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მოხარულნივართწარმოგიდგინოთსამოქალაქობიუჯეტისსტანდარტე
ბისდანერგვისპრაქტიკულისახელმძღვანელო.
წინამდებარედოკუმენტი შემუშავდა პოლონელი ექსპერტების მხარდა

ჭერითიმადამიანთაჯგუფისმიერ,რომლებიცმონაწილეობენსაქართვე
ლოშისამოქალაქობიუჯეტისგანხორციელებაში.მათშორისარიანკოორ
დინატორები,არასამთავრობოორგანიზაციებისწარმომადგენლები,მუნი
ციპალიტეტებისპრაქტიკოსი.ამიტომაციგიდაფუძნებულიარეალურ,ქარ
თულგამოცდილებაზე,რომელიცდაგროვდაორისემინარისადაკონსულ
ტაციებისდროს, ასევე ამ ინსტრუმენტთან სამწლიანი მუშაობის შედეგად.
სახელმძღვანელოსსაფუძვლადდაედოასევეწინა პროცესებისშეფასება
და საერთაშორისო გამოცდილება. სტანდარტების შემუშავების პროცესი
ხორციელდებოდა პოლონელი ექსპერტების მხარდაჭერით საერთაშორი
სო სოლიდარობის ფონდის 2018 წლის პოლონურქართული პროექტის
„სამოქალაქობიუჯეტი,როგორცთვითმმართველობისგანვითარებისინს
ტრუმენტისაქართველოში”სფარგლებში.
2015წელს,პირველადსაქართველოში,მარნეულისმუნიციპალიტეტში

პოლონელი ექსპერტების მხარდაჭერით განხორციელდა პირველი სამო
ქალაქობიუჯეტიმოსახლეობისჩართვაადგილობრივიბიუჯეტისფორმი
რებისპროცესში.ამისშემდეგპირდაპირიდემოკრატიისამინსტრუმენტმა
საქართველოსსხვამუნიციპალიტეტებისდაორგანიზაციებისდიდიინტერე
სიგამოიწვია. პირველიმცდელობისშემდეგგამოჩნდაპროცესებისსხვა
დასხვავარიანტი,ადაპტირებულიადგილობრივისპეციფიკისშესაბამისად.
ამასთანდაკავშირებითსაჭიროგახდასტანდარტებისპრინციპებისგან

საზღვრა,რომელთაგანხორციელებისგარეშემიუხედავადმოდელისადა
რეგიონისა,შეუძლებელიასაუბარინამდვილსამოქალაქობიუჯეტზე.
დოკუმენტიშეიცავსპრაქტიკულრეკომენდაციებსდაპრინციპებს,რომ

ლებიც,ჩვენიაზრით,უნდადაიცვანსამოქალაქობიუჯეტისპროცესები.ამ
პუბლიკაციისდამატებასწარმოადგენსსამოქალაქობიუჯეტისსტანდარტე
ბისაქართველოში,სადაცასევეაღწერილიაამინსტრუმენტისმიზნებიდა
ძირითადიპრინციპები.
დოკუმენტის შექმნის პროცესი არის ბევრი დისკუსიისა და ქართველი

პრაქტიკოსების განსხვავებულ მოსაზრებებს შორის კომპრომისის ძიების
შედეგი. ამიტომაც,დარწმუნებულნი ვართ,რომ მაქსიმალურადაა გათვა
ლისწინებულისხვადასხვათვალსაზრისიდაპრაქტიკა.ვიმედოვნებთ,რომ
ეს დოკუმენტი ხელს შეუწყობს შემდგომდისკუსიას სამოქალაქო მონაწი
ლეობისადაპრინციპებისთაობაზე,რაცამჟამადძალიანმნიშვნელოვანია. 3



   რა არის 
სამოქალაქო 
          ბიუჯეტი
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სამოქალაქობიუჯეტიპირდაპირიდემოკრატიისერთ-ერთიინსტრუ-
მენტია,რომელიცწარმოადგენსსამოქალაქომონაწილეობისყვე-
ლაზემაღალდონეს.ესარისმოსახლეობისჩართვაადგილობრივი
პრობლემებისმოგვარებაშიადგილობრივიბიუჯეტისფორმირების
პროცესშიმათიაქტიურიმონაწილეობისმეშვეობით.

