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მოხარულნი ვართ წარმოგიდგინოთ სამოქალაქო ბიუჯეტის სტანდარტე
ბის დანერგვის პრაქტიკული სახელმძღვანელო.
წინამდებარე დოკუმენტი შემუშავდა პოლონელი ექსპერტების მხარდა
ჭერით იმ ადამიანთა ჯგუფის მიერ, რომლებიც მონაწილეობენ საქართვე
ლოში სამოქალაქო ბიუ ჯეტის განხორციელებაში. მათ შორის არიან კოორ
დინატორები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მუნი
ციპალიტეტების პრაქტიკოსი. ამიტომაც იგი დაფუძნებულია რეალურ, ქარ
თულ გამოცდილებაზე, რომელიც დაგროვდა ორი სემინარის ა და კონსულ
ტაციების დროს, ასევე ამ ინსტრუმენტთან სამწლიანი მუშაობის შედეგად.
სახელმძღვანელოს საფუძვლად დაედო ასევე წინა პროცესების შეფასება
და საერთაშორისო გამოცდილება. სტანდარტების შემუშავების პროცესი
ხორციელდებოდა პოლონელი ექსპერტების მხარდაჭერით საერთაშორი
სო სოლიდარობის ფონდის 2018 წლის პოლონურ-ქ ართული პროექტის
„სამოქალაქო ბიუჯეტი, როგორც თვითმმართვ ელობის განვითარების ინს
ტრუმენტი საქართვ ელოში”-ს ფარგლებში.
2015 წელს, პირველად საქართველოში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში
პოლონელი ექსპერტების მხარდაჭერით განხორციელდა პირველი სამო
ქალაქო ბიუჯეტი - მოსახლეობ ის ჩართვ ა ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმი
რების პროცესში. ამის შემდეგ პირდაპირი დემოკრატიის ამ ინსტრ
 უმენტმ ა
საქართვ ელოს სხვა მუნიციპალიტეტების და ორგანიზაციების დიდი ინტერე
სი გამოიწვია. პირველი მცდელობის შემდეგ გამოჩნდა პროცესების სხვა
დასხვა ვარიანტი, ადაპტირებული ადგილობრივი სპეციფიკის შესაბამისად.
ამასთან დაკავშირებით საჭირო გახდა სტანდარტების - პრინციპების გან
საზღვრა, რომელთა განხორციელების გარეშე მიუხედავად მოდელისა და
რეგიონ ისა, შეუძლებელია საუბარი ნამდვ ილ სამოქალაქო ბიუჯეტზე.
დოკუმენტი შეიც
 ავს პრაქტიკულ რეკომენდაციებს და პრინციპებს, რომ
ლებიც, ჩვენი აზრით, უნდა დაიცვან სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესები. ამ
პუბლიკაციის დამატებას წარმოადგენს სამოქალაქო ბიუჯეტის სტანდარტე
ბი საქართვ ელოში, სადაც ასევე აღწერილია ამ ინსტრ
 უმენტის მიზნები და
ძირითადი პრინციპები.
დოკუმენტის შექმნის პროცესი არის ბევრი დისკუსიის ა და ქართვ ელი
პრაქტიკოსების განსხვავებულ მოსაზრებებს შორის კომპრომისის ძიების
შედეგი. ამიტომაც, დარწმ უნებულნი ვართ, რომ მაქსიმალურადაა გათვა
ლისწინებული სხვადასხვა თვალსაზრისი და პრაქტიკა. ვიმედოვნებთ, რომ
ეს დოკუმენტი ხელს შეუწყობს შემდგ
 ომ დისკუსიას სამოქალაქო მონაწი
ლეობ ისა და პრინციპების თაობ აზე, რაც ამჟამად ძალიან მნიშვნელოვანია.
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რა არის
სამოქალაქო
ბიუჯეტი
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სამოქალაქო ბიუჯეტი პირდაპირი დემოკრატიის ერთ- ერთი ინსტრუ
მენტია, რომელიც წარმოადგენს სამოქალაქო მონაწილეობის ყვე
ლაზე მაღალ დონეს. ეს არის მოსახლეობის ჩართვ
 ა ადგილობრივი
პრობლემების მოგვარებაში ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების
პროცესში მათი აქტიური მონაწილეობის მეშვეობით.
სამოქალაქო ბიუჯეტის იდეა დაიბ
 ადა 1989 წელს ბრაზილიის ქალაქ
პორტუ-ალეგრიში და რამდენიმე წელია ინტენსიურად ვითარდება
პოლონეთსა და უკრაინ
 აში, ხოლო 2015 წლიდან უკვე საქართვ
 ე
ლოშიც. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გარდა სამოქალაქო ბიუჯეტი
დაინ
 ერგა:
zz ქალაქ გორში - 2016 წლიდან, 

ხოლო 2018 წელს - მთლიან
 ად გორის მუნიციპალიტეტში

zz საჩხერის მუნიციპალიტეტში - 2017 წ.
zz ბორჯომის მუნიციპალიტეტში - 2017 წ.
zz ქალაქ წყალტუბოში - 2018 წ.

მთელ მსოფლიოში არსებობს სამოქალაქო ბიუჯეტის სხვადასხ
ვა მოდელი, ყველა მათგანი მიმართულია სახელმწიფო სახსრების
განაწილებაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდ
 აზე. ეს შეიძლება
იყოს დაწესებულების (სკოლის ან კულტურის ცენტრის), რაიო
 ნის,
ქალაქის, რეგიონის, მუნიციპალიტეტის, ან, როგორც პორტუგალია
ში - მთელი ქვეყნის, ბიუჯეტი. სამოქალაქო ბიუჯეტი გრძელვადიან
ი
და მუდმივი პროცესია, სადაც მოქალაქეებ
 ი განსაზღვრ
 ავენ პრობ
ლემებს, პრიორიტეტებს და გამოვლენილი პრობლემების მოსაგვა
რებლად წარმოადგენენ საკუთარ პროექტებს. პროექტებს ირჩევს
ადგილობრივი მოსახლეობა, ხოლო ახორციელ
 ებს ადგილობრივი
ხელისუფლება.
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თუმცა სამოქალაქო ბიუჯეტი არ არის მხო
ლოდ მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილი პრო
ექტების განხორციელ
 ების „მშრალი“ პროცესი.
ეს არის მოსახლეობის ჩართულობით თვითმ
მართვ
 ელობის განვითარების ადგილობრივი
პოლიტიკის ერთ- ერთი ინსტრუმენტი. დისკუსი
ის პროცესში მოქალაქეებ
 ი მონაწილეობენ, რო
გორც „თავიანთი საქმეებ
 ის ექსპერტები“, აყა
ლიბებენ თავიანთ საჭიროებ
 ებს და განიხილავენ
თემის პრიორიტეტებს მისი საერთო კეთილდღე
ობის თვალსაზრისით. სამოქალაქო ბიუჯეტი მო
ნაწილეობის სხვადასხვა ფორმის (საჯარო კონ
სულტაციებ
 ი, შეხვედრები, საჯარო მოსმენები,
პროექტების ერთობლივი დაგეგმვა, მრჩეველთა
საბჭო და სხვა) გაერთიან
 ების საშუალ
 ებას იძლე
ვა, რომელიც უნდა განხორციელდეს ურთიერთ
ქმედების საფუძველზე. ამიტომაც სამოქალაქო
ბიუჯეტი უნდა იყოს განხილული, როგორც თვით
მმართვ
 ელობის ფუნქც
 იონირების გაუმჯობესების
ელემენტი, რომელიც ეფუძნება ხელისუფლებასა
და მოსახლეობას შორის ურთიერთგ
 აგებას და
თანამშრ
 ომლობას.
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სამოქალაქო
ბიუჯეტის
სტანდარტები ეტაპების
მიხედვით
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გარდა სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელების პროცესებს შორის
სხვაობისა, არსებობს ამ პროცესის გარკვეული ეტაპებიც. პროცედუ
რის ფორმა ადაპტირებული უნდა იყოს ადგილობრივი სპეციფიკის
გათვალისწინებით, მაგალითად, მუნიციპალიტეტის სიდიდის, ბიუჯე
ტის ოდენობის ან მოსახლეობის მრავალფეროვნების შესაბამისად.
უნდა აღინიშნოს, რომ სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პროცესი. ყვე
ლა ეტაპი ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირშია და ერთად იძლევა
პროცესის სრულ სურათს. ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი მოვლენა,
იგი ციკლური ხასიათისაა და შეეფერება ადგილობრივი თვითმმარ
თველობის ფუნქციონირების ნორმალურ ციკლს.
სამოქალაქო ბიუჯეტის ყოველი ეტაპისათვის შეიძლება განისაზღ
ვროს პრინციპები, რომელთა დაცვის გარეშე პროცესი არ შეესაბა
მება სამოქალაქო ბიუჯეტის არსს. ქვემოთ მოცემულია ძირითადი
(საბაზისო) სტანდარტები, რომლებიც აუცილებელია სამოქალაქო
ბიუჯეტის განხორციელებისთვის. ასევე აღწერილია დამატებითი რე
კომენდაციები და კონკრეტული შესაძლო ინსტ
 რუმენტები და გადაწყ
ვეტილებები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს. მოცემულია
ასევე საქართველოს იმ მუნიციპალიტეტების კარგი პრაქტიკის მაგა
ლითები, რომლებმაც განახორციელეს სამოქალაქო ბიუჯეტი.
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პირველი ეტაპი

