტების დოკუმენტს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი
ორგანოს მიერ ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ გა
დაწყვეტილების მიღებისთანავე ბიუჯეტი უნდა გამოქვეყნდ
 ეს
საინფორმაციო საშუალებებით, რათა ის ხელმისაწვდომი იყოს
საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენლებისათვის.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის
შესრულება
ბიუჯეტის შესრულება ნიშნავს დამტკიცებული ბიუჯეტის
ხარჯვას წესებისა და პროცედურების დაცვით, ასევე ადგილობ
რივი შესყიდვების განხორციელებას. ადგილობრივი თვითმმარ
თველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულებას უზრუნველყოფს ად
გილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო.
ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელი ერთეულის ბიუჯეტის გა
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მოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 15 დღისა ადგილობრივი თვითმ
მართველობის საფინანსო ორგანო ამზადებს ბიუჯეტის კვარ
ტალურ ან ყოველთვიურ განწერას. თითოეულ მხარჯავ დაწესე
ბულებას აწვდის ინფორმაციას მისთვის გამოყოფილი ასიგნე
ბის შესახებ. საბიუჯეტო ორგანიზაციები აწარმოებენ ბიუჯ
 ეტის
ასიგნებით გათვალისწინებულ გადახდებს და თავიანთი კომპე
ტენციის ფარგლებში პასუხისმგებელნი არიან შემოსავლების
აკრეფაზე (მაგალითად: დასუფთავების სამსახურს შეიძლება
დაევალოს დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება).
ადგილობრივი თვითმმ
 ართველი ერთეულის ბიუჯეტის საკა
სო შესრულება ხდება სახაზინო მომსახურების პრინციპით, სა
ბანკო დაწესებულების მეშვეობით (მაგალითად: თუ თვითმმარ
თველი ერთეული გასცემს მშენებლობის ნებართვას, მიმღები
პირი ვალდებულია მოსაკრებელი გადაიხ
 ადოს (ჩარიცხოს) კო
მერციულ
 ი ბანკის მეშვებით ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, თავის
მხრივ ხაზინა უზრუნველყოფს აღნიშნული თანხის შესაბამისი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში გადარიცხვას).
მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხ
ლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება შეიძლება გან
ხორციელდეს მხოლოდ დამტკიცებული გადასახდელების 5 პრო
ცენტის ფარგლებში (მაგალითად: თუ მხარჯავი დაწესებულების,
ვთქვათ ბაგა-ბაღის, ბიუჯ
 ეტით დამტკიცებული გადასახდელების
მოცულობა შეადგენს 10 ათას ლარს, დირექციას უფლება აქვს 5%ის ფარგლებში ანუ 500 ლარი გადაანაწილოს მივლინების მუხლი
დან რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის ხარჯების მუხლში.
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულე
ბელი ორგანო უფლებამოსილია, წარმომადგენლობით ორგა
ნოსთან შეთანხმებით, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის სა
ფუძველზე, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალის
წინებული საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების
ასახვის მიზნით, განახორციელ
 ოს ცვლილებები ბიუჯეტით დამ
ტკიცებულ შემოსულობებსა და გადასახდელებში. ეს ცვლილე
ბები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს საბიუჯეტო წლის ბო
ლომდე, დასამტკიცებლად წარედგინება შესაბამის წარმომად
გენლობით ორგანოს.
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის
აღრიცხვა, ანგარიშგება, აუდიტი და შესრულების
ანგარიშის დამტკიცება
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის ანგარიშის
ოპერირებასა და კონტროლს, ამ ანგარიშიდან თანხების მოძ
რაობას, ახორციელებს მხოლოდ თვითმმართველობის საფი
ნანსო ორგანო საქართველოს კანონმდ
 ებლობით გათვალის
წინებული გამონაკლისი შემთხვევების გარდა. საფინანსო ორ
განოს თანხმ
 ობის გარეშე საბიუჯეტო ორგანიზაციებს უფლება
არა აქვთ გახსნ
 ან საბანკო ანგარიშები და აწარმოონ ფინანსუ
რი ოპერაციები. საფინანსო ორგანო ახორციელებს, ყველა სა
ბიუჯეტო დაწესებულების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო
ორგანიზაციებ
 ის მიერ გაწეული ხარჯების აღრიცხვას საბიუჯ
 ე
ტო კლასიფიკაციის მიხედვით გადახდების ყველა ეტაპზე, ასე
ვე აღრიცხავს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტში
აკუმულირებულ ყველა შემოსულობას.
ადგილობრივი თვითმმართველობის საფინანსო ორგანო ყო
ველი თვის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში ამ
ზადებს ყოველთვიურ ანგარიშს, სადაც ასახულია თვითმმ
 არ
თველი ერთეულის ბიუჯეტის, გადასახდელებისა და შემოსუ
ლობების, ნაშთის ცვლილების და მთლიანი სალდოს შესახებ
ინფორმაცია.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის შესრულების
კონტროლი არის წარმომადგენლობითი ორგანოს განსაკუთ
რებული უფლებამოსილება. საკრებულო მინიმუმ კვარტალში
ერთხელ აფასებს დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებუ
ლი პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელ
 ებას. ადგი
ლობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო წარ
მომადგენლობით ორგანოს წარუდგენს ბიუჯეტის შესრულების
კვარტალურ მიმოხილვას ნაზარდი ჯამით. ის მოიც
 ავს შემოსუ
ლებების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილების და მთლიანი
სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი
პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან. ეს პროცედურა სრულდე
ბა ყოველი კვარტლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 1 თვისა.
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, აღმასრულებელი ორგა
ნოს მიერ, საბიუჯეტო წლის დამთავრებიდან არაუგვიანეს 2
თვისა, განსახილველად უნდა წარედგინოს წარმომადგენლო
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ბით ორგანოს. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დამტკიცებამ
დე უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო განხილვისთვის.
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშში უნდა აისახოს:
zz ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით;
zz ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების შედარება
საანგარიშო პერიოდ
 ის გეგმიურ მაჩვენებლებთან;
zz ინფორმაცია წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის არ
სებული ნაშთისა და მისი ცვლილების შესახებ;
zz ორგანიზაციული კოდების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებ
სა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტება,
თუ შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს, გარდა სარეზერვო, წინა
წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასა
მართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებისა;
zz დასახულ ამოცანებთან და პრიორიტეტებთან მიმართება
ში განსახორციელებელი პროგრამებისა და ღონისძიებების
შესრულების შესახებ.
zz ინფორმაცია პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტების შეს
რულების შესახებ (აღნიშნული პუნქტი ამოქმედდება 2014
წლის I იანვრიდან).
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი
ორგანო, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯე
ტის შესრულების ანგარიშიდან გამომდინარე, საჯაროდ იხი
ლავს და აფასებს ბიუჯეტის შესრულებას და არაუგვიანეს 1
მაის
 ისა ღებულობს გადაწყვეტილებას მისი დამტკიცების ან
დაუმტკ
 იცებლობის თაობ
 აზე.
ამ პროცედურების გათვალისწინებით წარმომადგენლობითი
ორგანოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულების ანგა
რიში და აუდიტორული დასკვნა არის საჯარო ინფორმაცია და
ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის.
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;
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არაუგვიანეს
5 ოქტომბრისა

არაუგვიანეს
5 ნოემბრისა

არაუგვიანეს
15 ნოემბრისა

საკრებულოში
წარდგენიდან
5 დღეში

არაუგვიანეს
25 ნოემბრისა
არაუგვიანეს
10 დეკემბრისა
არაუგვიანეს
31 დეკემბრისა
1 მარტი
არაუგვიანეს
1 მაისისა

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

ავტონომიური რესპუბლიკების აღმასრულებელი
ხელისუფლება მათ შემადგენლობაში შემავალ
მუნიციპალიტეტებს აცნობებს რესპუბლიკური ბიუჯეტის
პროექტში მათთვის გათვალისწინებული ტრანსფერის
მოცულობას;
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;
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.
შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში ადგილობრივი
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს
თავმჯდომარე ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით
უბრუნებს გამგებელს (მერს);
ბიუჯეტის პროექტის იმავე ან შესწორებულ ვარიანტს
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის გამგებელი
(მერი) წარუდგენს წარმომადგენლობითი ორგანოს
თავმჯდომარეს;
საკრებულო იღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ;
აღმასრულებელი ორგანო საკრებულოს წარუდგენს
წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს;
საკრებულო იღებს გადაწყვეტილებას ანგარიშის
დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის შესახებ;
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თავი 9
ადგილობრივი
ბიუჯეტის
შემოსავლის
წყაროები

ა

დგილობრივი თვითმმართ
ველი ერთეულის ბიუჯეტში
მობილიზებული
ფინანსუ
რი რესურსების ერთობლიო
ბა წარმოადგენს ადგილობრივი
თვითმმართველობის ბიუჯეტის
შემოსულობებს. „საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსი“ ბიუჯეტის
შემოსულობებს
განმარტავს,
როგორც საანგარიშო პერიოდ
ში ბიუჯეტში მიღებული ფულა
დი სახსრების ერთობლიობას,
რაც უზრუნველყოფს ბიუჯეტის
გადასახდელების
(ხარჯების)
დაფინანსებას.
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
საბიუჯე
ტო შემოსულობები შედგება, სა
ქართველოს შესაბამისი კანონმ
დებლობით გათვალისწინებული,
სხვადასხვა წყაროდან მიღებუ
ლი შემოსავლებიდან.
„საქართველოს
საბიუჯეტო
კოდექსის“ 66-ე მუხლის თანახ
მად, ადგილობრივი საბიუჯეტო
შემოსულობები შედგება საკუთა
რი და არასაკუთარი შემოსულო
ბებისგან:
ადგილობრივი თვითმმართვე
ლი ერთეულის ბიუჯეტის საკუ
თარი შემოსულობებია:
zz ადგილობრივი გადასახადები