სამოქალაქობიუჯეტისიდეადაიბადა1989წელსბრაზილიისქალაქ
პორტუ-ალეგრიშიდარამდენიმე წელია ინტენსიურადვითარდება
პოლონეთსადაუკრაინაში, ხოლო2015წლიდანუკვე საქართვე-
ლოშიც.მარნეულისმუნიციპალიტეტისგარდასამოქალაქობიუჯეტი
დაინერგა:

 z ქალაქგორში-2016წლიდან,
ხოლო2018წელს-მთლიანადგორისმუნიციპალიტეტში

 z საჩხერისმუნიციპალიტეტში-2017წ.

 z ბორჯომისმუნიციპალიტეტში-2017წ.

 z ქალაქწყალტუბოში-2018წ.

მთელ მსოფლიოში არსებობს სამოქალაქო ბიუჯეტის სხვადასხ-
ვამოდელი,ყველამათგანიმიმართულიასახელმწიფოსახსრების
განაწილებაშიმოსახლეობისჩართულობისგაზრდაზე.ესშეიძლება
იყოსდაწესებულების (სკოლის ან კულტურის ცენტრის),რაიონის,
ქალაქის,რეგიონის,მუნიციპალიტეტის,ან,როგორცპორტუგალია-
ში-მთელიქვეყნის,ბიუჯეტი.სამოქალაქობიუჯეტიგრძელვადიანი
დამუდმივიპროცესია,სადაცმოქალაქეებიგანსაზღვრავენპრობ-
ლემებს,პრიორიტეტებსდაგამოვლენილიპრობლემებისმოსაგვა-
რებლად წარმოადგენენ საკუთარ პროექტებს. პროექტებს ირჩევს
ადგილობრივიმოსახლეობა,ხოლოახორციელებსადგილობრივი
ხელისუფლება.
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თუმცა სამოქალაქო ბიუჯეტი არ არის მხო-
ლოდმოსახლეობისმიერწარმოდგენილიპრო-
ექტების განხორციელების „მშრალი“ პროცესი.
ეს არის მოსახლეობის ჩართულობით თვითმ-
მართველობის განვითარების ადგილობრივი
პოლიტიკის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. დისკუსი-
ისპროცესშიმოქალაქეებიმონაწილეობენ,რო-
გორც „თავიანთი საქმეების ექსპერტები“, აყა-
ლიბებენთავიანთსაჭიროებებსდაგანიხილავენ
თემისპრიორიტეტებსმისისაერთოკეთილდღე-
ობისთვალსაზრისით.სამოქალაქობიუჯეტიმო-
ნაწილეობისსხვადასხვაფორმის(საჯაროკონ-
სულტაციები, შეხვედრები, საჯარო მოსმენები,
პროექტებისერთობლივიდაგეგმვა,მრჩეველთა
საბჭოდასხვა)გაერთიანებისსაშუალებასიძლე-
ვა,რომელიცუნდაგანხორციელდესურთიერთ-
ქმედების საფუძველზე. ამიტომაც სამოქალაქო
ბიუჯეტიუნდაიყოსგანხილული,როგორცთვით-
მმართველობისფუნქციონირებისგაუმჯობესების
ელემენტი,რომელიცეფუძნებახელისუფლებასა
და მოსახლეობას შორის ურთიერთგაგებას და
თანამშრომლობას.

6



7



სამოქალაქო    
   ბიუჯეტის 
სტანდარტები -  
     ეტაპების  
       მიხედვით
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გარდასამოქალაქობიუჯეტისგანხორციელებისპროცესებსშორის
სხვაობისა,არსებობსამპროცესისგარკვეულიეტაპებიც.პროცედუ-
რისფორმაადაპტირებულიუნდაიყოსადგილობრივისპეციფიკის
გათვალისწინებით,მაგალითად,მუნიციპალიტეტისსიდიდის,ბიუჯე-
ტისოდენობისანმოსახლეობისმრავალფეროვნებისშესაბამისად.

უნდააღინიშნოს,რომსამოქალაქობიუჯეტიარისპროცესი.ყვე-
ლა ეტაპი ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირშიადა ერთად იძლევა
პროცესისსრულსურათს. ეს არუნდაიყოსერთჯერადიმოვლენა,
იგიციკლურიხასიათისაადაშეეფერებაადგილობრივითვითმმარ-
თველობისფუნქციონირებისნორმალურციკლს.