პროცესის
მომზადება
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესის ინიციირება ყველას შეუძლია მოსახლეობას, მერს, საკრებულოს დეპუტატებს ან არასამთავრობო
ორგანიზაციებს. თუმცა ამ ინსტრუმენტის დანერგვის თაობაზე გა
დაწყვეტილება უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ. გადაწყვეტილების
მიღების შემდეგ იწყება პროცესის დეტალური შემუშავება. იმისათ
ვის, რომ ის კარგად იყოს მომზადებული, აუცილებელია საკმარისი
დროის გათვალისწინება (სულ მცირე - ერთი თვე, თვე-ნახევარი).
მუნიციპალ
 იტეტში გულდასმით უნდა იყოს გააზრებული და გან
ხილული სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელების მიზანი. ეს ხელს
შეუწყობს მომზადების დროს  დასმულ ბევრ კითხვაზე პასუხების გა
ცემას. მნიშვნელოვანია, განხილვაში მონაწილეობდნენ არა მხო
ლოდ ხელისუფლების ორგანოები, არამედ აქტიური მოქალაქეები,
არასამთავრობო ორგანიზაციები ან მრჩეველთა საბჭოს წევრები
- ისინი შეძლებენ დახმარება გაუწიონ და მხარი დაუჭირონ მიღე
ბულ გადაწყვეტილებებს. მნიშვნელოვანია ამ პროცესში საკრებუ
ლოს წევრების ჩართულობა, რადგან მათ უნდა მიიღონ ბიუჯეტი და
გადაწყვეტილებები მოქალაქეთა მიერ შერჩეული პროექტების გან
ხორციელების თაობაზე.
უნდა აღინიშნოს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგე
ნელთა სხვადასხვა ჯგუფის მონაწილეობა აუცილებელია არა მხო
ლოდ მომზადების ეტაპზე, არამედ მთელი პროცესის განმავლობაში
- ეს არის სამ
 ოქალაქო ბიუჯეტის ერთ-ერთი პრინციპი.

მინიმუმი

მუნიციპალიტეტის დონეზე გადაწყვეტილების მიღება სამოქალაქო
ბიუჯეტის დანერგვის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღებასთან ერთად აუცილებელია:
zz მთლიან
 ი პროცესის მიზნის განსაზღვრ
 ა.
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zz სამოქალაქო ბიუჯეტის ერთიან
 ი, მთლიან
 ი თანხის განსაზღვრ
 ა,

როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გარკვეული პროცენტული

ოდენობა, რომლის ხარჯვის მიზნობრიობას ადგენს თავად მო
სახლეობა.
zz მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის სფეროებ
 ის განსაზღვრ
 ა, რომ

ლებშიც მოქალაქეებს შეუძლიათ წარმოადგინონ პროექტები.
თუ მუნიციპალიტეტში მთავარი პრობლემა არის, მაგალითად,
ინფრასტრუქტურა, პროექტების მიღება შეიძლება იყოს შემო
ფარგლული მხოლოდ ამ სფეროთი. თუ გსურთ კრეატ
 იული
პროექტების გამოვლენა, აქტიურობაზე გავლენის მოხდენა და
გაიგ
 ოთ მეტი, თუ რა არის მნიშვნ
 ელოვანი მოსახლეობისთვ
 ის,
ამ შემთხვევაში არ უნდა იღოს შეზღუდვები.

zz სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელ
 ების დონის შერჩევა

(მთლიანი მუნიციპალიტეტი, მისი ნაწილი ან ქალაქი) და შესა
ბამისად, უკვე განსაზღვრ
 ული სამოქალაქო ბიუჯეტის ერთიან
 ი,
მთლიან
 ი თანხის თანაბრად, სამართლ
 იან
 ად გადანაწილება
შერჩეული დონეებ
 ის მიხედვით, ანუ საცხოვრებელი ზონების
მიხედვით.

zz პროცესის ვადების განსაზღვრ
 ა (მინიმუმ 1 წელი).
zz მუნიციპალიტეტში მთელი პროცესის კოორდინატორის დანიშვ

ნა და განყოფილებების თანამშრ
 ომლებისაგან პასუხისმგებელი
გუნდის (სამუშაო ჯგუფის) ჩამოყალიბება, რომლებიც ჩაერ
თვებიან ამ პროცესში. თუ დასაშვებია პროექტების წარდგ
 ენა
ყველა კომპეტენციებში, მაშინ ამ ჯგუფში იქნებიან ფინანსთა
განყოფილების, ინფრასტრუქტურის, იურიდიული, სოციალ
 ური
და საზოგადოებ
 ასთან ურთიერთობის განყოფილებების წარ
მომადგენლები. მათი ამოცანა იქნება მუნიციპალიტეტის ფარგ
ლებში რეგულაციებ
 ის მომზადება, ინფორმირება და პროცესის
განხორციელ
 ება, განსაკუთრებით პროექტების წარდგ
 ენისა და
ვერიფიკაციის ეტაპზე.

zz საწყის ეტაპზევე ვიზრუნოთ პროცესის მონიტორინგზე, რომე

ლიც ყველა ეტაპს უნდა ახლდეს. თუ მუნიციპალიტეტში არ
არსებობს ჯგუფი, რომელიც ახორციელ
 ებს დარჩენილი პროგ
რამებისა და პროექტების მონიტორინგს, მაშინ უნდა შეიქმნას
მონიტორინგის ჯგუფი. ეს შეიძლება იყოს ადამიან
 ები სამუშაო
ჯგუფიდან ან სამოქალაქო საზოგადოებ
 ის სხვა წარმომადგენ
ლები.

11

zz სამოქალაქო ბიუჯეტის დანერგვის შესახებ გადაწყვეტილება უნ

და გახდეს ცნობილი ფართო საზოგადოებ
 ისთვ
 ის. 	

რეგულაციების შემუშავება
zz რეგულაციებ
 ი უნდა შეიმ
 უშაოს სამუშაო ჯგუფმა. ასეთ ჯგუფში
მოწვეული უნდა იქნეს არა მხოლოდ ხელისუფლების წარმო
მადგენლები, არამედ მრჩეველები, სამოქალაქო სექტორი,
არსებული საბჭოებ
 ის წევრები (მრჩეველთა საბჭო, ახალგაზ
რდული საბჭო, გენდერული საბჭო და ა.შ.). კარგი იქნება,
თუ ჩაერთვ
 ებიან სამოქალაქო ბიუჯეტის განვითარებით და
ინტერესებული ადამიან
 ები, „პრომოუტერები“ და პროცესის
„ამბასადორები“, რომლებსაც გააჩნიათ სამოქალაქო ბიუჯეტის
პროცესის ორგანიზებისა და განხორციელ
 ების ან მოსახლეო
ბასთან მუშაობის გამოცდილება. ეს უნდა იყოს მუდმივი ჯგუფი,
რომელიც გარდა რეგულაციებ
 ის შემუშავებისა, დახმარებას
გაუწევს პროექტების წარდგ
 ენისა და შერჩევის ეტაპზე. მონაწი
ლეებ
 ის რაოდენობა უნდა იყოს ადაპტირებული სამოქალაქო
ბიუჯეტის მასშტ
 აბისთვ
 ის.
zz სამუშაო ჯგუფის მუშაობა გამჭვირვალე უნდა იყოს - ყველას შე

უძლია მონაწილეობა მიიღ
 ოს სხდომებში, სხდომების ოქმები
უნდა ქვეყნდებოდეს, მაგალითად, ადგილობრივი თვითმმართ
ველობის ვებგვერდებზე.

zz რეგულაციებ
 ის მომზადებამდე მნიშვნ
 ელოვანია მუნიციპალი

ტეტის სპეციფიკის შესწავლა და მონაცემთა მომზადება, მაგა
ლითად, მოსახლეობის რაოდენობა დასახლებულ პუნქტ
 ებში,
სოციალ
 ური პრობლემები და ა.შ. ეს იქნება მოდელის მომზადე
ბისა და შერჩევის საფუძველი.

zz საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ზონებად დაყოფა და

სამოქალაქო ბიუჯეტის განაწილება ზონების მიხედვით, მუნიცი
პალიტეტის სპეციფიკისა და მიზნების გათვალისწინებით, რომ
ლებიც თავდაპირველად იყო განსაზღვრ
 ული.

zz რეგულაციებ
 ი უნდა შეიც
 ავდეს სამოქმედო გეგმას, პასუხისმგე
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ბელი პირების განსაზღვრ
 ას და ეტაპების კალენდარულ გრა
ფიკს.