და მოსაკრებლები;
zz გათანაბრებითი ტრანსფერი;
zz საქართვ
 ელოს კანონმდ
 ებლობით გათვალისწინებული სხვა
არასაგადასახადო შემოსულობები;
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულ
 ის ბიუჯეტის არა
საკუთარი შემოსულობებია:
zz ზემდგომი ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანფერი;
zz ზემდგ
 ომი ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი;
zz საქართვ
 ელოს კანონმდ
 ებლობით გათვალისწინებული სხვა
არასაგადასახადო შემოსულობები;
ბიუჯეტის შემოსულობების სწორი და სრული აღრიცხვი
სათვის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 15
მარტის ბრძანებით შედგენილია საბიუჯ
 ეტო კლასიფიკაცია.
მასში კანონით დადგენილი გადასახადები, და ბიუჯეტის სხვა
შემოსულობები იყოფა (კლასიფიცირდება) ცალკეულ ჯგუფე
ბად გარკვეული კრიტერიუმების, ნიშნებისა და სპეციფიკის
მიხედვით. ამდენად, შემოსულობების კლასიფიკაცია შედგება
ოთხი ძირითადი ნაწილისაგან, რომლებიც თავის მხრივ იყოფა
სხვადასხვა ჯგუფებისა და ფუნქციების მიხედვით.
ბიუჯეტის შემოსულობები კლასიფიკაციის შესაბამისად
მოიცავს: შემოსავლებს, არაფინანსური და ფინანსური
აქტივების კლებიდან მიღებულ შემოსავლებს და ვალდე
ბულებების ზრდის შედეგად მიღებულ შემოსავლებს. ად
გილობრივი ბიუჯ
 ეტის შემოსულობები სქემატურად შემდეგნაი
რადაა გამოსახული (იხ. სქემა #1) და განვიხილოთ თითოეული
მათგანი, რათა უფრო კარგად გავერკვ
 ეთ ადგილობრივი ბიუჯე
ტის შემოსულობების კლასიფიკაციაში.
შემოსავლები
ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების მუხლი თავის მხრივ
მოიცავს:
1. ადგილობრივი გადასახადიდან მიღებულ შემოსავ
ლებს. ,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ თანახმად,
მხოლოდ ქონების გადასახადი განეკუთვნება ადგილობრივ
გადასახადს
და
შესაბამისად
ქონების
გადასახადის
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adgilobrivi
mosakreblebi

saxelmwifo transferebi

ucxo qveynis mTavrobidan
miRebuli granti

saerT. organizaciebidan
miRebuli granti

arafinansuri
aqtivebis klebidan
miRebuli Semosavlebi

TviTmmarTvelobis sakuTrebaSi
arsebuli qonebis gamoyenebidan
miRebuli Semosavlebi

sxva Semosavlebi

grantebi

qonebis gadasaxadi

adgilobrivi gadasaxadi

Semosavlebi

jarimebi, sanqciebi
da sauravebi

valdebulebebis
zrdidan miRebuli
Semosavlebi

sxva araklasificirebuli
Semosavlebi

specialuri transferi

miznobrivi transferi

gaTanabrebiTi transferi

finansuri aqtivebis
klebidan miRebuli
Semosavlebi

TviTmmarTveli erTeulis biujetis Semosulobebi

სახით მობილიზებული სახსრები მთლიანად ჩაირიცხება
ადგილობრივ ბიუჯეტში. აღსანიშნავია, რომ თვითმმართველი
ერთეულის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის შემოღების
უფლებამოსილებაც აქვს ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის წარმომადგენლობით 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 შემოსავლებს. სხვა შემოსავლების მუხლი მოიცავს:
თვითმმართველობის საკუთრებში არსებული ქონების გამო
ყენებიდან მიღებულ შემოსავლებს; ადგილობრივ მოსაკრებ
ლებს; ჯარიმებიდან, სანქც
 იებიდან და საურავებიდან მიღე
ბულ შემოსავლებს და სხვა არაკლასიფიცირებულ შემოსავ
ლებს. უნდა აღინიშნოს, რომ „სხვა შემოსავლების“ მოცემული
ქვეჯგუფები თავის მხრივ იყოფა სხვადასხვ
 ა ჯგუფებად, რომე
ლიც ამავე თავში უფრო დაწვრილებითაა აღწერილი.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტის შემოსულობები აღიქმება როგორც წლის განმავლო
ბაში ყველა წყაროდან „შემოსასვლელი“ ფული. შემოსულობა
გათანაბრებითი ტრანსფერი - ექსკლუზიურ უფლებამოსილებათა განხორ
ციელების უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან „საბიუჯეტო კო
დექსის შესახებ“ კანონით განსაზღვრული ფორმულით, ფინანსური დახმა
რების სახით გამოყოფილი სახსრებია, რომელთა გამოყენების მიმართულე
ბებს დამოუკიდებლად განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლობითი ორგანო;
მიზნობრივი ტრანსფერი - დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსა
ხორციელებლად ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის
მიერ საქართვ
 ელოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან/და ავტონომიური რეს
პუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებიდან ფინანსური დახმარების სახით
მიღებული სახსრებია;
სპეციალური ტრანსფერი - ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელი ერთეულის ბიუჯე
ტისათვის ეკოლოგიური და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვი
დაციოდ, აგრეთვე სხვა გადასახდელების დასაფინანსებლად საქართველოს სა
ხელმწიფო ბიუჯეტიდან ან/და ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური
ბიუჯეტებიდან ფინანსური დახმარების სახით გამოყოფილი სახსრებია.
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(ფული) შეიძლება მიღებული იქნას არაფინანსური აქტივების
(აქ ძირითადად იგულისხმება ქონება რომელიც გააჩნია ადგი
ლობრივ თვითმმართველობას) რეალიზაციით. მაგალითად:
ადგილობრივიმა თვითმმართველობამ ჩამოწერა ან გაყიდა მის
საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალ
 ება 20 000
ლარის ოდენობით. ამ ოპერაციით მართალია ხდება თანხის მი
ღება, მაგრამ სხვა აქტივის (სატრანსპორტო საშუალების) რე
ალიზაციის ხარჯზე. სწორედ აქედან მიღებული შემოსავალი
აღირიცხება არაფინანსური აქტივების კლების მუხლში.
შემოსულობა (ფული) აგრეთვე შეიძლება მიღებულ იქნა
ვალდებულების აღებით. მაგალითად სესხის აღება, ამ შემ
თხვევაში იმატებს ვალდებულება და მის ხარჯზე შემოდის ბიუ
ჯეტში თანხა. ვალდებულების ზრდით მიღებული შემოსულობა
ვერ ჩაითვლება შემოსავლად, რადგან მსგავს შემოსულობები
დროთა განმავლობაში გასასტუმრებელია. შესაბამისად, ბიუ
ჯეტში სესხის აღებით მიღებული სახსრები აღირიცხება ვალ
დებულებების ზრდის მუხლში.
მაგალითად: თუ ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელობას ადრე
გაცემული ქონდა სესხი 10 000 ლარის ოდენობით და მიმდინა
რე წელს უბრუნებენ მის მიერ გაცემულ სესხს, მაშინ მისი ფი
ნანსური აქტივები მცირდება. შესაბამისად აქაც აღნიშნული შე
მოსულობა (ფული) აღირიცხება ფინანსური აქტივების კლე
ბის მუხლში.
ადგილობრივი მოსაკრებლები
ადგილობრივი მოსაკრებლების ადგილობრივი თვითმმართვე
ლობის ბიუჯეტებში ასახვას, მოსაკრებლის სახეობას, ოდენობას,
შემოღების წესს და მოსაკრებელის გადამხდელთა უფლება-მო
ვალეობებს განსაზღვრავს საქართველოს კანონი ,,ადგილობრივი
მოსაკრებლების შესახებ“, რომელიც თავის მხრივ ემყარება სა
ქართველოს კონსტიტუციასა და ,,მოსაკრებლების სისტემის სა
ფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონს.
აღნიშნული კანონის თანახმად ადგილობრივი მოსაკრებე
ლი სრულად აკუმულირდება ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულ
 ის ბიუჯეტში, რომელსაც ფიზიკური და იურიდიულ
 ი
პირები იხდიან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
მიერ დაწესებული ვადის მიხედვით ან მის გარეშე. კანონით

64

განსაზღვრული ძირითადი მოსაკრებლის სახეობებია:
zz მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვ
 ისათვის;
zz მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულერული სამგ
ზავრო გადაყვანის ნებართვისათვის;
zz ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი;
zz დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი;
zz სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი;
zz მოსაკრებელი სპეციალური შეთანხმების გაცემისათვის;
zz კულტურული მემკვიდრეობ
 ის სარეაბილიტაციო არეალ
 ის
ინფრ
 ასტრუქტურის მოსაკრებელი.
ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღებაზე პასუხისმგ
 ებელ
ნი არიან, ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელობის შესაბამისი სამ
სახურები.
არასაგადასახადო შემოსულობები
არასაგადასახადო შემოსულობების ადგილობრივ ბიუჯეტში
აკუმულირება განსაზღვრულია საქართველოს საბიუჯეტო კო
დექსით. ეს შემოსულობებია:
zz ადგილობრივი ხელისუფლების წილობრივი მონაწილეობ
 ით
მოქმედი კერძო საწარმოების მოგებიდან;
zz ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე
მოპოვებული ბუნებრივი რესურსებიდან;
zz სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფი მიწის იჯარაში გადაცე
მიდან მიღებული შემოსავალი. თუ მიწა მდებარეობს თვით
მმართველობის ტერიტორიაზე და არ არის მის სარგებლო
ბაში, ადგილობრივ ბიუჯეტში რჩება იჯარის 35%. თუ მიწა
თვითმმართველობის სარგებლობაშია შემოსავალი იჯარი
დან 100%-თ მიდის ადგილობრივ ბიუჯეტში;
zz ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებუ
ლი მიწის მართვ
 აში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი;
zz სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურიდან მიღებული
შემოსავალი;
zz რენტიდან მიღებული შემოსავალი;
zz შემოსავალი სახელმწიფო ბაჟიდან ადგილობრივი თვითმ
მართველობის ორგანოს მიერ ამოღებული;
zz სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადებიდან მი
ღებული მოსაკრებელი. ადგილობრივ ბიუჯეტში რჩება 10%;
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zz გარე რეკლამის განთავსებიდან მიღებული შემოსულობა;
zz შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმ
 ართველობის შესაბამი
სი სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურებიდან;
zz შემოსავალი სახელმწიფო ქონების გადაცემიდან, რომელიც
მდებარეობს თვითმმ
 ართველობის ტერიტორიაზე და არ
არის მის სარგებლობაში. ადგილზე რჩება შემოსავლის 35%,
თუ თვითმმართველობის სარგებლობაშია 100%;
zz შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელობის სარგებ
ლობაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვ
 აში გადაცე
მიდან;
zz შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურევები);
zz შემოსავალი საგზაო წესების დარღვევისათვის ჯარიმები
დან. ადგილზე რჩება 60%;
zz შემოსავალი, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის
დარღვევიდან, ჯარიმის სახით;
zz ვალუტის კურსის ცვლილებიდან მიღებული შემოსავალი;
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის შემოსულო
ბებში, როგორც ვხედავთ აღირიცხება მის საკუთრებაში არსე
ბული ქონების რეალიზაციიდან (პრივატიზაციიდან) მიღებული
შემოსავლები. აღნიშნულთან დაკავშირებით გასათვალისწი
ნებელია ის ფაქტი, რომ საპრივატიზაციო ქონების ნუსხას ამ
ზადებს აღმასრულებელი ორგანო, ხოლო მის დამტკიცებას
ახორციელებს საკრებულო. შემდგ
 ომში აღნიშნული ინფორ
მაცია იდება ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების
მართვის პოლიტიკისა და პრივატიზების დეპარტამენტის ვებ-გ
ვერდზე: www.privatization.ge.
არასაგადასახადო შემოსავლები, თავისი დანიშნულების მი
ხედვით განეკუთვნება, როგორც საკუთარ ასევე არასაკუთარ
შემოსულობების კატეგორიას.
ბიუჯეტის შემოსულობების ზუსტი აღრიცხვა უზრუნველ
ყოფს ბიუჯეტის გადასახდელების რაციონალურ დაგეგმვ
 ას და
მის ეფექტიან გამოყენებას ადგილობრივი სოციალურ-ეკონო
მიკური განვითარებისათვის.
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თავი 10