სამოქალაქობიუჯეტისყოველიეტაპისათვისშეიძლებაგანისაზღ-
ვროსპრინციპები,რომელთადაცვისგარეშეპროცესიარშეესაბა-
მება სამოქალაქო ბიუჯეტის არსს. ქვემოთ მოცემულია ძირითადი
(საბაზისო) სტანდარტები, რომლებიც აუცილებელია სამოქალაქო
ბიუჯეტისგანხორციელებისთვის.ასევეაღწერილიადამატებითირე-
კომენდაციებიდაკონკრეტულიშესაძლოინსტრუმენტებიდაგადაწყ-
ვეტილებები,რომლებიცშეიძლებაგამოყენებულიქნეს.მოცემულია
ასევესაქართველოსიმმუნიციპალიტეტებისკარგიპრაქტიკისმაგა-
ლითები,რომლებმაცგანახორციელესსამოქალაქობიუჯეტი.

პროექტების  
ვერიფიკაცია პროცესის 

მომზადება

საინფორმაციო 
კამპანია

პრიორიტეტების  გამოვლენა

პროექტების 
განხორციელება, 

მონიტორინგი  
და შეფასება

ბიუჯეტში  
ასახვა    

პროექტების  
შემუშავება და 

წარდგენა 

პროექტების 
შერჩევა 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

9



პ
ი
რ

ვ
ე
ლ

ი
 ე

ტ
ა
პ
ი
 

პროცესის  
მომზადება
სამოქალაქობიუჯეტისპროცესისინიციირებაყველასშეუძლია-

მოსახლეობას,მერს,საკრებულოსდეპუტატებსანარასამთავრობო
ორგანიზაციებს. თუმცა ამ ინსტრუმენტის დანერგვის თაობაზე გა-
დაწყვეტილება უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ. გადაწყვეტილების
მიღების შემდეგიწყება პროცესისდეტალურიშემუშავება. იმისათ-
ვის,რომისკარგადიყოსმომზადებული,აუცილებელიასაკმარისი
დროისგათვალისწინება(სულმცირე-ერთითვე,თვე-ნახევარი).

მუნიციპალიტეტში გულდასმით უნდა იყოსგააზრებულიდაგან-
ხილულისამოქალაქობიუჯეტისგანხორციელებისმიზანი.ესხელს
შეუწყობსმომზადებისდროსდასმულბევრკითხვაზეპასუხებისგა-
ცემას. მნიშვნელოვანია, განხილვაში მონაწილეობდნენ არა მხო-
ლოდხელისუფლებისორგანოები,არამედაქტიურიმოქალაქეები,
არასამთავრობო ორგანიზაციები ან მრჩეველთა საბჭოს წევრები
- ისინი შეძლებენდახმარება გაუწიონდა მხარიდაუჭირონ მიღე-
ბულ გადაწყვეტილებებს. მნიშვნელოვანია ამ პროცესში საკრებუ-
ლოსწევრებისჩართულობა,რადგანმათუნდამიიღონბიუჯეტიდა
გადაწყვეტილებებიმოქალაქეთამიერშერჩეულიპროექტებისგან-
ხორციელებისთაობაზე.

უნდააღინიშნოს,რომსამოქალაქოსაზოგადოებისწარმომადგე-
ნელთასხვადასხვა ჯგუფისმონაწილეობააუცილებელიაარამხო-
ლოდმომზადებისეტაპზე,არამედმთელიპროცესისგანმავლობაში
-ესარისსამოქალაქობიუჯეტისერთ-ერთიპრინციპი.

მი ნი მუ მი
მუნიციპალიტეტისდონეზე გადაწყვეტილების მიღება სამოქალაქო
ბიუჯეტისდანერგვისშესახებ

გადაწყვეტილებისმიღებასთანერთადაუცილებელია:
 z მთლიანიპროცესისმიზნისგანსაზღვრა.

 z სამოქალაქობიუჯეტისერთიანი,მთლიანითანხისგანსაზღვრა,
როგორცადგილობრივიბიუჯეტიდანგარკვეულიპროცენტული10



ოდენობა,რომლისხარჯვისმიზნობრიობასადგენსთავადმო-
სახლეობა.

 z მუნიციპალიტეტისკომპეტენციისსფეროებისგანსაზღვრა,რომ-
ლებშიცმოქალაქეებსშეუძლიათწარმოადგინონპროექტები.
თუმუნიციპალიტეტშიმთავარიპრობლემაარის,მაგალითად,
ინფრასტრუქტურა,პროექტებისმიღებაშეიძლებაიყოსშემო-
ფარგლულიმხოლოდამსფეროთი.თუგსურთკრეატიული
პროექტებისგამოვლენა,აქტიურობაზეგავლენისმოხდენადა
გაიგოთმეტი,თურაარისმნიშვნელოვანიმოსახლეობისთვის,
ამშემთხვევაშიარუნდაიღოსშეზღუდვები.