საკრებულო
არასამთავრობო
ორგანიზაციები

მერი

აქტიური მოქალაქეები /
ექსპერტები

სამუშაო
ჯგუფი
მერია

მერთან და
საკრებულოსთან
წარმომადგენლობითი
საბჭოები

სამოქალაქო ბიუჯ ეტის პროგრამის მომზადება
zz პროგრამა უნდა იყოს მომზადებული მუნიციპალიტეტის მიერ სა
მოქალაქო ბიუჯეტის რეგულაციებ
 ის საფუძველზე, რომელიც შე
მუშავებულია სამუშაო ჯგუფის მიერ.
zz პროგრამა უნდა შეიც
 ავდეს: მიზანს, საბოლოო და შუალ
 ედური

შედეგებს, შეფასების ინდიკატორებს, ქვეპროგრამებს და ღო
ნისძიებ
 ებს, პროგრამის ბიუჯეტს, საინფორმაციო კამპანიის მე
თოდოლოგიას.

zz პროგრამა უნდა იყოს შეტანილი პრიორიტეტების მუნიციპალურ

დოკუმენტსა და ბიუჯეტში.

zz პროგრამის შემუშავებისას აუცილებელია საბიუჯეტო კალენდ

რის მკაცრი დაცვა, რადგანაც სამოქალაქო ბიუჯეტი უნდა გან
ხორციელდეს კალენდრ
 ის მიხედვით.

სამოქალაქო ბიუჯ ეტის რეგულაციებისა და პროგრამის ოფიციალური
მიღება და დამტკ იცება
zz რეგულაციებ
 ი შეიძლება მიღებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ან/
და საკრებულოს დონეზე - მერის ბრძანებით ან საკრებულოს გა
დაწყვეტილებით. არჩევანი დამოკიდებულია მუნიციპალიტეტის

13

ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, რადგან ჯერ კიდევ არ არ
სებობს რეგულაციებ
 ი სამოქალაქო ბიუჯეტის შესახებ.
zz სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა უნდა იყოს მიღებული და დამ

ტკიცებული საკანონმდებლო ნორმების შესაბამისად.

zz მნიშვნ
 ელოვანია, რომ ეს დოკუმენტი იყოს საჯაროდ ხელმისაწ

ვდომი, მოსახლეობისთვ
 ის კი ვერსია უნდა იყოს მომზადებული
მარტივ და გასაგებ ენაზე.

დასაწყისში ასევე აუცილებელია ყველა ეტაპის საინფორმაციო კამპა
ნიის დაგეგმვა.

რეკომენდაციები

zz სამუშაო ჯგუფი შეიძლება შეიქმნას ღია მიღების გზით, მაგა

ლითად, კონკურსის გამოცხადებით, მისი პირობების აღწერით
(როგორ ხდება არჩევა, ვინ უნდა გადაწყვიტოს და რა კრიტერიუ
მებით), განაცხადების და რეკომენდაციებ
 ის მიხედვით წევრების
არჩევით. შერჩევის კრიტერიუმებად შეიძლება განისაზღვრ
 ოს,
მაგალითად, მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილების ქონა.
ამ შემთხვევაში კონკურსის შედეგები ღიად უნდა გამოცხადდეს.

zz სასურველია სამუშაო ჯგუფის მომზადება და მისი წევრებისთვ
 ის

ტრენინგის ჩატარება არა მხოლოდ სამოქალაქო ბიუჯეტის სა
კითხებთან დაკავშირებით, არამედ ჯგუფთან მუშაობის უნარებ
თან, ფასილიტაციის უნარებთან და მუნიციპალიტეტის მუშაობას
თან დაკავშირებულ საკითხებზე.

zz სამუშაო ჯგუფს შეიძლება ჰქონდეს პროექტის განხორციელ
 ე

ბის მონიტორინგის და გამოკითხვების მომზადების ფუნქც
 ია
(იხილეთ მესამე და მერვე ეტაპები).

zz ძალიან მნიშვნ
 ელოვანია მუნიციპალიტეტში სოციალ
 ური მდგო
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მარეობის ანალიზის ჩატარება და ადგილობრივი საზოგადოებ
რივი პარტნიორების - არასამთავრობო ორგანიზაციებ
 ისა და
დაწესებულებების „კარტირება“, რომლებსაც შეუძლიათ მონა
წილეობა მიიღ
 ონ სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესში სხვადასხვა
როლში - დაეხმარონ ინფორმირებაში, მოქალაქეებს დაეხმა
რონ პროექტების წერაში ან სამუშაო ჯგუფში შესვლ
 აში.

zz კარგი იქნებოდა არსებული საბჭოებ
 ის (მაგალითად, ახალგაზრ

დული, ქალთა, მრჩეველთა საბჭო და ა.შ.) და მაჟორიტარი დე
პუტატების ჩართვ
 ა. ისინი, როგორც წესი, აქტიური ადამიან
 ები
არიან, რომლებიც პროცესის შესახებ მინიმალურად იყვნ
 ენ ინ
ფორმირებული, მაგრამ შეუძლიათ რეალ
 ური დახმარების გაწე
ვა მთელი პროცესის განმავლობაში.

zz სამოქალაქო ბიუჯეტის ფორმირების დასაწყისიდანვე კარგი

იქნება, თუ ეს პროცესი გახდება „სამოქალაქო“ და ინკლუზიუ
რი. მაგალითად, შეიძლება ჩატარდეს შემუშავებულ რეგულა
ციებთან დაკავშირებით კონსულტაციებ
 ი საზოგადოებ
 ასთან.
შეიძლება სპეციალ
 ური შეხვედრის ორგანიზება ან შენიშვნ
 ების
ელექტრონულად შეგროვება. ამ კონსულტაციებ
 ის შემდეგ საჭი
როა ყველა შენიშვნ
 ის განხილვა და ავტორების ინფორმირება.
ამგვარად სამოქალაქო ბიუჯეტს შეუძლია ხელი შეუწყოს მონაწი
ლეობის სხვა მექანიზმების ჩართვ
 ას.

zz ეს პროცესი შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის რე

სურსების საფუძველზე. თუმცა უმჯობესია უზრუნველყოს პროექ
ტის ადმინისტრირების ბიუჯეტი, მათ შორის საინფორმაციო კამ
პანია, რაც პროექტის უფრო ხარისხიან
 ი განხორციელ
 ების საშუ
ალებას მისცემს.

zz მუნიციპალიტეტში, რომელსაც არ აქვს სამოქალაქო ბიუჯეტის

გამოცდილება, შეიძლება ორგანიზებულ იქნეს იმ კომპეტენტური
პირების, პრაქტიკოსების ვიზიტი, რომლებსაც შეუძლიათ ხელი
სუფლების დარწმ
 უნება პროცესის დაწყებაში და გამოცდილების
გაზიარ
 ება.

zz თუ პროცესი პირველად არ ხორციელდება, ძალიან მნიშვნ
 ელო

ვანია ჩატარდეს წინასამუშაოს შედეგების ანალიზი, შეფასება და
ჩართული მხარეებ
 ის გადამზადება, მათ შორის გუნდისაც, რომე
ლიც ახორციელ
 ებდა პროექტს წინა წელს.

zz უკვე დასაწყისიდანვე სასურველია მოქალაქეებ
 ის ინფორმირე

ბისათვის მუნიციპალიტეტის ვებსაიტზე სამოქალაქო ბიუჯეტისთ
ვის ცალკე გვერდის შექმნა, სადაც განთავსდება სამოქალაქო
ბიუჯეტის შესახებ სრული ინფორმაცია - რეგულაციებ
 ით დაწყე
ბული არჩეულ პროექტებამდე.
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zz სასურველია მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო ბიუჯეტის განვი

თარებაში დაინტერესებული პირებისგან, პროცესის საუკეთესო
„პრომოუტერებისგან“, „ამბასადორებისგან“ ჯგუფის შექმნა.