ბ

იუჯეტის საშემოსავლო ნა
წილის პროგნოზირების შემ
დეგ, უნდა მოხდეს ხარჯვითი
ნაწილის (გადასახდელების დაან
გარიშება) შედგენა. გადასახდე
ლების დადგენა მნიშვნელოვანი
ამოცანაა ადგილობრივი თვით
მმართველობისათვის,
რადგან
სწორედ მასზეა დამოკიდებული,
თუ როგორ მოხდება საბიუჯეტო
რესურსების გამოყენება მუნიცი
პალიტეტის პრიორიტეტული სფე
როების დასაფინანსებლად.
ადგილობრივმა თვითმმართ
ველობებმა უნდა განახორციე
ლონ კომპეტენციების შესაბამისი
ხარჯვა, ანუ საბიუჯეტო სახსრები
უნდა გამოიყენონ საკუთარი და
დელეგირებული
უფლებამოსი
ლებების დასაფინანსებლად.
„ადგილობრივი თვითმმართვე
ლობის შესახებ“ ორგანიული კა
ნონის 51-ე მუხლის საფუძველზე,
თვითმმართველ ერთეულს თავი
სი უფლებამოსილების ფარგლებ
ში შეუძლია სპეციალური ტრანს
ფერის და მიზნობრივი ტრანსფ
 ე
რის გარდა, დამოუკიდებლად და
საკუთარი
შეხედულებისამებრ,
გამოიყენოს ყველა სხვა წყარო
დან მიღებული შემოსავლები.

ადგილობრივი
თვით
მმართველობის
ბიუჯეტის
ხარჯები

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები დამოუკი
დებლად განსაზღვრავენ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლით
გათვალისწინებული საკუთარი უფლებამოსილებების განხორ
ციელებისათვის დასაფინანსებელი პროგრამების და ხარჯების
მიმართულებებს, აგრეთვე მათ ოდენობებს. მაშინ როდესაც
დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისას
განსხვავებულია ხარჯების მიზნობრიობის წესი. დელეგირებუ
ლი უფლებამოსილებებისათვის ადგილობრივ თვითმმართვე
ლობებს გადმოეცემათ მიზნობრივი ტრანსფ
 ერი, რომელიც
მხოლოდ ამ უფლებამოსილებებისთვის უნდა იქნეს გამოყენე
ბული. ანალოგიური მდგომარეობაა სპეციალური ტრანსფე
რის შემთხვევაშიც, მასაც მიზნობრიობა გააჩნია და მისი გამო
ყენებაც მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული ღონისძიებ
 ებისა
და პროგრამების დასაფინანსებლად შეიძლება იქნას გამოყე
ნებული (მაგალითად: თუ სპეციალური ტრანსფერი გამოყოფი
ლია კონკრეტული უბნის საკანალიზაციო სისტემის სარემონტო
სამუშაოებისათვის, ის სწორედ ამ უბნის საკანალიზაციო სის
ტემის სარემონტოდ უნდა იქნეს დახარჯული).
ამასთან აღსანიშნავია, რომ დელეგირებული უფლებამოსი
ლების ფარგლებში ფინანსური სახსრების განკარგვაზე ზედამ
ხედველობას ახორციელებს შესაბამისი კანონით ან შესაბამისი
ხელშეკრულებით უფლებამოსილი სახელმწ
 იფო ორგანო ადმი
ნისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში სახელმწიფო რწმუნე
sabiujeto
klasifikacia
moicavs:
ბულ
თან კო
ორდინაც
იით. xarjebis ekonomikur, funqcionalur da organizaciul
klasifikacias.

ekonomikur klasifikaciaSi biujetis gadasaxdelebi dajgufebulia xarjebis saxeebis mixedviT.
aRniSnuli klasifikaciiT SesaZlebelia Sefasdes dasaxuli miznebis gansaxorcieleblad
ბიუჯე
ტის გა
დასახ
ელები
dagegmili
xarjebis
siswore
da დ
miznobrioba.
gadasaxdelebis ekonomikuri klasifikacia moicavs Semdeg jgufebs:
gadasaxdelebi

=

xarjebs

+

arafinansuri
aqtivebis mateba

+

finansuri
aqtivebis mateba

+

valdebulebebis
kleba

xarjebis jgufi Tavis mxriv moicavs Semdeg qvejgufebs:
• Sromis anazRaureba – sadac erTiandeba xelfasi, Tanamdebobrivi sargo, wodebrivi sargo,
ბი
უჯეტის გადასახდელები არის ბიუჯეტის ანგარიშიდან გა
kompensacia, danamati; honorari, premia, xelfasi sasaqonlo formiT da socialuri
საცემSenatanebi.
ი ყველა სახის ფულადი სახსრების ერთობლიობა. იგი
•მო
saqoneli
da ად
momsaxureba
–რ
erTiandeba
StatgareSe
anazRaureba,
ofisis
წარ
ადგენს
გილობ
ივი ამო
ცანებისmomuSaveTa
ა და ფუნ
ქც
 იების
განxarjebi,
xarjebi,
samedicino
ხორცmivlinebebi,
იელების warmomadgenlobiTi
მიზნით გამოყxarjebi,
ენებულkvebis
ყველ
ა ფულ
ად სახსxarjebi,
რებს. rbili
inventaris, uniformisa da piradi higienis sagnebis SeZenis xarjebi, transportisa da
teqnikis eqspluataciisa da movla-Senaxvis xarjebi.
subsidiebi – warmoadgens sawarmoebsa da organizaciebze biujetidan mimdinare
68 • miznebisaTvis
gacemul transferis.
• procenti – warmoadgens gadasaxdels, romlis gadaxdac uwevs TviTmmarTvelobas aRebuli
kreditisaTvis.