 z სამოქალაქობიუჯეტისგანხორციელებისდონისშერჩევა
(მთლიანიმუნიციპალიტეტი,მისინაწილიანქალაქი)დაშესა-
ბამისად,უკვეგანსაზღვრულისამოქალაქობიუჯეტისერთიანი,
მთლიანითანხისთანაბრად,სამართლიანადგადანაწილება
შერჩეულიდონეებისმიხედვით,ანუსაცხოვრებელიზონების
მიხედვით.

 z პროცესისვადებისგანსაზღვრა(მინიმუმ1წელი).

 z მუნიციპალიტეტშიმთელიპროცესისკოორდინატორისდანიშვ-
ნადაგანყოფილებებისთანამშრომლებისაგანპასუხისმგებელი
გუნდის(სამუშაოჯგუფის)ჩამოყალიბება,რომლებიცჩაერ-
თვებიანამპროცესში.თუდასაშვებიაპროექტებისწარდგენა
ყველაკომპეტენციებში,მაშინამჯგუფშიიქნებიანფინანსთა
განყოფილების,ინფრასტრუქტურის,იურიდიული,სოციალური
დასაზოგადოებასთანურთიერთობისგანყოფილებებისწარ-
მომადგენლები.მათიამოცანაიქნებამუნიციპალიტეტისფარგ-
ლებშირეგულაციებისმომზადება,ინფორმირებადაპროცესის
განხორციელება,განსაკუთრებითპროექტებისწარდგენისადა
ვერიფიკაციისეტაპზე.

 z საწყისეტაპზევევიზრუნოთპროცესისმონიტორინგზე,რომე-
ლიცყველაეტაპსუნდაახლდეს.თუმუნიციპალიტეტშიარ
არსებობსჯგუფი,რომელიცახორციელებსდარჩენილიპროგ-
რამებისადაპროექტებისმონიტორინგს,მაშინუნდაშეიქმნას
მონიტორინგისჯგუფი.ესშეიძლებაიყოსადამიანებისამუშაო
ჯგუფიდანანსამოქალაქოსაზოგადოებისსხვაწარმომადგენ-
ლები. 11



 z სამოქალაქობიუჯეტისდანერგვისშესახებგადაწყვეტილებაუნ-
დაგახდესცნობილიფართოსაზოგადოებისთვის.

რეგულაციებისშემუშავება
 z რეგულაციებიუნდაშეიმუშაოსსამუშაოჯგუფმა.ასეთჯგუფში
მოწვეულიუნდაიქნესარამხოლოდხელისუფლებისწარმო-
მადგენლები,არამედმრჩეველები,სამოქალაქოსექტორი,
არსებულისაბჭოებისწევრები(მრჩეველთასაბჭო,ახალგაზ-
რდულისაბჭო,გენდერულისაბჭოდაა.შ.).კარგიიქნება,
თუჩაერთვებიანსამოქალაქობიუჯეტისგანვითარებითდა-
ინტერესებულიადამიანები,„პრომოუტერები“დაპროცესის
„ამბასადორები“,რომლებსაცგააჩნიათსამოქალაქობიუჯეტის
პროცესისორგანიზებისადაგანხორციელებისანმოსახლეო-
ბასთანმუშაობისგამოცდილება.ესუნდაიყოსმუდმივიჯგუფი,
რომელიცგარდარეგულაციებისშემუშავებისა,დახმარებას
გაუწევსპროექტებისწარდგენისადაშერჩევისეტაპზე.მონაწი-
ლეებისრაოდენობაუნდაიყოსადაპტირებულისამოქალაქო
ბიუჯეტისმასშტაბისთვის.

 z სამუშაოჯგუფისმუშაობაგამჭვირვალეუნდაიყოს-ყველასშე-
უძლიამონაწილეობამიიღოსსხდომებში,სხდომებისოქმები
უნდაქვეყნდებოდეს,მაგალითად,ადგილობრივითვითმმართ-
ველობისვებგვერდებზე.