შესაძლო ინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები:
zz სამოქალაქო ბიუჯეტის დანერგვის შესახებ მერის ბრძანება ან
საკრებულოს გადაწყვეტილება და რეგულაციებ
 ის მიღება.
zz სამუშაო

ჯგუფის მიერ მიღებული ნორმატიული საბუთები
(საინფორმაციო კამპანიის გეგმა, მოსახლეობის მიერ პროექტე
ბის არჩევის განხორციელ
 ების რეგულაციებ
 ი).

zz სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა.
zz სამოქალაქო ბიუჯეტის ცალკე გვერდი ინტერნეტში.
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ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშ
ვნელო
ვანი ეტაპი. მასზეა დამოკი
მეორე
ეტაპი
დებ
 ული ყველა ქმედების წარმატება და მოქალაქეთა ჩართულობა.
საინფორმაციო კამპანია უნდა დაიწყოს პროცესის დაწყებამდე და
გაგრძელდეს ყოველ ეტაპზე. მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ბიუჯე
ტის პროცესში მოქალაქეთა ფართო მონაწილეობა, ამიტომაც საჭი
როა ყველა ხელმისაწვ
 დომი საშუალების და არხის გამოყენება.

მეორე ეტაპი

საინფორმაციო კამპანია

მინიმუმი

zz საინფორმაციო კამპანია უნდა ჩატარდეს მთელი პროცესის გან

მავლობაშ
 ი და მის ყველა ეტაპზე.

zz საინფორმაციო კამპანიის ჩასატარებლად საჭიროა ყველა შე

საძლო რესურსების (ადამიანური, ფინანსური და არაფინანსუ
რი) მობილიზაცია.

zz ასევე საჭიროა საინფორმაციო კამპანიის გეგმის შექმნა, ეტა

პობრივად აღწერა, რა მოხდება ყოველ ეტაპზე, რა რესურსები,
საშუალებები, მეთოდები და მასალები იქნება გამოყენებული,
ვინ გააკეთებს ამას და როდის. ეს რესურსების ეფექტურად გა
მოყენების და ყველა მხარისთვის ინფორმაციის დროულად მი
წოდების შესაძლებლობა იქნება, რაც დიდ გავლენას მოახდენს
სამოქალაქო ბიუჯეტის წარმატებულ შედეგებზე.

zz საჭიროა საინფორმაციო კამპანიის გეგმის მართვაზე პასუხისმ

გებელი პირის ან ჯგუფის განს
 აზღვრა.

zz მუნიციპალ
 იტეტში არსებობს ინფორმაციის გავრცელების სხვა

დასხვა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო არხი - მასმედია,
არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიბლიოთეკები, საზოგადო
ებრივი ტრანსპორტი და ადმინისტრაციული სტრუქტურები. სა
ინფორმაციო კამპანიაში უნდა იყოს ჩართული ყველა შესაძლო
არხი, მათ შორის:
- მუნიციპალ
 იტეტის ვებსაიტი - ყველა საინფორმაციო მასალის
განთავსება (ქვეგვერდის გამოყოფა);
- სოციალური ქსელი - მაგალითად, ფეისბუქი - ყველა მასალის,
შეხვედრების პირდაპირი ტრანსლაციების განთავსება, კომუ
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ნიკაცია და უკუკავშ
 ირი მოსახლეობასთან;
- ბეჭდვითი მასალების, მათ შორის განაცხადის ფორმების, მომ
ზადება და გავრცელება (მუნიციპალურ ტრანსპორტში, სოფ
ლის ე.წ. „ბირჟებზე”, საინფორმაციო დაფებზე); 		
- ინფორმაციისა და მასალების გავრცელება არასამთავრობო
ორგანიზაციების, მრჩეველთა საბჭოს, აქტივისტების მეშვეო
ბით;
- საჯარო შეხვედრები და „კარდაკარ” აქციები.
zz ძალიან მნიშვნელოვანია მასალების მომზადება მოსახლეობის
სხვადასხვა ჯგუფისათვის მარტივ და გასაგებ ენაზე.

რეკომენდაციები

zz რესურსები, რომლებიც შეიძლება მობილიზებულ იქნეს:

- ადამიანური: მერიის თანამშრომლები (წარმომადგენლები და
სპეციალისტები ადმინისტრაციულ და ტერიტორიულ ერთეუ
ლებში); PR-ის თანამშრომლები; ა(ა)იპ-ის თანამშრომლები;
საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატები; მერიის/საკრებულოს
სტაჟიორები და მოხალისეები; ნებისმიერი წარმომადგენლო
ბითი საბჭო (მრჩეველთა საბჭო, ახალგაზრდული საკრებულო,
„დარბაზი” და ა.შ.); არასამთავრობო ორგანიზაცია.
- ფინანსური: მუნიციპალ
 ური საბიუჯეტო პროგრამა; არასამთავ
რობო და ბიზნესსექტორის ფულადი რესურსები.
- არაფინანსური: არასამთავრობო და ბიზნესსექტორის რესურ
სები, ინფრასტრუქტურული რესურსები, მედიარესურსები.
zz ზემოხსენებული რესურსებით არ ამოიწურება ყველა შესაძლებ
ლობა. მნიშვნელოვანია, მუნიციპალ
 იტეტის სპეციფიკიდან გა
მომდინარე, დამატებითი წყაროების მოძიება და მოზიდვა.
zz ძალიან მნიშვნელოვანია მუნიციპალ
 იტეტის კომპეტენციების და,

არსებობის შემთხვევაში, სტრატეგიული განვითარების გეგმის,
არსებული გეგმებისა და პროგრამების შესახებ ინფორმირება.
ასევე შეიძლება ამ დოკუმენტ
 ების ბმულის გაკეთება ვებგვერდ
ზე, სამოქალაქო ბიუჯეტის შესახებ დანარჩენ ინფორმაციასთან
ერთად.

zz საინფორმაციო კამპანიის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ინ
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ფორმირება ქალაქის გენერალური გეგმის შესახებ და არსებუ

ლი ადგილების შესახებ, სადაც შესაძლოა პროექტების განხორ
ციელება (უპირველეს ყოვლისა, მუნიციპალ
 იტეტის საკუთრებაში
არსებული უბნების რუკა). ეს ინფორმაცია ასევე შეიძლება გან
თავსდეს ვებგვერდზე სამოქალაქო ბიუჯეტის შესახებ დანარჩენ
ინფორმაციასთან ერთად.
zz შეიძლება ასევე გამოიყენოს ინფორმირების შემდეგი არხები:

- სოციალური რეკლამა და მასმედია;
- სხვა ღონისძიებები, როგორიცაა ფესტივალები, ლექციები,
კონცერტები და სხვა;
- ესემეს-ინფორმირება;
- ვირუსული მარკეტინგი - საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგი
ლების გამოიყენება („ბირჟები”, ჩაიხანა, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტი და ა.შ.);
- საინფორმაციო პუნქტების მოწყობა არა მარტო მუნიცი
პალიტეტის შენობაში, არამედ იქ, სადაც იკრიბება ხალხი
(მაგალითად, ავტობუსის გაჩერებაზე, ბაზარში), კულტურის
სახლებში, ბიბლიოთეკებში და ა.შ.
zz მუნიციპალ
 იტეტის PR-განყოფილების ტექნიკური ბაზის გაფარ
თოება (ვიდეოკამერა, პრინტერი და ა.შ.).
zz თუ სამოქალაქო ბიუჯეტი პირველად არ ხორციელდება, უკვე

განხორციელებული პროექტების მაგალითების შესახებ ინფორ
მირება.