ბიუჯეტის გადასახდელების აღრიცხვისა და ანალიზისთვის
(ისევე როგორც ბიუჯეტის შემოსულობების) შემუშავებულია
კლასიფიკაციის სისტემა. ადგილობრივი თვითმმართველი ერ
თეულების ბიუჯეტებისათვის საბიუჯეტო კლასიფიკაცია მოი
ცავს: ხარჯების ეკონომიკურ, ფუნქციონ
 ალურ და ორგანი
ზაციულ კლასიფიკაციას.
ეკონომიკურ კლასიფიკაციაში ბიუჯეტის გადასახდელე
ბი დაჯგუფებულია ხარჯების სახეების მიხედვით. აღნიშნული
კლასიფიკაციით შესაძლებელია შეფასდეს დასახული მიზნების
განსახორციელებლად დაგეგმილი ხარჯების სისწორე და მიზ
ნობრიობა.
გადასახდელების ეკონომიკური კლასიფიკაცია მოიცავს შემ
დეგ ჯგუფებს:
ხარჯების ჯგუფი თავის მხრივ მოიცავს შემდეგ ქვეჯგუფებს:
• შრომის ანაზღაურება – სადაც ერთიანდება ხელფასი, თა
ნამდებობრივი სარგო, წოდებრივი სარგო, კომპენსაცია, და
ნამატი; ჰონორარი, პრემია, ხელფასი სასაქონლო ფორმით
და სოციალური შენატანები.
• საქონელი და მომსახ ურებ ა – ერთიანდ ებ ა შტატგ არ ეშ ე
მომუშავეთა ანაზღაუ რება, ოფის ის ხარჯ ებ ი, მივლინ ებ ე
ბი, წარმომადგ ენლ ობითი ხარჯები, კვებ ის ხარჯ ებ ი, სა
მედიცინო ხარჯები, რბილ ი ინვ ენტ არ ის, უნიფ ორმის ა და
პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯ ებ ი, ტრანს პ ორ
ტის ა და ტექნ იკის ექს პლ უა ტაც იი ს ა და მოვლ ა-შენ ახვ ის
ხარჯები.
• სუბსიდიები – წარმოადგენს საწარმოებსა და ორგანიზაცი
ებზე ბიუჯეტიდან მიმდინარე მიზნებისათვის გაცემულ ტრან
სფერს.
• პროცენტი – წარმოადგენს გადასახდელს, რომლის გადახ
დაც უწევს თვითმმართველობას აღებული კრედიტისათვის.
• გრანტები – ამ ქვემუხლში აღირიცხება ადგილობრივი ბი
უჯეტიდან სხვა ქვეყნის სახელმწ
 იფოთა მთავრობაზე, საერ
თაშორისო ორგანიზაციებზე ან სხვა დონის სახელმწიფო
ერთეულზე, არასავალდებულო მიმდინარე ან კაპიტალური
დანიშნულების ტრანსფერის გაცემა.
• სოციალური უზრუნველყოფა – ამ ქვემუხლში აღირიცხე
ბა ის ფულადი ან სასაქონლო ტრანსფერი, რომელიც ხორ
ციელდება მთელი მოსახლეობის ან მისი გარკვეული ნაწი
ლის სოციალური რისკებისგან დაცვის მიზნით. (მაგ: უმწეო
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მდგომარეობაში მყოფი ოჯახის სოციალური დახმარება,
დახმარება ორსულებზე, მშობიარობაზე, ბავშვის მოვლაზე
და ა.შ.).
• სხვა ხარჯები – აქ აღირიცხება ქონებით სარგებლობასთან
დაკავშირებული ხარჯები, ასევე სხვადასხვა მიმდინარე და
კაპიტალური ხარჯები.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გადასახდელებში ერთიანდება
არაფინანსური და ფინანსური აქტივების მატებასთან დაკავში
რებული ხარჯები და ადრე აღებული ვალდებულებების შემცი
რებისათვის გაწეული ხარჯები.
როდესაც ხდება არაფინანსური აქტივის (მაგ. ქონების) შე
ძენა, მართალია საბიუჯეტო სახსრები გამოიყენება, მაგრამ
ამ ოპერაციით ხდება ქონების (ახალი ღირებულების) შექმნა.
მაგალითად: ადგილობრივმა თვითმმართვ
 ელობამ შეიძ
 ინა
10 000 ლარის ღირებულების სატრანსპორტო საშუალება. ეს
ოპერაცია აისახება როგორც „სატრანსპორტო საშუალებების“
მუხლის ანუ არაფინანსური აქტივების ზრდა.
მაგალითად: თუ ადგილობრივი თვითმმართველობა გას
ცემს სესხს 20 000 ლარის ოდენობით, მაშინ მისი ფინანსური
აქტივები იზრდება. შესაბამისად აქაც აღნიშნული საბიუჯეტო
სახსრების (ფულის) გაცემა აღირიცხება ფინანსური აქტივე
ბის ზრდის მუხლში.
მაგალითად: თუ ადგილობრივი თვითმმ
 ართვ
 ელობას მა
ნამდე ჰქონდა აღებული კრედიტი 100 000 ლარის ოდენობით
და ახორციელებს მის დაფარვას, ამ შემთხვევაში მცირდე
ბა მისი ვალდებულება. ვალდებულების შემცირებით გაწეუ
ლი ხარჯი აღირიცხება სწორედ, ვალდებულებების კლების
მუხლში.
რაც შეეხ
 ება ფუნქციონალური კლასიფიკაციას. ხარჯების
ამგვარი დაჯგუფება გათვალისწინებულია სახელმწიფო ხარ
ჯების საჩვენებლად, რომლებიც მიიმ
 ართება ფართო ეროვ
ნულ მიზნების დასაფინანსებლად. ფუნქციონალური კლასი
ფიკაციის სისტემა მთავრობას საშუალებას აძლევს დაგეგ
მოს, გაანაწილოს და გაანალიზოს ხარჯები ძირითადი ფუნ
ქციონალური კატეგორიების მიხედვით (მაგ., განათლება,
ჯანდაცვა და ა.შ.), ხოლო ორგანიზაციულ
 ი კლასიფიკაცია
მოიც
 ავს გადასახდელებს ორგანიზაციების მიხედვით, რომე
ლიც განისაზღვრება ბიუჯ
 ეტით (მაგ, დასუფთავების სამსახუ
რი, ბაგა-ბაღი და ა.შ.).
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საქართვ
 ელოს ბიუჯეტების ხარჯების ფუნქციონალური კლა
სიფიკაციის პირველი დონე აერთიანებს ხარჯებს, რომლებიც
დაკავშირებულია ძირითადი სახელმწიფო ფუნქციების შესრუ
ლებასთან, ხოლო მეორე დონეზე ხარჯები გაშლილია მიზნების
მსგავსობის მიხედვით.
ბიუჯეტების ხარჯების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია შედ
გება პირველი დონის 10 ძირითადი ჯგუფისაგან:
zz საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – აღი
რიცხება ძირითადად, ისეთი ხარჯები, რომელიც დაკავშირე
ბულია აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანო
ების შენახვისა და ფუნქციონირების ხარჯებს.
zz თავდაცვა.
zz საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.
zz ეკონომიკური საქმიანობა.
zz გარემოს დაცვა.
zz საბინაო კომუნალური მეურნეობა.
zz ჯანმრთ
 ელობის დაცვა.
zz დასვენება, კულტურა, რელიგია.
zz განათლება.
zz სოციალური დაცვა.
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ფორმირებისას იქმნება
ადგილობრივი თვითმმ
 ართველი ერთეულის ბიუჯეტში გაუთ
ვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგი
ლობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად
სარეზერვო ფონდი, რომლის განკარგვის წესს განსაზღვრ
 ავს
საკრებულო და რომლის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს
ბიუჯეტის ხარჯების 2%-ს.
სარეზერვო ფონდის განკარგვის უფლებამოსილება გააჩნია
ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელობის აღმასრულებელ ორგა
ნოს, ამავე თვითმმ
 ართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი
ორგანოს მიერ განსაზღვრული წესით. ე.ი. საკრებულოს მიერ
ბიუჯეტის დამტკიცების დროს განისაზღვრება სარეზერვო ფონ
დის მოცულობა და მტკიცდება ბიუჯეტთან ერთად, როგორც ბი
უჯეტის განუყოფელი ნაწილი. ამავე დროს უნდა არსებობდეს
ამავე ორგანოს მიერ განსაზღბრული სარეზერვო ფონდის ხარ
ჯვის წესი.
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უნდა აღინიშნოს, რომ საბიუჯეტო გადასახდელების ერთობ
ლიობა, მათი მიზნობრივი და ეფექტიანი გამოყენება, ხარჯვის
პროცესში გამჭვ
 ირვალობისა და საჯაროობის პრინციპის დაც
ვა განსაზღვრავს, როგორც ადგილობრივი, ისე ეროვნული მიზ
ნების რეალურ განხორციელებას, ადგილობრივი სოციალურ
-ეკონომიკური განვითარებისათვის დაგეგმილი საქმიანობის
შედეგიანობას.
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დანართი #1.
გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის
ანალიზი
ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი არის ადგი
ლობრივი პოლიტიკის განმსაზღვრელი ფინანსური დოკუმენტი,
რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს მოსახლეობის წინაშე არსე
ბული პრიორიტეტული პრობლემების გადაჭრას. ამ დოკუმენ
ტის მიხედვით უნდა განისაზღვრ
 ოს მოსახლეობის კეთილდღე
ობისათვის თუ რა აქტივობები და ღონისძიებები აქვს დასახუ
ლი ადგილობრივ ხელისუფლებას.
ბიუჯეტის მიმართ არსებული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
მოთხოვნაა მისი გამჭვირვალობა. ამ მოთხოვნის შესასრულებ
ლად მოსახლეობას საბიუჯეტო პროცესებში გარკვევის შესაძ
ლებლობა უნდა ჰქონდეს. ბიუჯეტების გამჭვირვალობას ერთერთ ფუნდამენტურ პრინციპად აღიარებს ,,საქართველოს საბი
უჯეტო კოდექსი“, სადაც ნათქვამია საბიუჯეტო სისტემის შესა
ხებ, სადაც ნათქვამია, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა
საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე უნდა დაიცვან გამჭვ
 ირვა
ლობის პრინციპი. ამასვე ადასტურებს საქართველოს ორგანუ
ლი კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, სადაც
ნათქვამია, რომ მოქალაქეებს უფლება აქვთ: მიიღონ საჯარო
ინფორმაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები
დან ... წინასწარ გაეცნონ ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოთა გადაწყვეტილების პროექტს, მონაწილეობა მიიღონ
მათ განხილვაში, მოითხოვონ გადაწყვეტილებათა პროექტების
გამოქვეყნება და მათი საჯარო განხილვა. ამასთან, ადგილობ
რივი ბიუჯეტის დაგეგმვისას აუცილებელია მოსახლეობაში არ
სებული პრობლემების მოკვლევა და მათ გადაჭრის გზების დად
გენა.
სტატიის მიზანია მუნიციპალური საბიუჯ
 ეტო პროცესების
გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მმართვ
 ელობის გაუმჯობესება,
ადმინისტრაციული ანგარიშვალდებულების ზრდა და მოქა
ლაქეთა უფლების – მონაწილეობ
 ა მიიღონ გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში – რეალიზაცია. სტატიაშ
 ი საუბ
 არია გორის
მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პროცესზე და 2010 წლის ადგი
ლობრივი ბიუჯეტის ანალიზზე.
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1. გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის
შემოსულობები.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2010 წლის ადგი
ლობრივი ბიუჯეტი 2009 წლის 29 დეკემბერს დაამტკიცა და მი
სი შემოსულობების პროგნოზი 10 მილიონ 389,7 ათასი ლარით
განისაზღვრა. თუმცა ცოტა მოგვიანებით მიმდინარე წლის 28
იანვარს დამტკიცებულ ბიუჯეტში შეტანილი იქნა ცვლილებები,
რის შედეგადაც გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯ
 ეტის მოცულო
ბა 2 მილიონ 508,9 ათასი ლარით გაიზარდა და საბოლოო ჯამ
ში 12 მილიონ 898,6 ათასი ლარი შეადგინა. აღნიშნული ცვლი
ლება გამოწვეულია ცენტრალური ბიუჯეტიდან გორის მუნიცი
პალიტეტისათვის სპეციალური ტრანსფერის დამატებით.
დეტალურად განვიხილოთ გორის მუნციპალიტეტის 2010
წლის ბიუჯეტის შემოსულობების დაგეგმვ
 ა.
არაფინანსური აქტივების კლება (ქონების გაყიდვა)
2009 წლიდან ადგ ილ ობრივ თვითმმართ ვ ელობ ებშ ი დაი
ნერგა სახელმწიფო ფინანს ების სტატ ისტიკ ის (აღრიცხვის)
2001 წლის მეთოდოლ ოგ ია, რის მიხედვ ით აც ძირ ით ად ი კა
პიტალ ის (ქონების) გაყიდვ ა განიხილ ებ ა როგ ორც ხარჯ ი.
ზოგადად ქონებ ის გაყიდვ ა უარყოფით ტენდ ენც იად გან იხ ი
ლება, თუ შემდგ ომშ ი არ ხდება ქონების გაყ იდვ იდ ან მიღ ე
ბული შემოს ავლ ებით ხელშ ეს ახები საზ ოგ ად ოე ბრ ივ ი პრო
დუქტის შექმნა, ან სხვა ქონების შეძენა, რომ ელიც ისევ სა
ზოგადოებრ ივი შეკვ ეთ ების შესრულ ების ათვ ის იქნ ებ ა გამ ო
ყენებულ ი.
ამ შემოსავლებში იგულისხმება მუნიციპალიტეტის ტერიტო
რიაზე არსებული ქონებიდან (მიწა, შენობანაგებობები, მანქა
ნა-დანადგარები და სხვ. აქტივების) და ასევე მუნიციპალიტე
ტის საკუთრებაში არსებული ქონების გაყიდვიდან მიღებული
შემოსავლები. მიმდინარე წლის გორის მუნიციპალიტეტის ბი
უჯეტში არაფინანსური აქტივების კლებიდან დაგეგმილია 300
ათასი ლარის მიღება.
ადგილობრივი გადასახადები
როგორც მოქმედი კანონმდებლობით არის განსაზღვრული,
ქონების გადასახადი ადგილობრივი მნიშვნელობისაა და მისი
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lia 300 aTasi laris miReba.