 z რეგულაციებისმომზადებამდემნიშვნელოვანიამუნიციპალი-
ტეტისსპეციფიკისშესწავლადამონაცემთამომზადება,მაგა-
ლითად,მოსახლეობისრაოდენობადასახლებულპუნქტებში,
სოციალურიპრობლემებიდაა.შ.ესიქნებამოდელისმომზადე-
ბისადაშერჩევისსაფუძველი.

 z საჭიროამუნიციპალიტეტისტერიტორიისზონებადდაყოფადა
სამოქალაქობიუჯეტისგანაწილებაზონებისმიხედვით,მუნიცი-
პალიტეტისსპეციფიკისადამიზნებისგათვალისწინებით,რომ-
ლებიცთავდაპირველადიყოგანსაზღვრული.

 z რეგულაციებიუნდაშეიცავდესსამოქმედოგეგმას,პასუხისმგე-
ბელიპირებისგანსაზღვრასდაეტაპებისკალენდარულგრა-
ფიკს.
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სამოქალაქობიუჯეტისპროგრამისმომზადება
 z პროგრამაუნდაიყოსმომზადებულიმუნიციპალიტეტისმიერსა-
მოქალაქობიუჯეტისრეგულაციებისსაფუძველზე,რომელიცშე-
მუშავებულიასამუშაოჯგუფისმიერ.

 z პროგრამაუნდაშეიცავდეს:მიზანს,საბოლოოდაშუალედური
შედეგებს, შეფასების ინდიკატორებს, ქვეპროგრამებს და ღო-
ნისძიებებს, პროგრამისბიუჯეტს, საინფორმაციოკამპანიისმე-
თოდოლოგიას.

 z პროგრამაუნდაიყოსშეტანილიპრიორიტეტებისმუნიციპალურ
დოკუმენტსადაბიუჯეტში.

 z პროგრამის შემუშავებისას აუცილებელია საბიუჯეტო კალენდ-
რისმკაცრიდაცვა,რადგანაცსამოქალაქობიუჯეტიუნდაგან-
ხორციელდესკალენდრისმიხედვით.

სამოქალაქობიუჯეტისრეგულაციებისადაპროგრამისოფიციალური
მიღებადადამტკიცება

 z რეგულაციები შეიძლება მიღებულ იქნეს მუნიციპალიტეტის ან/
დასაკრებულოსდონეზე-მერისბრძანებითანსაკრებულოსგა-
დაწყვეტილებით.არჩევანიდამოკიდებულიამუნიციპალიტეტის

საკრებულო

მერია

მერთან და 
საკრებულოსთან

წარმომადგენლობითი
საბჭოები

სამუშაო
ჯგუფი

მერი
არასამთავრობო
ორგანიზაციები

აქტიური მოქალაქეები / 
ექსპერტები

13



ხელისუფლებისგადაწყვეტილებაზე,რადგანჯერკიდევარარ-
სებობსრეგულაციებისამოქალაქობიუჯეტისშესახებ.

 z სამოქალაქობიუჯეტისპროგრამაუნდაიყოსმიღებულიდადამ-
ტკიცებულისაკანონმდებლონორმებისშესაბამისად.

 z მნიშვნელოვანია,რომესდოკუმენტიიყოსსაჯაროდხელმისაწ-
ვდომი,მოსახლეობისთვისკივერსიაუნდაიყოსმომზადებული
მარტივდაგასაგებენაზე.

დასაწყისშიასევეაუცილებელიაყველაეტაპისსაინფორმაციოკამპა
ნიისდაგეგმვა.

რე კო მენ და ცი ე ბი
 z სამუშაო ჯგუფი შეიძლება შეიქმნას ღია მიღების გზით, მაგა-
ლითად, კონკურსისგამოცხადებით, მისი პირობების აღწერით
(როგორხდებაარჩევა,ვინუნდაგადაწყვიტოსდარაკრიტერიუ-
მებით),განაცხადებისდარეკომენდაციებისმიხედვითწევრების
არჩევით. შერჩევის კრიტერიუმებად შეიძლება განისაზღვროს,
მაგალითად,მოსახლეობასთანმუშაობისგამოცდილებისქონა.
ამშემთხვევაშიკონკურსისშედეგებიღიადუნდაგამოცხადდეს.

 z სასურველიასამუშაოჯგუფისმომზადებადამისიწევრებისთვის
ტრენინგის ჩატარება არა მხოლოდ სამოქალაქო ბიუჯეტის სა-
კითხებთანდაკავშირებით,არამედჯგუფთანმუშაობისუნარებ-
თან,ფასილიტაციისუნარებთანდამუნიციპალიტეტისმუშაობას-
თანდაკავშირებულსაკითხებზე.