შესაძლ
 ო ინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები: ბუკლეტები, 
ბროშურები, შტენდერები, სტენდები, ვიდეოსიუჟეტები, პუბლიკაციე
ბი, სოციალური რეკლამა, პრომოაქციები.
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პროცესის
მომზადება
(შეიძლება იყოს ჩართული მეოთხე ეტაპში)

ეს ეტაპი საჭიროა იმისათვის, რომ გავიგოთ, მოსახლეობის აზ
რით, რომელია მოსაგვარებელ პრობლემებს შორის მათთვ
 ის ყვე
ლაზე პრიორიტეტული. იგი საშუალ
 ებას აძლევს მოქალაქეებს თა
ვად გაეცნონ პრობლემებს, სხვების აზრს ამასთან დაკავშირებით და
განიხილონ ისინი საზოგადოებ
 ასთან. ამისათვის საჭიროა დისკუსი
ისათვის სივრც
 ის შექმნა და მოსახლეობის ფართოდ ინფორმირება.
ძირითადი პრობლემების და პრიორიტეტების განსაზღვრ
 ა არ
არის მხოლოდ სამოქალაქო ბიუჯეტის ელემენტი. კანონმდებლობის
მიხედვით (ადგილობრივი თვითმმართვ
 ელობის კოდექსი, IX თავი)
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის ფორ
მირება უნდა შეიც
 ავდეს მოსახლეობის აზრს. ამიტომაც აუცილებე
ლია ამ პროცესების დაკავშირება. სამოქალაქო ბიუჯეტის შედეგები
შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ფინანსური
დოკუმენტების შექმნისათვის. ამრიგად, სამოქალაქო ბიუჯეტი მუნი
ციპალიტეტის ზოგადი პოლიტიკის ელემენტად იქცევა.
პრიორიტეტების განსაზღვრ
 ის ერთ- ერთი მეთოდი არის მოსახ
ლეობის გამოკითხვის ჩატარება. თუ მუნიციპალიტეტში ასეთი გამო
კითხვა ჩატარებული იყო პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის
შემუშავებისთვ
 ის, მისი შედეგები უნდა იყოს გამოყენებული სამოქა
ლაქო ბიუჯეტის პროცესშიც. თუ არა, მაშინ რეკომენდებულია მისი
ჩატარება.
გამოკითხვის შედეგები სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესში უნდა
იყოს გამოყენებული პროექტების მომზადების ეტაპზე (მეოთხე ეტაპ
ზე), როგორც მოსახლეობასთან დისკუსიის ელემენტი იმის შესახებ,
თუ რომელი პროექტებია მნიშვნ
 ელოვანი მუნიციპალიტეტისათვის
და რომელ სფეროებშია მნიშვნ
 ელოვანი პროექტების წარდგ
 ენა.
მოსახლეობასთან შეხვედრებზე უნდა გაკეთდეს გამოკითხვის შედე
გად გამოვლენილი ძირითადი პრობლემების და პრიორიტეტების
შესახებ პრეზენტაცია. ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც
პროცესის შესახებ ინფორმაციის გავრც
 ელება, მოსახლეობის იდე
ებთან დაკავშირებით პირველი კონსულტაციებ
 ის ჩატარების დროს.

იმ შემთხვევაში, თუ პროექტების შერჩევა ხორციელდება კონსენსუ
სის საფუძველზე, გამოვლენილი პრიორიტეტები პროექტების შერ
ჩევის საფუძვლ
 ად იქცევა (მეექვსე ეტაპი).

გამოკითხვა
პრიორიტეტების
გამოსავლენად

სამოქალაქო
ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

პრიორიტეტების
დოკუმენტი

კენჭისყრა

კენჭისყრის
გარეშე

შეხვედრა
მოსახლეობასთან

შეხვედრა
მოსახლეობასთან

მოსახლეობა
აკეთებს არჩევანს
მოსახლეობა
აღწევს
კონსენსუსს

მინიმუმი

zz გამოკითხვა უნდა ჩატარდეს პროფესიონალურად, რათა მისი

შედეგები ჩაითვალოს რეპრეზენტატულად. საუკეთესო ვარიან
ტია, როდესაც იგი ტარდება დამოუკიდებელი პროფესიული ორ
განიზაციის მიერ. გამოკითხვა უნდა მოიც
 ავდეს შემდეგ ეტაპებს:

- ცალკე სამუშაო ჯგუფის შექმნა ან იმ ჯგუფის გამოყენება, რო
მელიც ჩამოყალიბდა პროცესის მომზადების ეტაპზე. გამო
კითხვის მეთოდისა და კითხვარების შემუშავება, მათ შორის
სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრ
 ა, უნდა მოხდეს მოსამზადებელ
ეტაპზე;
- მოსახლეობის გამოკითხვის ჩატარება;
- გამოვლენილი შედეგების ანალიზი.
zz გამოკითხვის ჩასატარებლად საჭიროა ბიუჯეტიდან თანხის გა
მოყოფა ან დონორის მოძებნა;
zz გამოკითხვის შედეგები მოსახლეობისთვ
 ის უნდა გახდეს ცნობი

ლი, მათ შორის ღია შეხვედრების და მასმედიის პუბლიკაციებ
 ის
მეშვეობით.
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გამოკითხვის ჩატარება სასურველია ყოველწლ
 იურად, როგორც
პროგრამის განხორციელ
 ების პროცესისა და მოსახლეობის კმაყო
ფილების შეფასება.
სამუშაო ჯგუფში უნდა იყვნ
 ენ დამოუკიდებელი ექსპერტები - სო
ციოლოგი, რომელიც სპეციალ
 იზდება კვლევების ჩატარებაში და
დაეხმარება მეთოდოლოგიის შერჩევაში. ამ პროცესში არ უნდა იყ
ვნენ ჩართული მერის უფლებამოსილი წარმომადგენლები ადმინის
ტრაციულ-ტ
 ერიტორიულ ერთეულებში (მერის წარმომადგენელი).
გამოკითხვა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც საინფორ
მაციო კამპანიის ელემენტი. ინფორმირების პროცესში უნდა იყოს
ჩართული ყველა სახის მედია.
შესაძლო ინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები: შეიძლება ჩატარ
დეს მოსახლეობის ელექტრონული გამოკითხვა, თუ ეს ტექნიკურად
შესაძლებელია.
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მოსახლეობის მიერ პროექტების შემუშავება და წარდგ
 ენა, პრინ
ციპში, არის წინა ეტაპზე გამოვლენილი პრობლემებისა და პრიორი
ტეტების გადაჭრის სამოქმედო გეგმის უფრო დეტალური შემუშავება,
ასევე მოსახლეობისათვის მნიშვნ
 ელოვანი სხვა იდეებ
 ისაც. პროექ
ტები წარმოდგენილი უნდა იყოს სპეციალ
 ური განაცხადის ფორმის
მეშვეობით. ძალიან მნიშვნ
 ელოვანია პროექტების წერის პროცესში
მხარდაჭერა, ასევე დისკუსიის
 ათვის სივრც
 ის უზრუნველყოფა.

მეოთხე ეტაპი

პროექტების შემუშავება
და წარდგენა

მინიმუმი

zz უნდა განისაზღვრ
 ოს განაცხადების წარდგ
 ენის ვადები, მათი მი

ღების სისტემა, მათ შორის პროექტების რეგისტრაციის სისტემა,
ასევე ამ პროცესზე პასუხისმგებელი პირები. ეს გადაწყვეტილე
ბები უნდა იყოს ჩაწერილი რეგლამენტში.

zz განაცხადის ფორმა უნდა იყოს მარტივი, მოსახლეობისთვ
 ის გა

საგებ ენაზე მომზადებული და ყველასათვის ხელმისაწვდ
 ომი.

zz პროექტების წარდგ
 ენის პროცესი უნდა იყოს მოსახლეობისთვ
 ის

მაქსიმალურად მოსახერხებელი, მაგალითად, საპროექტო გა
ნაცხადები შეიძლება მიღებულ იქნეს ადგილობრივი კოორდი
ნატორების მიერ.

zz ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნ
 ელოვანია სივრც
 ის უზრუნველყოფა, სა

დაც მოსახლეობასა და ხელისუფლებას ექნებათ შესაძლებლო
ბა ისაუბრონ პროექტებზე; საჭიროა მინიმუმ ერთხელ მოსახლე
ობასთან შეხვედრის გამართვ
 ა პროცესის ახსნისა და შესაძლო
პროექტების შესახებ დისკუსიებ
 ის მიზნით.

zz პროექტების წერის პროცესში საჭიროა მოსახლეობის ინფორმი

რება და კონსულტირება ტექნიკური, იურიდიული და საფინან
სო-საბიუჯეტო საკითხებთან დაკავშირებით. შეიძლება კოორდი
ნატორების მომზადება, სპეციალ
 ური პუნქტ
 ის ან სატელეფონო
მომსახურების შექმნა, საკონსულტაციო შეხვედრების დანიშვნ
 ა.

zz პროექტების მიღების დასრულების შემდეგ საჭიროა საერთო სი

ის შედგენა და მისი გამოქვეყნება.
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zz თუ კოორდინატორებს არა აქვთ პროექტების წერის საკმარისი

უნარი, რეკომ
 ენდებულია მათი მომზადება.

zz იმისათვის, რომ მოქალაქეებს გაუადვილოთ პროექტების წერა

და მიიღოთ უფრო ხარისხიანი პროექტები, შეგიძლიათ:

- მოამზადოთ ვიდეორგოლი განაცხადის შევსების წესის შესა
ხებ;
- შეადგინოთ სამუშაოების და მასალების სავარაუდო ფასების
ჩამონათვალი (პრაის-ლისტი);
- გახადოთ ხელმისაწვდომი მუნიციპალ
 ურ მონაცემთა ბაზები,
მაგალითად, თავისუფალი მიწის ნაკვეთების ან/და სხვა მუნი
ციპალური ქონების შესახებ;
- მოამზადოთ ინფორმაცია მუნიციპალ
 იტეტის კომპეტენციების
შესახებ.
zz ძალიან კარგი იდეაა პროექტების წერის მარათონი, სადაც
ერთ ადგილას იკრიბება მუნიციპალ
 იტეტის ყველა სპეციალის
ტი, ორგანიზაციები, რომლებიც დაინტერეს
 ებულ მოქალაქეებს
დახმარებას უწევენ პროექტის მომზადებაში, იძლევიან რეკომენ
დაციებს, პასუხობენ შეკითხვებს. ეს არის ასევე კარგი სივრცე
მოქალაქეთა შორის იდეების გაზიარებისათვის. ამ ღონისძიების
მომზადების პროცესში სასურველია ჩაერთონ არასამთავრობო
ორგანიზაციები.
zz კარგია, თუ განაცხადის წარდგენა შესაძლებელი იქნება ონლა

ინრეჟიმში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფორმა ჯერ კიდევ არ
არის ისე პოპულარული.

zz თუ სამოქალაქო ბიუჯეტი პირველად არ ხორციელდება, საჭი

როა მოსახლეობისთვის გასულ წელს წარდგენილი პროექტების
გაცნობა. მათი სია შეიძლება განთავსდეს მუნიციპალ
 იტეტის ვებ
საიტზე.

zz კარგი პრაქტიკაა პროექტების ავტორთა ინფორმირება პროექ

ტების რეგისტრაციისა და შემდგომი ქმედებების შესახებ SMSშეტყობინების ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.
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zz ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა, კარგი იქნებოდა სხვა

ტიპის პროექტების დაშვება და ალტერნატიული, ინოვაციური

იდეების წარდგენის სტიმულირება. ერთი მხრივ, ეს გაზრდის
მოსახლეობის აქტიურობას (განსაკუთრებით ახალგაზრდების),
მეორე მხრივ, ხელს შეუწყობს მუნიციპალ
 იტეტისათვის საინტე
რესო გადაწყვეტილებების და იდეების გაჩენას.
შესაძლ
 ო ინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები: განაცხადის
ფორმა, Google-ფორმა, მარათონი, SMS-ინფორმირება, მონაცემ
თა ბაზები, ქრონოგრამა.
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მეხუთე ეტაპი

პროექტების ვერიფიკაცია
მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილი ყველა პროექტი შერჩევამდე
უნდა შემოწმდეს ადმინისტრაციული სტრუქტურების მიერ.

მინიმუმი

zz ეს ეტაპი დროს ითხოვს. ვერიფიკაციის
 ათვის უნდა იყოს გათვა

ლისწინებული მინიმუმ 1 თვე - რაც დამოკიდებულია მოსახლე
ობის რაოდენობაზე, მუნიციპალიტეტის, გამოყოფილი ზონების
სიდიდესა და შემოთავაზებული პროექტების რაოდენობაზე. კარ
გად ჩატარებული შემოწმება ხელს შეუწყობს განხორციელ
 ებისას
შესაძლო პრობლემების თავიდან აცილებას.

zz მუნიციპალიტეტის ფარგლებში კოორდინირებული მუშაობისათ

ვის აუცილებელია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა განყოფილე
ბის სპეციალ
 ისტებისგან ჯგუფის შექმნა. მათი ამოცანა იქნება
პროექტების შემოწმება რეგულაციებში მიღებული კრიტერიუმე
ბის შესაბამისად. პროექტის პირველადი დამუშავების შემდეგ
კომპეტენტურ განყოფილებაში ერთობლივ სხდომებზე უფრო
ადვილი და სწრაფი იქნება ყველა ასპექტის შემოწმება.

zz რეგულაციებში ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრ
 ული კრიტერი

უმები/შემოწმების ასპექტები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებ
დეს პროექტი, ანუ იურიდიული ასპექტები (უფლებამოსილია თუ
არა მუნიციპალიტეტი განახორციელ
 ოს წარმოდგენილი პროექ
ტი), ტექნიკური ასპექტები (რამდენად შესაძლებელია პროექტის
განხორციელ
 ება), ფინანსური ასპექტები (წარმოდგენილი პრო
ექტის სავარაუდო ღირებულება), პროექტის განხორციელ
 ების
ვადები.

zz პროექტების ვერიფიკაცია არის მხოლოდ ზემოთ ჩამოთვლ
 ილი

კრიტერიუმების შემოწმება და არა შეფასება. მოქალაქეებმა უნ
და შეაფ
 ასონ, ღირს თუ არა პროექტის განხორციელ
 ება ან რამ
დენად მნიშვნ
 ელოვანია ეს პროექტი.

zz ასევე აუცილებელია იმის შემოწმება, არის თუ არა ჩართული
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წარმოდგენილი პროექტები იმ პროგრამებში, რომლებიც უკვე
არსებობს მუნიციპალიტეტში. თუ ისინი უკვე არის გათვალის
წინებული განხორციელ
 ებისთვ
 ის მუნიციპალური პროგრამების
ფარგლებში, მაშინ არ უნდა გადავიდნენ მომდევნო ეტაპზე.

zz ვერიფიკაციის შემდეგ საჭიროა იმ პროექტების სიის შედგენა,

რომლებმაც გაია
რ
 ეს ვერიფიკაცია, ასევე იმათი, რომელთა გან
ხორციელ
 ება ვერ მოხერხდება - მიზეზის დასაბუთებით.

zz აუცილებელია შემდეგი ეტაპის დაწყებამდე/პრ
 ოექტების შერჩე

ვამდე საკმარისი დროის განსაზღვრ
 ა (მინიმუმ 1 კვირა), რათა
პასუხი გაეც
 ეს მოქალაქეებ
 ის შეკითხვებს იმ პროექტებთან და
კავშირებით, რომლებმაც ვერ გაია
რ
 ეს ვერიფიკაცია.

რეკომენდაციები

zz თითოეუ
 ლი პროექტისთვ
 ის კარგი იქნება ვერიფიკაციის დო

კუმენტის შედგენა, რომელშიც აისახება შემოწმების მიმდინა
რეობა. ასეთ დოკუმენტში უნდა იყოს მითითებული შემოწმების
კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვით პასუხისმგებელი განყოფი
ლებები და პირები ამოწმებენ წარმოდგენილ პროექტებს, ფიქ
სირდება მუშაობის შედეგები და უარის თქმის შემთხვევაში ახს
ნა-განმარტებები.

zz ეტაპის გამჭვირვალობისთვ
 ის პროექტების ვერიფიკაციის ჯგუფ

ში შეგიძლიათ ჩართოთ სამოქალაქო საზოგადოებ
 ის წარმომად
გენლები და დამოუკიდებელი ექსპერტები ან ჩაატ
 აროთ სხდო
მები “Live-stream”-ის რეჟიმში.

zz კარგი იქნება, თუ ავტორებს საშუალ
 ება ექნებათ გაას
 აჩივრონ

შედეგები და ხელახლა გაია
რ
 ონ პროექტების ვერიფიკაცია. ამ
მიზნით შეიძლება შეიქმნას სპეციალ
 ური სააპ
 ელაციო ჯგუფი,
რომელიც განიხილავს საჩივრებს.

zz თუ ვერიფიკაციის ეტაპზე აღმოჩნდება რაიმ
 ე შეცდომა ან ელე

მენტი, რომელიც ხელს უშლის პროექტის განხორციელ
 ებას და
რომლის გამოსწორება შესაძლებელია, სასურველია დაიშვას
მათი კორექტირების შესაძლებლობა.

zz შემოწმების პროცესი ხშირად აღიქმება, როგორც დამატებითი

დატვირთვ
 ა, ამიტომაც მოხელეებ
 ისათვის შეიძლება იყოს გათ
ვალისწინებული სამოტივაციო სტიმულები (პრემია, დამატებითი
ანაზღაურება).