brivi gadasaxadebi
შემოღება და გაუქმება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების უფ
ბამოსილება
ა. შეgansazRvruli,
საბამისად, აღ
ნიშნულ
ი გადასა
ხადიდან შე
c moqmedi ლე
kanonmdeblobiT
aris
qonebis
gadasaxadi
adgilobrivi
mniSvnelobi
მო
ს
ავ
ლ
ე
ბ
ის
და
გ
ეგ
მ
ვ

ა
ს
აც
ად
გ
ი
ლ
ობ
რ
ი
ვ
ი
თვით
მ
მ

არ
თველSesabamisad,
ობის
emoReba da gauqmeba adgilobrivi municipalitetebis uflebamosilebaa.
aRn
წარმომადdagegmvasac
გენლები ახ
დენენ და TviTmmarTvelobis
იგი მთლიან
 ად warmomadgenlebi
ადგილობრივ axdenen
adidan Semosavlebis
adgilobrivi
ბიუჯეტში ირიცხება
ad adgilobriv biujetSi iricxeba
ქონების გადასახადი შეიცავს რამდენიმე გადასახადს, ესე
ნია: საწარმოთა ქონების გადასახადი, ფიზიკურ პირთა ქონების
გადSeicavs
ასახადramdenime
ი, სასოფgadasaxads,
ლო-სამეურ
ნეო მი
წის ქონე
ბის გად
ასახადი fizikur
gadasaxadi
esenia:
sawarmoTa
qonebis
gadasaxadi,
და sasoflo-sameurneo
არასასოფლო-სამ
ეურნqonebis
ეო მიწgadasaxadi
აზე ქონებda
ის arasasoflo-sameurneo
გადასახადი.
gadasaxadi,
miwis
miwaze

adi.

2010 წლის გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯ
 ეტში ქონების
გადასახადის სახით დაგეგმილია 1 მილიონ 400 ათასი ლა
lis gorisრის
municipalitetis
gadasaxadis
saxiT
dagegmilia
milion 400
მიღება. მათbiujetSi
შორის qonebis
საწარმ
ოთა ქონე
ბის გა
დასახად1 ის
miReba. maTსაSoris
sawarmoTa
qonebis
gadasaxadis
saxiT
590
aTasi
laris,
fizikur
ხით 590 ათასი ლარის, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასა pirTa
adis saxiT
70
xolo
sasoflo
daლო
arasasoflo
ხად
ის aTasi
სახითlaris,
70 ათა
სი ლა
რის, ხო
სასოფლოsameurneo
და არასdaniSnulebis
ა
სოფლო220
სამე
ნეოaTasi
დანიშ
ნულ
ების
მიწის#1).
გადaqve
ასახunda
ადიდ
ან შე rom biu
adidan Sesabamisad
daურ
520
lari
(ix.
diagrama
aRiniSnos,
საბა
მისად 220
და 520
ათასი ლა
რი. აქ
ე უნდა uWiravs.
აღინიშნოს,
lebSi qonebis
gadasaxads
sakmaod
mokrZalebuli
adgili
11ვprocnti
რომ ბიუჯეტის შემოსავლებში ქონების გადასახადს საკმაოდ
მოკრძალებული ადგილი 11 პროცნტი უჭირავს.
a #1.

გრანტები

bi

საანგარიშო პერიოდში გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
შემოსავლების
პროგნოზით
ყველაზე
დიდი
წილი yvelaze
– 78didi wil
iSo periodSi
goris municipalitetis
biujetis
Semosavlebis
prognoziT
პროცენტი,
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გადმოსაცემ
ti, saxelmwifo
biujetidan
gadmosacem grantebs
(transferebs)
uWiravsგრანტებს
(ix. diagrama #2).
grantebis kuTxiT biujetSi pognozirebulia 10 milion 98,6 aTasi lari.
53
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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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avia, rom goris municipalitetis xelisuflebam mimdinare wels SeZlo saerTaSoriso do
ciebidan grantebis mozidvac, marTalia aRniSnuli Tanxa mizerulia da Seadgens mxolod 8,9
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agram TiTon faqti misasalmebelia. kargi iqneba Tu adgilobrivi xelisufleba ufro aqt
muSaobas, raTa msgavsi wyaroebidan moizidos ufro meti saxsrebi.

grama #3.

გირებას (გადმოცემას) თან უნდა მოჰყვეს უფლებამოსილების
განხორციელ
 ებისათვის შესაბამისი ფინანსური რესურსების
გადმოცემაც. სწორედ ამ მიზნით გამოიყოფა მიზნობრივი ტრან
სფერი, რომლი მოცულობა გორის მუნიციპალიტეტისათვის შე
ადგენს 240 ათას ლარს. რაც შეეხება სპეციალ
 ურ ტრანსფერს,
ამ კუთხით მიმდინარე წელს ბიუჯეტში დაგეგმილია 2 მილიონ
500 ათასი ლარის მიღება.
აღსანიშნავია, რომ გორის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლე
ბამ მიმდინარე წელს შეძლო საერთაშორისო დონორი ორგანი
ზაციებიდან გრანტების მოზიდვაც, მართალია აღნიშნული თან
ხა მიზერულია და შეადგენს მხოლოდ 8,9 ათას ლარს, მაგრამ
თითონ ფაქტი მისასალმებელია. კარგი იქნება თუ ადგილობრი
ვი ხელისუფლება უფრო აქტიურად დაიწყებს მუშაობას, რათა
მსგავსი წყაროებიდან მოიზიდოს უფრო მეტი სახსრები.
სხვა შემოსავლები
ადგილობრივი ბიუჯეტის „სხვა შემოსავლების“ მუხლშ
 ი გა
ერთიანებულია მოსაკრებლებიდან, პროცენტებიდან, ჯარიმე
ბიდან და იჯარიდან დაგეგმილი შემოსავლები. საანგარიშო პე
რიოდში აღნიშნული შემოსავლებიდან სულ პროგნოზირებულა
1 მილიონ 400 ათასი ლარის აკუმლირება.
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orc diagrama #3-dan Cans saangariSo wels `sxva Semosavlebs” Soris yvelaze didi wili
ravs saTamaSo biznesis mosakrebels. aRniSnuli kuTxiT prognozirebulia 610 aTasi laris miReba
centiTaa warmodgenili bunebrivi resursebiT sargeblobis mosakrebeli (dagegmilia 146 aTasi la

როგორც დიაგრამიდან ჩანს საანგარიშო წელს „სხვა შემო
სავლებს“ შორის ყველაზე დიდი წილი 44 პროცენტი უჭირავს
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელს. აღნიშნული კუთხით პროგ
ნოზირებულია 610 ათასი ლარის მიღება. 10 პროცენტითაა
წარმოდგენილი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკ
რებელი (დაგეგმილია 146 ათასი ლარი). რაც შეეხება ჯარიმე
ბიდან და სანქციებ
 იდან მისაღებ შემოსავლებს, მას სხვა შემო
სავლებში 28 პროცენტი უჭირავს და შესაბამისად დაგეგმილია
400 ათასი ლარი.
2. გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის
ხარჯები
გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 13
მილიონ 291 ათასი ლარით დაიგეგმა, მათ შორის ყველაზე დი
დი წილი მოდის 30 პროცენტი ეკონომიკური საქმიანობის და
ფინანსებაზე მოდის. ამ კუთხით ბიუჯეტში დაგეგმილია 4 მი
ლიონ 59,9 ათასი ლარი. სწორედ აღნიშნული მუხლით ფინან
სდება ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბი
ლიტაციის ხარჯები და ის ძირითადი კაპიტალური პროექტები,
რაც მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაზეა მიმართული.
კერძოდ ამ მუხლით დაგეგმილია ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების მშენებლობის, შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯების
დაფინანსება – 3 მილიონ 574,9 ათასი ლარით, სოფლის მეურ
ნეობის ხელშეწყობის ხარჯების – 82,5 ათასი ლარით, ხოლო
სხვა არაკლასიფიცირებულის საქმიანობა ეკნომიკის სფეროში
დაფინანსდება 402,5 ათასი ლარით.
ბიუჯეტის ხარჯებში მნიშვნელოვანი წილი (15 პროცენტი)
უჭირავს ასევე საერთო დანიშნულების სახელმწოფო მომსა
ხურებაზე გაწეულ ხარჯებს (ადმინისტრაციული ხარჯები). ად
გილობრივ ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯები 2 მილიონი
15,9 ათასი ლარით დაიგეგმა, აქედან წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოებ
 ის უზრუნველყოფის ხარჯების მო
ცულობა შეადგენს 1 მილიონ 694,7 ათასი ლარს, ვალის მომ
სახურებასთან დაკავშირებული ხარჯების მოცულობა – 145,3
ათას ლარს, ხოლო საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
და სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნუ
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masrulebeli organoebis uzrunvelyofis xarjebis moculoba Seadgens 1 milion 694,7 aTasi
lis momsaxurebasTan dakavSirebuli xarjebis moculoba _ 145,3 aTas lars, xolo saerTo daniSnu
va momsaxureba
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iagrama #4. goris municipalitetis
2010 wlis xarjebi
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lari).
გორის მუნიციპალიტეტის
2010
წლის
ხარჯები (ათასი ლარი).