 z სამუშაო ჯგუფს შეიძლება ჰქონდეს პროექტის განხორციელე-
ბის მონიტორინგის და გამოკითხვების მომზადების ფუნქცია
(იხილეთმესამედამერვეეტაპები).

 z ძალიანმნიშვნელოვანიამუნიციპალიტეტშისოციალურიმდგო-
მარეობისანალიზისჩატარებადაადგილობრივისაზოგადოებ-
რივი პარტნიორების - არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და
დაწესებულებების „კარტირება“, რომლებსაც შეუძლიათ მონა-
წილეობამიიღონსამოქალაქობიუჯეტისპროცესშისხვადასხვა
როლში - დაეხმარონ ინფორმირებაში, მოქალაქეებს დაეხმა-
რონპროექტებისწერაშიანსამუშაოჯგუფშიშესვლაში.14



 z კარგიიქნებოდაარსებულისაბჭოების(მაგალითად,ახალგაზრ-
დული,ქალთა,მრჩეველთასაბჭოდაა.შ.)დამაჟორიტარიდე-
პუტატების ჩართვა. ისინი,როგორცწესი, აქტიური ადამიანები
არიან,რომლებიცპროცესისშესახებმინიმალურადიყვნენინ-
ფორმირებული,მაგრამშეუძლიათრეალურიდახმარებისგაწე-
ვამთელიპროცესისგანმავლობაში.

 z სამოქალაქო ბიუჯეტის ფორმირების დასაწყისიდანვე კარგი
იქნება,თუესპროცესიგახდება„სამოქალაქო“დაინკლუზიუ-
რი. მაგალითად, შეიძლება ჩატარდეს შემუშავებულ რეგულა-
ციებთან დაკავშირებით კონსულტაციები საზოგადოებასთან.
შეიძლება სპეციალური შეხვედრისორგანიზება ან შენიშვნების
ელექტრონულადშეგროვება.ამკონსულტაციებისშემდეგსაჭი-
როაყველაშენიშვნისგანხილვადაავტორებისინფორმირება.
ამგვარადსამოქალაქობიუჯეტსშეუძლიახელიშეუწყოსმონაწი-
ლეობისსხვამექანიზმებისჩართვას.

 z ეს პროცესი შეიძლებაგანხორციელდეს მუნიციპალიტეტისრე-
სურსებისსაფუძველზე.თუმცაუმჯობესიაუზრუნველყოსპროექ-
ტისადმინისტრირებისბიუჯეტი,მათშორისსაინფორმაციოკამ-
პანია,რაცპროექტისუფროხარისხიანიგანხორციელებისსაშუ-
ალებასმისცემს.

 z მუნიციპალიტეტში, რომელსაც არ აქვს სამოქალაქო ბიუჯეტის
გამოცდილება,შეიძლებაორგანიზებულიქნესიმკომპეტენტური
პირების,პრაქტიკოსებისვიზიტი,რომლებსაცშეუძლიათხელი-
სუფლებისდარწმუნებაპროცესისდაწყებაშიდაგამოცდილების
გაზიარება.

 z თუპროცესიპირველადარხორციელდება,ძალიანმნიშვნელო-
ვანიაჩატარდესწინასამუშაოსშედეგებისანალიზი,შეფასებადა
ჩართულიმხარეებისგადამზადება,მათშორისგუნდისაც,რომე-
ლიცახორციელებდაპროექტსწინაწელს.

 z უკვედასაწყისიდანვესასურველიამოქალაქეებისინფორმირე-
ბისათვისმუნიციპალიტეტისვებსაიტზესამოქალაქობიუჯეტისთ-
ვის ცალკე გვერდის შექმნა, სადაც განთავსდება სამოქალაქო
ბიუჯეტისშესახებსრულიინფორმაცია-რეგულაციებითდაწყე-
ბულიარჩეულპროექტებამდე.
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 z სასურველია მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო ბიუჯეტის განვი-
თარებაშიდაინტერესებულიპირებისგან, პროცესის საუკეთესო
„პრომოუტერებისგან“,„ამბასადორებისგან“ჯგუფისშექმნა.

შესაძლოინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები:
 z სამოქალაქო ბიუჯეტის დანერგვის შესახებ მერის ბრძანება ან
საკრებულოსგადაწყვეტილებადარეგულაციებისმიღება.

 z სამუშაო ჯგუფის მიერ მიღებული ნორმატიული საბუთები
(საინფორმაციოკამპანიისგეგმა,მოსახლეობისმიერპროექტე-
ბისარჩევისგანხორციელებისრეგულაციები).

 z სამოქალაქობიუჯეტისპროგრამა.

 z სამოქალაქობიუჯეტისცალკეგვერდიინტერნეტში.
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მეორე ეტაპი 

სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია 

ესარისერთ-ერთიყველაზემნიშვნელოვანიეტაპი.მასზეადამოკი-
დებულიყველაქმედებისწარმატებადამოქალაქეთაჩართულობა.
საინფორმაციოკამპანიაუნდადაიწყოსპროცესისდაწყებამდედა
გაგრძელდესყოველეტაპზე.მნიშვნელოვანიასამოქალაქობიუჯე-
ტისპროცესშიმოქალაქეთაფართომონაწილეობა,ამიტომაცსაჭი-
როაყველახელმისაწვდომისაშუალებისდაარხისგამოყენება.

მი  ნი  მუ  მი
 z საინფორმაციოკამპანიაუნდაჩატარდესმთელიპროცესისგან-
მავლობაშიდამისყველაეტაპზე.

 z საინფორმაციო კამპანიის ჩასატარებლად საჭიროა ყველა შე-
საძლორესურსების (ადამიანური,ფინანსურიდა არაფინანსუ-
რი)მობილიზაცია.

 z ასევე საჭიროა საინფორმაციო კამპანიის გეგმის შექმნა, ეტა-
პობრივადაღწერა,რამოხდებაყოველეტაპზე,რარესურსები,
საშუალებები, მეთოდები და მასალები იქნება გამოყენებული,
ვინგააკეთებსამასდაროდის.ესრესურსებისეფექტურადგა-
მოყენებისდაყველამხარისთვისინფორმაციისდროულადმი-
წოდებისშესაძლებლობაიქნება,რაცდიდგავლენასმოახდენს
სამოქალაქობიუჯეტისწარმატებულშედეგებზე.

 z საჭიროასაინფორმაციოკამპანიისგეგმისმართვაზეპასუხისმ-
გებელიპირისანჯგუფისგანსაზღვრა.

 z მუნიციპალიტეტშიარსებობსინფორმაციისგავრცელებისსხვა-
დასხვა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო არხი - მასმედია,
არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიბლიოთეკები, საზოგადო-
ებრივი ტრანსპორტიდა ადმინისტრაციული სტრუქტურები. სა-
ინფორმაციოკამპანიაშიუნდაიყოსჩართულიყველაშესაძლო
არხი,მათშორის:

- მუნიციპალიტეტისვებსაიტი-ყველასაინფორმაციომასალის
განთავსება(ქვეგვერდისგამოყოფა);

- სოციალურიქსელი-მაგალითად,ფეისბუქი-ყველამასალის,
შეხვედრების პირდაპირიტრანსლაციებისგანთავსება, კომუ- 17



ნიკაციადაუკუკავშირიმოსახლეობასთან;
- ბეჭდვითიმასალების,მათშორისგანაცხადისფორმების,მომ-
ზადება და გავრცელება (მუნიციპალურ ტრანსპორტში, სოფ-
ლისე.წ.„ბირჟებზე”,საინფორმაციოდაფებზე); 

- ინფორმაციისა და მასალების გავრცელება არასამთავრობო
ორგანიზაციების, მრჩეველთა საბჭოს, აქტივისტების მეშვეო-
ბით;

- საჯაროშეხვედრებიდა„კარდაკარ”აქციები.
 z ძალიან მნიშვნელოვანია მასალების მომზადება მოსახლეობის
სხვადასხვაჯგუფისათვისმარტივდაგასაგებენაზე.

რე  კო  მენ   და  ცი  ე  ბი
 z რესურსები,რომლებიცშეიძლებამობილიზებულიქნეს:

- ადამიანური:მერიისთანამშრომლები(წარმომადგენლებიდა
სპეციალისტები ადმინისტრაციულ და ტერიტორიულ ერთეუ-
ლებში); PR-ის თანამშრომლები; ა(ა)იპ-ის თანამშრომლები;
საკრებულოს მაჟორიტარიდეპუტატები; მერიის/საკრებულოს
სტაჟიორებიდამოხალისეები;ნებისმიერიწარმომადგენლო-
ბითისაბჭო(მრჩეველთასაბჭო,ახალგაზრდულისაკრებულო,
„დარბაზი”დაა.შ.);არასამთავრობოორგანიზაცია.