შესაძლო ინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები: დოკუმენტი პროექტების სია ვერიფიკაციის შემდეგ.
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მეექვსე ეტაპი

პროექტების შერჩევა
მინიმუმი

zz ვერიფიკაციის გავლის შემდეგ პროექტების შერჩევა ხორციელ

დება მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლების მიერ.

zz შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შემდეგი პროცედურები:
zz მოსახლეობის ღია კენჭისყრ
 ა ქაღალდის ან/დ
 ა ელექტრონული

ფორმით;

ან
zz მოსახლეობასთან ღია შეხვედრაზე მიღწეული კონსენსუსი შერ

ჩევის შედეგებით - ოქმის შედგენასთან ერთად. თუ მუნიციპა
ლიტეტი ზონებად არის დაყოფილი, ასეთი შეხვედრა უნდა ჩა
ტარდეს თითოეუ
 ლ მათგანში.

zz მიუხედავად მეთოდისა, შერჩევის პროცედურა მკაფიოდ უნდა

იყოს გაწერილი რეგულაციებში.

zz პროცედურა უნდა იყოს გამჭვირვალე და ხელმისაწვდ
 ომი, რა

თა მოსახლეობას შეეძლოს მარტივად ჩაერთოს პროცესში.

zz მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს საშუალ
 ება (მათ შორის საკმარი

სი დრო) მიიღ
 ონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი პრო
ექტები დაიშვა კენჭისყრ
 აზე.

zz კონსენსუსის მეთოდით შერჩევისას საჭიროა მოქალაქეებს შო

რის დისკუსიის
 ა და შეხვედრის ფასილიტაცია. დისკუსიაშ
 ი არ
უნდა მონაწილეობდეს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები და
დეპუტატები. ამ შემთხვევაში პროექტების შერჩევისას შემუშავე
ბული პრიორიტეტების გამოყენება სავალდებულოა.

zz პროექტის ავტორები და მოქალაქეებ
 ი ინფორმირებული უნდა

იყვნ
 ენ შერჩევის პროცედურის დაწყებამდე არა უგვიან
 ეს 1 კვი
რისა.

zz შერჩევის შემდეგ, მისი შედეგები უნდა გახდეს ცნობილი ფარ

თო საზოგადოებ
 ისთვ
 ის. შედეგების გამოცხადების თარიღი უნ
და იყოს მითითებული რეგულაციებში.

zz ავტორები და სამოქალაქო საზოგადოებ
 ის წარმომადგენლები
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უნდა იყვნ
 ენ ინფორმირებულნი და მოწვეულნი, როგორც პრო

ექტების შერჩევის პროცედურის დამკვირვებლები. ინფორმირე
ბა და მოწვევა შეიძლება განხორციელდეს ელექტრონული ფოს
ტის მეშვეობით ან ტელეფონით.

რეკომენდაციები

zz ჯერ შეიძლება ჩატარდეს კონსენსუსის პროცედურა, ხოლო თუ

მოსახლეობა შეთანხმებას ვერ მიაღწევს, ორგანიზებულ იქნეს
კენჭისყრ
 ის პროცესი. პროცესის ასეთი განვითარება უნდა იყოს
გათვალისწინებული და ეს მომენტი უნდა განისაზღვრ
 ოს რეგუ
ლაციებ
 ით.

zz უფრო მეტი გამჭვირვალობისთვ
 ის, კენჭისყრ
 ა შეიძლება ჩატარ

დეს დამოუკიდებელი მცხოვრებლებისგან შემდგ
 არი კომისიის
მიერ. პროექტების ავტორები არ შეიძლება იყვნ
 ენ ამ კომისიის
წევრები, მაგრამ, სურვილის შემთხვევაში, მათ შეუძლიათ შესთა
ვაზონ თავიანთი წარმომადგენელი (დამკვირვებელი).

zz პროექტების არჩევის საჯარო გაშუქებისთვ
 ის შეიძლება გამოყე

ნებულ იქნეს “Live-stream”-ი, ასევე შეიძლება ჩაერთოს ყველა
მედიას
 აშუალ
 ება.

zz როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, მოსახლეობის მონაწილეობის

ელექტრონული ინსტრუმენტები ჯერჯერობით არც თუ ისე პოპუ
ლარულია, მაგრამ ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, რო
გორც დამატებითი ელემენტი.

zz ძალიან მნიშვნ
 ელოვანია, რომ მოსახლეობას საშუალ
 ება ჰქონ

დეს კენჭისყრ
 ამდე უფრო მეტი გაიგ
 ოს პროექტების შესახებ და
განიხილოს ისინი. ავტორებზე უკეთესად ვერავინ წარადგენს
პროექტებს, ამიტომაც კარგი იქნება, თუ ავტორებისთვ
 ის შეიქმ
ნება სივრც
 ე, სადაც მათ საშუალ
 ება ექნებათ რეკლამა გაუკეთონ
თავიანთ პროექტებს (მასალების მომზადებაში შეიძლება დახმა
რება). თუ არის შესაძლებელი, გამოიყ
 ოს დისკუსიებ
 ის ან შეხ
ვედრების ადგილი.

შესაძლო ინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები: ბიულეტენები,
მათ შორის ელექტრონული, პერსონალური მოსაწვევები მოქალა
ქეებ
 ისთვ
 ის, ელექტრონული ხმის მიცემის ორგანიზებისა და ჩატა
რების პროგრამები, მობილიზატორები.
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მეშვიდე ეტაპი

ბიუჯეტში ასახვა

ყველა შერჩეული პროექტი უნდა იყოს შეტანილი ბიუჯეტში და
უნდა განხორციელდეს სამოქალაქო ბიუჯეტის რეგულაციებ
 ით გან
საზღვრ
 ულ ვადებში. მნიშვნ
 ელოვანია, რომ ამ პროცესში მოსახლე
ობის მონაწილეობა არ შემოიფ
 არგლებოდეს მხოლოდ მუნიციპა
ლიტეტში პროექტების გადაცემით, რომლებსაც განახორციელ
 ებენ
მოხელეებ
 ი. მოსახლეობას საშუალ
 ება უნდა ჰქონდეს გარკვეულწი
ლად „გააკონტროლოს” ის, რაც ხდება მათი მონაწილეობის შედე
გებთან დაკავშირებით - თვალი ადევნონ პროექტების განხორციე
ლებას, ასევე მონაწილეობა მიიღ
 ონ მათი დაგეგმვისა და შესრულე
ბის პროცესში.

მინიმუმი

zz პროექტების შერჩევის შემდეგ უნდა შეიქმნას საბოლოო დოკუ

მენტი - პროექტების სია (ოქმი), რათა პროექტები აისახოს მუნი
ციპალური ბიუჯეტის პროექტში.

zz შერჩეული პროექტები აუცილებლად უნდა განხორციელდეს რე

გულაციებ
 ით განსაზღვრ
 ულ ვადებში. ნებისმიერ
 ი ცვლილება შე
თანხმებული უნდა იყოს ავტორებთან და შესაბამისად, ავტორე
ბი  ინფორმირებული უნდა იყვნ
 ენ ამის შესახებ.

zz თითოეუ
 ლი პროექტისთვ
 ის განსაზღვრ
 ული უნდა იყოს განხორ

ციელ
 ების ვადები და ისინი უნდა იყოს დაცული.

zz პროექტები დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი შესაბამის საბი

უჯეტო პროგრამაში, როგორც ამას მოითხოვს მუნიციპალიტეტის
პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის წესი.

რეკომენდაციები

zz მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს სხდომები საჯაროდ ხელ

მისაწვდ
 ომია, სასურველია, რომ სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექ
ტების განხილვაზე სპეციალ
 ურად იყვნ
 ენ მოწვეულნი ავტორები
და მოსახლეობა. ეს პროცესის ციკლის დასრულების მნიშვნ
 ე
ლოვანი მომენტია.

zz ბიუჯეტში შეტანილი სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტები შეიძლე

ბა აღინიშნოს სპეციალ
 ური კოდით (მაგალითად, ასოებ
 ით „სბ”).
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ძალიან მნიშვნ
 ელოვანია რეგულაციებ
 ის შესრულების მონიტო
რინგი. ეს დაარწმ
 უნებს მოქალაქეებს იმაში, რომ ისინი მონაწილე
ობენ პროცესში მკაფიო წესებით და ხელმისაწვდ
 ომი ინფორმაციით
- სხვადასხვა ეტაპზე მიღებული კონკრეტული გადაწყვეტილებების
მიზეზების შესახებ.

მერვე ეტაპი

პროცესის განხორციელება,
მონიტორინგი და შეფასება

იმისათვის, რომ სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესი კარგად და სწო
რად წარიმართოს, საჭიროა მისი დროული და ყოველი ციკლის შემ
დეგ შეფასება. განხორციელ
 ებული პროცესის ანალიზი საფუძვლ
 ად
უნდა დაედ
 ოს შემდეგის მომზადებას.