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებში 12 პროცენტითაა
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rogramebi. amasTan rogorc analizi gviCvenebs am kuTxiT mainc mcire Tanxebia gamoyofili. jand

feros dafinansebisaTvis gamoyofili
finansebisTvis ki 358,3 aTasi lari.
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sf

ამ კუთხით მათ მიერ სახსრების გამოყოფა მისასალმებელია,
ვინაიდან საბიუჯეტო სახსრები გაჭირვებული მოსახლეობის
მდგომარეობის გაუმჯობესებას ხმარდება. გორის მუნიციპა
ლიტეტში ხორციელდება შემდეგი სოციალური პროგრამების
დაფინანსება: ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა, ხანდაზმულთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოცია
ლიური დაცვის პროგრამები, საცხოვრებლით უზრუნველყოფის
პროგრამები. ამასთან როგორც ანალიზი გვიჩვენებს ამ კუთხით
მაინც მცირე თანხებია გამოყოფილი. ჯანდაცვის სფეროს და
ფინანსებისათვის გამოყოფილი იქნა სულ 157,3 ათასი ლარი,
ხოლო სოციალური სფეროს დაფინანსებისთვ
 ის კი 358,3 ათასი
ლარი.
მუნ იც იპ ალ იტ ეტ ის ბიუ ჯ ეტ ის გად ას ახდ ელ ებშ ი 4 პრო
ცენტ ით აა წარმ ოდგ ენ ილ ი ასევ ე საზ ოგ ად ოე ბრ ივ ი წესრ იგ ი
სა და უსაფრ თ
 ხოე ბ ის ხარჯ ებ ი. მიმდ ინ არ ე წელს აღნ იშნ უ
ლი სფერ ოს დას აფ ინ ანს ებლ ად გამ ოყ ოფ ილ ია 536,8 ათას ი
ლარ ი. აქედ ან ადგ ილ ობრ ივ ი თვითმ მ ართ ვ ელ ობ ის ხანძ არ
საწ ინ აა ღმ დ ეგ ო სამს ახ ურ ის ხარჯ ებ ი დაფ ინ ანს დ ებ ა 336,8
ათას ი ლარ ით, ხოლ ო პოლ იც იი ს საქმ ია ნ ობ ასთ ან და მომ
სახ ურ ებ ასთ ან დაკ ავშ ირ ებ ულ ი ხარჯ ებ ი 200 ათას ი ლა
რით. ამ უკან ასკ ნ
 ელ ი მუხლ ის დაფ ინ ანს ებ ა, წარმ ოა დგ ენს
ცენტ რ ალ ურ ი ხელ ის უფლ ებ ის უხეშ ჩარ ევ ას ადგ ილ ობრ ი
ვი თვითმ მ ართ ვ
 ელ ობ ის კომპ ეტ ენც იე ბშ ი, ვინ აი დ ან ის უნ
და ფინ ანს დ ებ ოდ ეს ცენტ რ ალ ურ ი ხელ ის უფლ ებ ის მიე რ
და არა ადგ ილ ობრ ივ ი თვითმ მ ართ ვ ელ ობ ებ ის ბიუ ჯ ეტ ებ ის
საკ უთ არ ი სახს რ ებ იდ ან, თუმც ა როგ ორც ცნობ ილ ია 2009
წლის დას აწყისშ ი „ადგილობრივი თვითმ მ ართ ვ ელ ობ ის შე
სახ ებ“ ორგ ან ულ კან ონშ ი განხ ორც იე ლ ებ ულ ი ცვლილ ებ ის
თან ახმ ად აღნ იშნ ულ ი ხარჯ ებ ის გაწ ევ ა გამ ართ ლ ებ ულ ია ,
როგ ორც ნებ აყ ოფლ ობ ით ი უფლ ებ ამ ოს ილ ებ ის განხ ორც ი
ელ ებ ა. ორგ ან ულ კან ონშ ი განხ ორც იე ლ ებ ულ ი ცვლილ ებ ე
ბის შედ ეგ ად ადგ ილ ობრ ივ ი და ცენტ რ ალ ურ ი ხელ ის უფლ ე
ბებ ის უფლ ებ ამ ოს ილ ებ ებ ის აღრ ევ ა მოხდ ა, რის შედ ეგ ა
დაც ადგ ილ ობრ ივ საბ იუ ჯ ეტ ო პროც ეს ებზ ე ადგ ილ ობრ ივ ი
თვითმ მ ართ ვ
 ელ ობ ის უფლ ებ ამ ოს ილ ებ ებ ი შეი ზღუდ ა და
ცენტ რ ალ ურ ი ხელ ის უფლ ებ ის გავლ ენ ა გაძლ იე რდ ა, რაც
ადგ ილ ობრ ივ ი ბიუ ჯ ეტ ის დამ ოუ კ იდ ებლ ობ ის პრინც იპ ებს
ეწინ აა ღმ დ ეგ ებ ა.
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aluri xelisuflebebis uflebamosilebebis aRreva moxda, ris Sedegadac adgilobriv sabi
sebze adgilobrivi TviTmmarTvelobis uflebamosilebebi SeizRuda da centraluri xelisu
a gaZlierda, rac adgilobrivi biujetis damoukideblobis principebs ewinaaRmdegeba.
გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტში

ma #5. goris municipalitetis 2010 wlis biujetSi
dagegmili
xarjebis
gadanawileba
დაგეგმილი
ხარჯების
გადანაწილება

nis saxiT unda iTqvas, rom goris municipalitetis 2010 wlis damtkicebuli biujeti
შენიშვნის სახით უნდა ითქვას, რომ გორის მუნიციპალიტე
dgenilia mxolod mwiri dokumentaciis saxiT. rogorc tendenciebidan Cans, aRniSnuli dokumen
ტის 2010 წლის დამტკ
 იცებული ბიუჯეტი წარმოდგენილია მხო
eba mxolod finansTa saministroSi warsadgenad. aRniSnuli dokumentiT rTulia ubralo moqal
ლოდ მწირი დოკუმენტაციის სახით. როგორც ტენდენციებიდან
evs biujetiT
gamoyofili
mimarTulebebsa
da დ
prioritetebSi.
ჩანს,
აღნიშნუsaxsrebis
ლი დოკუ
მენტაცია მზად
ება მხოლოდamave
ფინdros,
ანსთაbiujetis
zisas Cans, სა
rom
adgilobrivi
xelisuflebis
warmomadgenlebi
naklebad
rTaven
sabi
მინისტროში წარსადგენად. აღნიშნული დოკუმენტით mosaxleobas
რთუ
sebSi.
ლია უბრალო მოქალაქე გაარკვ
 ევს ბიუჯეტით გამოყოფილი

სახსრების მიმართულებებსა და პრიორიტეტებში. ამავე დროს,
iqneba, Tuბი
xSirad
moewyoba
municipalitetis
sakrebulos
mierრივdamtkicebuli
biujetis
Sual
უჯეტის
ანალი
ზისას ჩანს, რომ
ადგილობ
ი ხელისუფლ
ე
ბის
წარ
მ
ო
მ
ად
გ
ენ
ლ
ე
ბ
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ნაკ
ლ
ე
ბ
ად
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ვ
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ი
lkvartaluri) ganxilvebi, rac kanonmdeblobis moTxovnacaa. sabiujeto procesebis mimdinar
უჯეტოdanergva
პროცესda
ებmaTSi
ში. samoqalaqo sazogadoebis azris gaTvaliswineba umniSvnel
duri Sefasebebis
კარგი იქ
ნება, თუmiscems
ხშირadgilobrivi
ად მოეწყოxelisuflebis
ბა მუნიციპალ
იტეტის
ria. aseTi midgomebi
saSualebas
warmomadgenlebs
daS
საკ
რ
ე
ბ
უ
ლ
ოს
მი
ე
რ
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ტ
კ
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ც
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ბ
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ლ
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ბი
უ
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ის
შუ
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ლ
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ი
ebi droulad gamoasworon da, Sesabamisad, eleqtoratis keTilganwyobac moipovon.
(ყოველკვარტალური) განხილვები, რაც კანონმდებლობის
მოთხოვნაცაა. საბიუჯეტო პრო
57ცესების მიმდინარეობაში შუა
ლედური შეფასებების დანერგვა და მათში სამოქალაქო საზო
გადოების აზრის გათვალისწინება უმნიშვნელოვანესი ფაქტო
რია. ასეთი მიდგომები საშუალებას მისცემს ადგილობრივი ხე
ლისუფლების წარმომადგენლებს დაშვებული ხარვეზები დრო
ულად გამოასწორონ და, შესაბამისად, ელექტორატის კეთილ
განწყობაც მოიპოვონ.
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გორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯები,
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით.
დასახელება
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები

გეგმა
2015.9
1694.7

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

90.0

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

63.4

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში
თავდაცვა

145.3
22.5
89.0

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

536.8

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

200.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

336.8

ეკონომიკური საქმიანობა
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკის სფერიში
გარემოს დაცვა
საბინაო–კომუნალური მეურნეობა
ბინათმშენებლობა
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
გარე განთება
ჯანმრთელობის დაცვა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
დასვენება, კულტურა და რელიგია

82

4059.9
82.5
3574.9
402.5
960.5
1580.0
950.0
40.0
590.0
157.3
157.3
2255.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის
სფეროში
მომსახურება კულტურის სფეროში
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო
საქმიანობა
განათლება
სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები
ზოგადი განათლება

პროფესიული განათლება
სოცილური დაცვა

ავადმყოფთა და შშმპ-თა სოციალური დაცვა
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
ოჯახებისა და ბავშვის სოციალური დაცვა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში

სულ გადასახადელები (ხარჯების ჯამი)

537.0
1631.1
45.0
42.0
1278.2
1199.2
14.0

65.0
358.3
55.2
4.0
78.0
221.1
13291.0

83

დანართი #2. განათლების რესურს-ცენტრები
მუნიციპალიტეტების მიხედვით.
მუნიციპალიტეტი

ტელეფონი

მისამართი

თბილისი
ვაკე-საბურთალო

45-16-68

ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. #68

მთაწმინდაკრწანისი

45-26-06

ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. #68

ისანი-სამგორი

27-37-85

ქ. თბილისი, ავლაბრის #34

დიდუბეჩუღურეთი

91-09-49

ქ. თბილისი, უზნაძის ქ. #68

გლდანინაძალადევი

95-07-18

ქ. თბილისი. უზნაძის #52

აბაშა

8(212) 9-12-18

აბაშა. კაჭარავას ქ.#2

ზუგდიდი

8(215) 5-14-38

ზუგდიდი. ზვიად
გამსახურდიას #35

მარტვილი

95-64-81

მარტვილი. თავისუფლების
#10

სენაკი

8(213) 2-28-39

სენაკი. რუსთაველის #112

ფოთი

8(293) 2-20-41

ფოთი. გორგასლის ქ.#37

ჩხოროწყუ

8(217) 2-12-12

ჩხოროწყუ. გობეჩიას ქ.#7

წალენჯიხა

8(216) 2-26-45

წალენჯიხა. სალის ქ.#2

ხობი

8(214) 2-31-39

ხობი. ცოტნე დადიანის
ქ.#181

სამეგრელო ზემო
სვანეთი

მესტია

მესტია. თამერ მეფის ქ.#99

რაჭა-ლეჩხუმი
ქვემო სვანეთი
ამბროლაური

8(239) 2-18-58

ამბროლაური. კობახიძის
ქ.#7

ონი

8(230) 2-03-58

ონი. აღმაშენებლის ქ.#15

ცაგერი

8(238) 2-22-27

ცაგერი. რუსთაველის ქ.#13

ლენტეხი

8(237) 9-11-31

ლენტეხი. თამარ მეფის #31
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გურია
ოზურგეთი