მინიმუმი

zz განხორციელ
 ების ყველა ეტაპი უნდა იყოს გამჭვირვალე, ხოლო

ინფორმაცია მათ შესახებ საჯაროდ ხელმისაწვდ
 ომი. ინტერნეტ
სივრც
 ეში, მერიის ვებსაიტზე და მედიაშ
 ი პერიოდულად უნდა გა
მოქვეყნდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა სამოქა
ლაქო ბიუჯეტის პროგრამასთან დაკავშირებით.

zz სამოქალაქო

ბიუჯეტის პროგრამის განხორციელ
 ება საკრე
ბულოს წინაშე მერის ყოველწლ
 იური ანგარიშის ნაწილი უნდა
იყოს.

zz განხორციელ
 ების ეტაპზე უნდა ჩატარდეს პროცესის მონიტო

რინგი პროგრამის განხორციელ
 ების დამტკიცებული ინდიკატო
რების შესაბამისად. გარდა განხორციელ
 ებისა, მონიტორინგი
ასევე უნდა მოიც
 ავდეს სამუშაოთა შესრულების ხარისხს და მო
სახლეობის კმაყოფილებას.

zz მოსახლეობა ჩართული უნდა იყოს პროექტების განხორციელ
 ე

ბის მონიტორინგის პროცესში, ამისათვის გამარჯვებული პროექ
ტების ავტორებისგან ან/დ
 ა მათი წარმომადგენლებისგან უნდა
შეიქმნას მონიტორინგის ჯგუფი.

zz პროექტის ავტორი აუცილებლად ინფორმირებული უნდა იყოს

პროექტის განხორციელ
 ების ვადების ცვლილებების შემთხვევა
ში - დაყოვნების მიზეზის მითითებით.
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zz სამოქალაქო ბიუჯეტის ციკლის დასრულების შემდეგ უნდა გა

კეთდეს პროცესის შეფასება, რომელიც მომავალი წლის მომზა
დების საფუძველი გახდება.კ

რეკომენდაციებიმენდაციები
zz მოსახლეობა ხშირად ელოდება, რომ შერჩევის შემდეგ პროექ

ტები მაშინვე განხორციელდება. ამიტომაც, კარგი იქნება, თუ
მომზადდება და გამოქვეყნდება მოსახლეობისთვ
 ის გასაგები
სქემა, თუ როგორ მიმდინარეობს განხორციელ
 ების პროცესი.

zz ძალიან მნიშვნ
 ელოვანია ინფორმაციის ხელმისაწვდ
 ომობის უზ

რუნველყოფა. ვებსაიტზე შეიძლება განთავსდეს „ელექტრონული
ღილაკი” ან ბანერი პროექტების შესახებ სრული ინფორმაციით.

zz პროექტების განხორციელ
 ება შეიძლება ნაჩვენები იყოს ეტაპობ

რივად მუნიციპალიტეტის ვებსაიტზე, იმის მითითებით, თუ რა
ეტაპზეა ამჟამად განხორციელ
 ების პროცესი. შეიძლება გამოქ
ვეყნდეს ასევე სურათების, ტენდერის, პროექტის ბმულის და ა.შ.

zz ყველა მოქალაქე არ სარგებლობს ინტერნეტით, ამიტომაც შეიძ

ლება შეიქმნას „ცხელი ხაზი”, სადაც ყველას შეუძლია გაიგ
 ოს,
თუ რა ხდება პროექტთან დაკავშირებით. ასევე შეიძლება დაი
ბეჭდოს ბუკლეტები პროექტების სურათებითა და აღწერით.

zz სასურველია, რომ პროექტების განხორციელ
 ების შესახებ ინ

ფორმირებული იყოს არა მხოლოდ მოსახლეობა, არამედ საკ
რებულოც.

zz კარგი იქნება, თუ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ყველა მსურველს

მიეც
 ემა მონიტორინგში მონაწილეობის საშუალ
 ება. ამისათვის
შეიძლება შეიქმნას მონიტორინგის ჯგუფი და აღიწეროს მისი
საქმიან
 ობის პროცედურა.

zz იმისათვის, რომ მოსახლეობის მონაწილეობა არ შემოიფ
 არგ

ლებოდეს პროექტების შერჩევით, კარგი იქნება მოქალაქეებ
 ის
ჩართვ
 ა ასევე პროექტების განხორციელ
 ებისთვ
 ის მომზადების
ეტაპში. მაგალითად, პროექტებთან დაკავშირებით კონსულტა
ციებ
 ის ჩატარება.
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შესაძლო ინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები: პროექტების გან
ხორციელ
 ების ეტაპების ელექტრონული წარდგ
 ენა, „ცხელი ხაზი“.
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დოკუმენტზე მუშაობდნენ:
ვლადიმერ აბრამიუკ - საერთაშორისო
სოლიდარობის ფონდის სამოქალაქო
ბიუჯეტის პროექტის კოორდინატორის
ასისტენტი საქართველოში, მუნიციპალური
დიპლომატიის საერთაშორისო ცენტრის
კოორდინატორი და ექსპერტი
მამუკა აბულაძე - რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
მიშა ასლიკიანი - აქტივისტი, მარნეული
დიანა ბაზიკიანი - თარჯიმანი
ლევან ბიწაძე - საფინანსო-საბიუჯეტო და
შესყიდვების სამსახურის უფროსი, ჭიათურა
დავით ჭიკაძე - მარნეულის
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან
ურთიერთობების განყოფილების
თანამშრომელი
ლეონიდ დონოს - თანამშრომლობის
პოლონურ-უკრაინული ფონდი PAUCI,
ტრენერი და ექსპერტი
ოლგა დოროხინა - საერთაშორისო
სოლიდარობის ფონდის სამოქალაქო
ბიუჯეტის პროექტის კოორდინატორის
ასისტენტი საქართველოში, ჰელსინკის
მოქალაქეთა ასამბლეის საქართველოს
ეროვნული კომიტეტის პროგრამების
მენეჯერი
ოლგა ენძელაძე - არასამთავრობო
ორგანიზაცია „მარნეულის დემოკრატ
ქალთა საზოგადოება“, მარნეული
ნინო გოლოშვილი - გორის
მუნიციპალიტეტის მერიის სტრატეგიული
განვითარების სააგენტო, სამოქალაქო
ბიუჯეტის კოორდინატორი
ანა ჯებისაშვილი - არასამთავრობო
ორგანიზაცია „ქართლოსი“, გორი
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დავით ხოსრუაშვილი - საქართველოს
ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცია
(სათეფა) /AFOGSU
ელენა კრავცოვა - სამოქალაქო ბიუჯეტის
ლოკალური კოორდინატორი წყალტუბოში
ურშულა მაევსკა - საერთაშორისო
სოლიდარობის ფონდის სამოქალაქო
ბიუჯეტის პროექტის კოორდინატორი
საქართველოში, ექსპერტი
მარინა კუპატაძე - სამცხე-ჯავახეთის
მედია ცენტრი, ბორჯომი
დავით ნიკურაძე - მარნეულის
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან
ურთიერთობების დეპარტამენტის
თანამშრომელი
ეკა ნოზაძე - სამცხე-ჯავახეთის მედია
ცენტრი, ბორჯომი
ბადრი პაპავა - წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი,
სამოქალაქო ბიუჯეტის კოორდინატორი
ევა სტოკლუსკა - ქალაქ გდინიას
სოციალური ინოვაციების ლაბორატორია,
ტრენერი და ექსპერტი (პოლონეთი)
ელჟბეტა შვიდროვსკა - საერთაშორისო
სოლიდარობის ფონდის წარმომადგენელი
საქართველოში
თეონა ტყემალაძე - მარნეულის
მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან
ურთიერთობების განყოფილების
თანამშრომელი
იაგო წიკლაური - აქტივისტი გორიდან,
სამოქალაქო ბიუჯეტის კოორდინატორი - 
2016-2017 წწ.
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საქართვ ელოში სამოქალაქო ბიუჯეტის სტანდარტები ჩამოყალიბდა
საქართვ ელოში სამოქალაქო ბიუჯეტის დანერგვის ოთხწლ
 იანი გამოც
დილების საფუძველზე პოლონურ-ქ ართული პროექტების ფარგლებში
საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდის პოლონეთის „განვითარების
თანამშრ
 ომლობის პროგრამის“ (პოლონეთის დახმარება) მხარდა
ჭერით. სტანდარტების შემუშავების პროცესი ხორციელდებოდა პო
ლონელი ექსპერტების მხარდაჭერით და ნაწილობრივ ეყრდნ ობა პო
ლონეთში დანერგილ სამოქალაქო ბიუჯეტის სტანდარტებს, რომელიც
შემუშავებულია ფონდის კვლევისა და სოციალური ინოვაციების ლაბო
რატორია „სტოჩნია”-ს მიერ.   

პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინის
ტროს მიერ პოლონეთის განვითარების თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში. წი
ნამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ მისი ავტორების აზრს და
მასში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ემთხვეოდეს პოლონეთის რესპუბლიკის
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ პოზიციას.