8(296) 7-53-56

ოზურგეთი. კოსტავას ქ. #1

ჩოხატაური

24-64

ჩოხატაური. წერეთლის #1

ლანჩხუთი

8(22) 56-59-13

ლანჩხუთი. კოსტავას ქ.#35

ადიგენი

9 17 42

ადიგენი. მესხეთის ქ.#19

ასპინძა

8(264) 9-15-59

ასპინძა. რუსთაველის ქ.#7

ახალქალაქი

8(262) 2-32-36

ახალქალაქი. მაშტოცის #33

ახალციხე

8(265) 2-05-32

ახალციხე. კეცხოველის ქ.#6

ბორჯომი

8(267) 2-43-21

ბორჯომი. რუსთაველის
მოედანი #1

ნინოწმინდა

8(261) 2-26-55

ნინოწმინდა. ოვსეპიანის
ქ.#16

რუსთავი

8(24) 12-13-50

რუსთავი, შარტავას ქ. #4

ბოლნისი

8(258) 2-28-27

ქ. ბოლნისი.აღმაშენებლის
ქ.#70

გარდაბანი

8(272) 2-20-71

გარდაბანი. აღმაშენებლის
#5ა

დმანისი

8()21894

დამანისი.წმინდა ნინოს
ქ.#41

თეთრიწყარო

8(259) 2-26-19

თეთრიწყარო. თამარ მეფის
ქ.#34

მარნეული

8(257) 2-43-54

მარნეული. რუსთაველის
ქ.#69

წალკა

8(265) 2-11-78

წალკა. რუსთაველის ქ#68

გორი

8(270) 2-34-02

გორი. სტალინის ქ.#31

კასპი

8(271) 2-28-02

კასპი. სტალინის ქ.#68

ქარელი

8(269) 3-10-23

ქარელი. სტალინის ქ.#20

ხაშური

8(268) 4-29-51

ხაშური. ტაბიძის ქ.32

51-20-89

მცხეთა. აღმაშენებლის 73

სამცხე-ჯავახეთი

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი
მცხეთა

85

ახალგორი

8(242) 3-23-11

ახალგორი. თავისუფლების
მოედანი#14

დუშეთი

8(246) 2-19-28

დუშეთი. სტალინის ქ.#27

ყაზბეგი

8(245) 25-20-95

ყაზბეგი. ვაჟა-ფშაველას
ქ.#12

თიანეთი

8(248) 9-14-14

თიანეთი. რუსთაველის ქ#52

ქუთაისი

8(231) 4-47-30

ქუთაისი. როზევიჩის ქ.#2

ჭიათურა

527-77

ჭიათურა. ტოლსტოის ქ.#11

წყალტუბო

8(240) 2-24-46

წყალტუბო. რუსთაველის
ქ.#25

ტყიბული

8(297) 2-29-78

ტყიბული. კარლო ლომაძის
ქ.#3

ბაღდათი

8(234) 2-22-70

ბაღდათი. წერეთლის ქ.#9

ვანი

8(232) 2-12-63

ვანი. თამარ მეფის ქ.#2

ზესტაფონი

8(292) 5-27-40

ზესტაფონი. აღმაშენებლის
ქ.#61

თერჯოლა

8(291) 2-13-21

თერჯოლა. ჭანტურიძის ქ.#7

სამტრედია

8(211) 2-35-35

სამტრედია. რესპუბლიკის
ქ.#6

საჩხერე

8(225) 2-12-47

საჩხერე. თავისუფლების
ქ.#4

ხარაგაული

8(233) 2-12-79

ხარაგაული. 9 აპრილის
ქ.#15

ხონი

8(295) 2-22-37

ხონი. კაკაბაძის #17

ახმეტა

8(249) 2-15-56

ახმეტა. ჩოლოყაშვილის
ქ.#49

გურჯაანი

8(253) 2-03-29

გურჯაანი. რუსთაველის ქ.#4

დედოფლისწყარო

8(256) 2-27-67

დედოფლისწყარო.
ფიროსმანის ქ. #2

თელავი

8(250) 7-34-29

თელავი. ერეკლე მეორეს
გამზირი #16

ლაგოდეხი

8(254) 2-21-24

ლაგოდეხი. ქიზიყის ქ.#25

იმერეთი

კახეთი
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საგარეჯო

8(251) 4-31-31

საგარეჯო. აღმაშენებლის
ქ.#15

სიღნაღი

8(255) 3-14-63

სიღნაღი. აღმაშენებლის
მოედანი #2

ყვარელი

8(252) 2-11-30

ყვარელი. კუდიგორის ქ.#2

ბათუმი

8(88222) 7-2378

ბათუმი. ნიკო ფიროსმანის
ქ.#1

ქობულეთი

8(88236) 6-6107

ქობულეთი. აღმაშენებლის
ქ.#99

ხულო

8(88238) 7-0077

ხულო. ტბელ აბუსერიძის
ქ.#5

ხელვაჩაური

8(88222) 4-2514

ხელვაჩაური. აღმაშენებლის
ქ.#22

აჭარა

შუახევი
ქედა

შუახევი. თამარ მეფის ქ.#5
8(88235)5-00-80 ქედა. კოსტავას ქ.#1
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დანართი #3. სოციალური მომსახურების სააგენტოს
ადგილობრივი ცენტრები მუნიციპალიტეტების
მიხედვით.
მუნიციპალიტეტი

ტელეფონი

მისამართი

თბილისი
გლდანინაძალადევი

(822) 62-33-69

დ. სარაჯიშვილის გამზ. 1;

დიდუბე-ჩუღურეთი (822) 96-88-01

დ. აღმაშენებლის გამზ.
140ა;

ვაკე-საბურთალო

(822) 37-17-39

მიცკევიჩის ქ. 23

ძველი თბილისიდიდგორი

(822) 93-37-19

გ. ტაბიძის ქ. 4, მე-2
სართული;

ისანი-სამგორი

(822) 71-01-26

მოსკოვის გამზ. 25;

აჭარის ა/რ-ის
ფილიალი

(8222) 4-01-78;

ბათუმი, ტაბიძის ქ .2ა.

ბათუმი

(8222) 4-01-86

ბათუმი, ტაბიძის ქ. 2ა.

ქობულეთი

(8236) 6-69-25

ქობულეთი, თავისუფლების
ქ. 13.

ქედა

(8235) 5-00-24

დ.ქედა, მ. კოსტავას ქ. 1.

ხელვაჩაური

(888222) 5-83-50

დ. ხელვაჩაურის,
აღმაშენებლის ქ. 21,

ხულო

(8238) 7-00-35

დ.ხულო, აბელ აბუსერიძის
ქ. 5.

შუახევი

(8239) 6-00-18

დ. შუახევი, რუსთაველის
ქ. 25.

გურიის
რეგიონალური
ცენტრი

(8-296) 7-57-64

ოზურგეთი, გოგებაშვილის
ქ. 2.

ოზურგეთი

8-296 7-43-33

გოგებაშვილის ქ. 2,

ლანჩხუთი

8210 2-39-06

ჟორდანიას ქ. 76.

ჩოხატაური

8219 2-20-13

ნ.დუმბაძის ქ. 19.

აჭარა

გურია
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იმერეთი
იმერეთის რეგიონა
ლური ცენტრი

(8231) 4-04-43

ქუთაისი, წერეთლის ქ. 21.

ქუთაისი

8231 4-63-32

ქუთაისი, დუმბაძის ქ.
59/61.

ტყიბული

(8297) 2-29-62

ტყიბული, კ. ლომაძის
მოედანი 3.

წყალტუბო

(8240) 2-24-41

წყალტუბო, რუსთაველის
ქ. 25.

ჭიათურა

(8279) 5-25-64

ჭიათურა, ე. ნინოშვილის
ქ. 7.

ბაღდათი

(8234) 2-28-67

ბაღდათი, წერეთელის ქ. 9.

ვანი

(8232) 2-10-03

ვანი, თავისუფლების 65,

ზესტაფონი

(8292) 5-29-59

ზესტაფონი, გ.რობაქიძის
ქ. 5

სამტრედა

(8211) 2-37-47

სამტრედია, რესპუბლიკის
ქ. 6

თერჯოლა

(8291) 2-12-39

თერჯოლა, შოთაძის ქ. 3

საჩხერე

(8235) 2-13-90

საჩხერე, თავისუფლების
ქ. 4,

ხარაგაული

(8233) 2-11-50

ხარაგაული, სოლომონ
მეფის ქ. 46,

ხონი

ხონი, პ. კაკაბაძის ქ. 17

კახეთი
კახეთის
რეგიონალური
ცენტრი

(8250) 7-32-82

თელავი, ლაღიძის ჩიხი 1;

თელავი

(8250) 7-12-11

თელავი, ქეთევან
წამებულის ქ. 1;

ახმეტა

(8249) 2-11-85

ახმეტა, ბ. ჩოლოყაშვილის
ქ. 49.

გურჯაანი

(8253) 2-34-20

გურჯაანი, ი. ნონეშვილის
გამზ. 17.

ყვარელი

(8252) 2-04-70

ყვარელი, ი. ჭავჭავაძის ქ.
71.
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ლაგოდეხი

(8254) 2-26-03

ლაგოდეხი, თავისუფლების
ქ. 11;

საგარეჯო

(8251) 4-30-08

საგარეჯო, დ.
აღმაშენებლის ქ. 15;

დედოფლისწყარო

(8256) 2-25-20

დედოფლისწყარო, მ.
კოსტავას ქ. 44;

სიღნაღი

(8255) 3-13-03

წნორი, ევდოშვილის ქ. 21.

მცხეთა-მთიანეთის
ცენტრი

(822) 51-25-09

მცხეთა, სამხედროს ქ. 13;

მცხეთა

(822) 51-28-69

მცხეთა, სამხედროს ქ. 13;

მცხეთა მთიანეთი

მცხეთის რ-ნი სოფ.
წეროვანი, რიგი 16, კოტეჯი
39;

ახალგორი
დუშეთი

(8246) 2-18-78

დუშეთი, კოსტავას ქ. 31;

თიანეთი

(8248) 9-15-70

თიანეთი, 9 აპრილის ქ. 2;

ყაზბეგი

(8245) 5-21-66

სტეფანწმინდა, დ.
აღმაშენებლის ქ. 9.

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვ.
სვანეთის ცენტრი

877 10-15-88

ამბროლაური, კოსტავას ქ.
13;

ამროლაური

(8 239) 2-17-55

ამბროლაური,
ბრატისლავა-რაჭის ქ. 13.

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვ.
სვანეთი

ცაგერი

ცაგერი, შ. რუსთავლის ქ.
59;

ლენტეხი

ლენტეხი, სტალინის ქ. 10;

ონი

ონი, აღმაშენებლის
მოედანი 1;

სამეგრელო-ზემო
სვანეთი
სამეგრელოს
ცენტრი

(8215) 5-06-61

ზუგდიდი, შ. რუსთაველის
ქ. 93;

ზუგდიდი

(8215) 5-23-92

ზუგდიდი, შ. რუსთაველის
ქ. 93;
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მარტვილი

(8219) 2-12-38

მარტვილი, თავისუფლების
ქ. 10;

სენაკი

(8213) 7-86-20

სენაკი, შ. რუსთავლის ქ.
229;

ფოთი

(8293) 2-23-25

ფოთი, 26 მაისის ქ. 7;

ხობი

(8214) 2-24-78

ხობი, ც. დადიანის ქ. 190;

წალენჯიხა

(8216) 2-20-60

წალენჟიხა, თამარ მეფის
ქ. 3;

ჩხოროწყუ

(8217) 2-13-84

ჩხოროწყუ, გობეჩიას ქ. 7;

აბაშა

(8212) 9-13-35

აბაშა, უ. კაჭარავას ქ. 2,
მესტია, აღმაშენებლის ქ.
17.

მესტია
სამცხე-ჯავახეთი
სამცხე-ჯავახეთის
ცენტრი

(8265) 2-08-15

ახალციხე, კეცხოველის ქ.
6;

ახალციხე

(8265) 2-12-55

ახალციხე, კეცხოველის ქ.
6;

ადიგენი

(8266) 9-19-51

ადიგენი, ბალახაშვილის ქ.
19;

ასპინძა

(8264) 9-12-63

ასპინძა, თამარის ქ. 3;

ახალქალაქი

(8262) 2-29-66

ახალქალაქი, თუმანიანის
ქ. 34;

ბორჯომი

(8267) 2-22-45

ბორჯობი, შ. რუსთაველის
მოედანი 1;

ნინოწმინდა

(8264) 2-21-00

ნინოწმინდა, პუშკინის ქ.
43;

შიდა ქართლის
ცენტრი

(8270) 7-92-17

გორი, გელდიაშვილის ქ. 3;

გორი

(8270) 7-52-76

გორი, გელდიაშვილის ქ. 3;

კასპი

(8271) 2-20-44

კასპი, მ. კოსტავას ქ. 69;

შიდა ქართლი

ქარელი

ქარელი, სტალინის ქ. 24;

ხაშური

(8268) 4-24-82

ხაშური, გ. ტაბიძის ქ. 2;

ქურთის თემი

(822) 39-13-80

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. 32;
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თიღვის თემი

ქარელი, სტალინის ქ. 24;

ქვემო-ქართლი
ქვემო ქართლის
ცენტრი

(824) 12-27-32

რუსთავი, ცურტაველის ქ.
5ა;

რუსთავი

(824) 12-36-76

რუსთავი, ცურტაველის ქ.
5ა;

ბოლნისი

(8258) 2-26-27

ბოლნისი, გორგასალის ქ.
15;

გარდაბანი

(8272) 5-28-69

გარდაბანი, დ.
აღმაშენებლის ქ. 28;

დმანისი

(8260) 2-19-60

დმანისი, წმინდა ნინოს ქ.
41;
თეთრიწყარო,
რუსთაველის ქ. 9;

თეთრიწყარო
მარნეული

(8257) 2-25-32

მარნეული, რუსთაველის
ქ. 69ა;

წალკა

(8263) 2-16-62

წალკა, რუსთაველის ქ. 66;

დანართი #4. საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს საკონტაქტო ინფორმაცია.

მისამართი

ტელეფონი

ცხელი ხაზი

ქ. თბილისი,
პეკინის გამზირი
#28

ვებმისამართი

832 38-06-04

832 35-51-59

www.spa.ge
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ტერმინთა განმარტებები
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი –
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა შემოსულობე
ბის, მათი ფუნქციებ
 ისა და ვალდებულებების შესრულების მიზ
ნით გასაწევი გადასახდელების ძირითადი საფინანსო გეგმა,
რომელიც დამტკიცებულია ადგილობრივი თვითმმ
 ართველო
ბის წარმომადგენლობითი ორგანოს (საკრებულოს) მიერ.
ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტები – აფხაზეთი
სა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ნაერთი ბიუჯეტი,
რომელიც მოიცავს ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლი
კურ და მათ შემადგენლობაში შემავალი ადგილობრივი თვითმ
მართველი ერთეულების ბიუჯეტებს, მათ შემოსულობებსა და
გადასახდელებს.
არასაგადასახადო შემოსავლები - მიმდინარე დანიშნუ
ლების ყველა საბიუჯეტო შემოსავალი, გარდა საგადასახადო
და კაპიტალური შემოსავლებისა.
ასიგნება - ბიუჯეტიდან განსაზღვრული ფულადი თანხის გა
მოყოფა დამტკიცებული ხარჯების გასაწევად.
ბიუჯეტი - საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების, ავ
ტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრი
ვი თვითმმართველი ერთეულის ხელისუფლების შემოსულობე
ბის, აგრეთვე მათი ფუნქციებ
 ისა და ვალდებულებების შესრუ
ლების მიზნით გასაწევი გადასახდელების ნუსხა.
შემოსულობები - ბიუჯეტის ანგარიშებზე მისაღები ყველა
სახის ფულადი სახსრების ერთობლიობა.
შემოსავლები - კანონმდებლობის შესაბამისად ბიუჯ
 ეტების
ანგარიშებზე მისაღები ფულადი სახსრები, რომელთა დაბრუნე
ბა და ანაზღაურება არ ხდება.
გადასახდელები - ბიუჯეტის ანგარიშებიდან გასაცემი ყვე
ლა სახის ფულადი სახსრების ერთობლიობა.
ხარჯები - ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა
და ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელი ერთეულის ხელისუფლე
ბის მიერ მათი ამოცანებისა და ფუნქციების ფინანსური უზრუნ
ველყოფის მიზნით გამოყენებული ფულადი სახსრ
 ები.
გადასახადი - საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეუ
ლის ბიუჯეტებში სავალდებულო, უპირობო ფულადი შენატანი,
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რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი გადახდის აუცი
ლებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან გა
მომდინარე.
გამოთანაბრებითი ტრანსფერი - ექსკლუზიურ უფლებამო
სილებათა განხორციელების უზრუნველსაყოფად ადგილობრი
ვი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტისათვის საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სპეციალური ფორმულით, ფინანსუ
რი დახმარების სახით გამოყოფილი სახსრები, რომელთა გა
მოყენების მიმართულებებს დამოუკიდებლად განსაზღვრავს
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი
ორგანო.
გრანტი - ოფიციალური უსასყიდლო ტრანსფერტი, რომე
ლიც მოიცავს როგორც მიმდინარე, ასევე კაპიტალურ ტრანს
ფერებს და გააჩნიათ მიზნობრივი ხასიათი.
დელეგირებული უფლებამოსილება - სახელმწ
 იფო მმარ
თველობის ორგანოს უფლებამოსილება, რომელიც კანონის
თანახმად ან ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სახელ
მწიფო მმართვ
 ელობის ორგანოებს შორის დადებული ხელ
შეკრულების საფუძველზე განსახორციელებლად გადაეცემა
თვითმმართველ ერთეულს.
ექსკლუზიურ
 ი უფლებამოსილება - თვითმმ
 ართველი ერ
თეულის უფლებამოსილება, რომელსაც იგი ახორციელებს სა
ქართველოს კანონმდ
 ებლობით დადგენილი წესით, დამოუკი
დებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით.
მიზნობრივი ტრანსფერი - დელეგირებულ უფლებამოს
ლილებათა განსახორციელებლად ადგილობრივი თვითმმართ
ველი ერთეულ
 ის ბიუჯეტიში საქართველოს სახელმწ
 იფო ბიუ
ჯეტიდან ან/დ
 ა ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური
ბიუჯეტიდან ფინანსური დახმარების სახით მიღებული სახსრე
ბი. ანუ მიზნობრივი ტრანსფერი წარმოადგენს დელეგირებული
უფლებამოსილებების დაფინანსებისათვის გადაცემულ სახს
რებს.
მხარჯავი დაწესებულება - ბიუჯეტის ხარჯების ორგანი
ზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით პირველი თანრიგის და
წესებულება, რომლისთვისაც ბიუჯეტით გათვალისწინებულია
ასიგნება ან საშემოსავლო პროგნოზი და იგი პასუხისმგ
 ებელია
ხარჯებისა და შემოსავლების მართვ
 აზე.
საბიუჯეტო სისტემა - სახელმწ
 იფო ფინანსური რესურსე
ბის მობილიზაციისა და გამოყენების მარეგულირებელი საკა
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ნონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების, საფინანსო-საბი
უჯეტო პოლიტიკის, საბიუჯეტო პროცესისა და სახელმწ
 იფო,
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმ
 არ
თველი ერთეულების ბიუჯეტების ერთობლიობა.
საბიუჯეტო პროცესი - საბიუჯეტო სისტემის მონაწილეთა
საქმიანობა, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის პროექტის მომზადე
ბას, წარდგენას, განხილვას, დამტკიცებას, ბიუჯ
 ეტის შესრულე
ბას, ანგარიშგებასა და კონტროლს.
საბიუჯეტო ორგანიზაცია - მხარჯავი დაწესებულება ან მის
დაქვემდებარებაში მყოფი ერთეული, რომელიც ახორციელებს
საკუთარი ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, ბიუჯ
 ეტის შესრუ
ლებასა და ანგარიშგებას დადგენილი ნორმების, სტანდარტე
ბისა და წესების შესაბამისად.
საგადასახადო შემოსავლები - ქვეყნის კანონმდებლობით
განსაზღვრული გადასახადების შესაბამისად მობილიზებული
საბიუჯ
 ეტო თანხების ერთობლიობა.
სარეზერვო ფონდი – ადგილობრივი თვითმმ
 ართველი ერ
თეულის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯე
ბის, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებ
 ე
ბის დსაფინანსებლად განსაზღვრული საბიუჯეტო სახსრები.
სახელმწ
 იფო ბიუჯეტი - ცენტრალური ხელისუფლების ბი
უჯეტი, რომელიც მოიცავს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი
და სასამართლო ხელისუფლების შემოსულობებსა და გადასახ
დელებს.
სპეციალური ტრანსფერი - ადგილობრივი თვითმმ
 ართვე
ლი ერთეულის ბიუჯეტისათვის ეკოლოგიურ
 ი და სხვა სტიქი
ური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციოდ, აგრეთვე კონკ
რეტული კაპიტალური და სხვა მიმდინარე ხარჯების დასაფი
ნანსებლად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან/და
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებიდან
ფინანსური დახმარების სახით გამოყოფილი სახსრები;
ფისკალური პოლიტიკა - სახელმწიფოს მიერ გადასახადე
ბის და ხარჯების სფეროში მიღებული გადაწყვეტილებების ერ
თობლიობა.
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