- ფინანსური:მუნიციპალურისაბიუჯეტოპროგრამა;არასამთავ-
რობოდაბიზნესსექტორისფულადირესურსები.

- არაფინანსური:არასამთავრობოდაბიზნესსექტორისრესურ-
სები,ინფრასტრუქტურულირესურსები,მედიარესურსები.

 z ზემოხსენებულირესურსებითარამოიწურებაყველაშესაძლებ-
ლობა. მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტის სპეციფიკიდან გა-
მომდინარე,დამატებითიწყაროებისმოძიებადამოზიდვა.

 z ძალიანმნიშვნელოვანიამუნიციპალიტეტისკომპეტენციებისდა,
არსებობის შემთხვევაში, სტრატეგიული განვითარების გეგმის,
არსებული გეგმებისადა პროგრამების შესახებ ინფორმირება.
ასევეშეიძლებაამდოკუმენტებისბმულისგაკეთებავებგვერდ-
ზე,სამოქალაქობიუჯეტისშესახებდანარჩენინფორმაციასთან
ერთად.

 z საინფორმაციო კამპანიის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ინ-
ფორმირებაქალაქისგენერალურიგეგმისშესახებდაარსებუ-18



ლიადგილებისშესახებ,სადაცშესაძლოაპროექტებისგანხორ-
ციელება(უპირველესყოვლისა,მუნიციპალიტეტისსაკუთრებაში
არსებულიუბნებისრუკა).ესინფორმაციაასევეშეიძლებაგან-
თავსდესვებგვერდზესამოქალაქობიუჯეტისშესახებდანარჩენ
ინფორმაციასთანერთად.

 z შეიძლებაასევეგამოიყენოსინფორმირებისშემდეგიარხები:

- სოციალურირეკლამადამასმედია;
- სხვა ღონისძიებები, როგორიცაა ფესტივალები, ლექციები,
კონცერტებიდასხვა;

- ესემეს-ინფორმირება;
- ვირუსული მარკეტინგი - საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგი-
ლების გამოიყენება („ბირჟები”, ჩაიხანა, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტიდაა.შ.);

 - საინფორმაციო პუნქტების მოწყობა არა მარტო მუნიცი-
პალიტეტის შენობაში, არამედ იქ, სადაც იკრიბება ხალხი
(მაგალითად, ავტობუსის გაჩერებაზე, ბაზარში), კულტურის
სახლებში,ბიბლიოთეკებშიდაა.შ.

 z მუნიციპალიტეტის PR-განყოფილებისტექნიკური ბაზის გაფარ-
თოება(ვიდეოკამერა,პრინტერიდაა.შ.).

 z თუ სამოქალაქო ბიუჯეტი პირველად არ ხორციელდება, უკვე
განხორციელებულიპროექტებისმაგალითებისშესახებინფორ-
მირება.

შესაძლოინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები: ბუკლეტები,
ბროშურები,შტენდერები,სტენდები,ვიდეოსიუჟეტები,პუბლიკაციე-
ბი,სოციალურირეკლამა,პრომოაქციები.
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ეს ეტაპი საჭიროა იმისათვის,რომ გავიგოთ, მოსახლეობის აზ-
რით,რომელიამოსაგვარებელპრობლემებსშორისმათთვისყვე-
ლაზეპრიორიტეტული.იგისაშუალებასაძლევსმოქალაქეებსთა-
ვადგაეცნონპრობლემებს,სხვებისაზრსამასთანდაკავშირებითდა
განიხილონისინისაზოგადოებასთან.ამისათვისსაჭიროადისკუსი-
ისათვისსივრცისშექმნადამოსახლეობისფართოდინფორმირება.
ძირითადი პრობლემების და პრიორიტეტების განსაზღვრა არ

არისმხოლოდსამოქალაქობიუჯეტისელემენტი.კანონმდებლობის
მიხედვით(ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსი,IXთავი)
მუნიციპალიტეტისპრიორიტეტებისდოკუმენტისადაბიუჯეტისფორ-
მირებაუნდაშეიცავდესმოსახლეობისაზრს. ამიტომაცაუცილებე-
ლიაამპროცესებისდაკავშირება.სამოქალაქობიუჯეტისშედეგები
შეიძლებაასევეგამოყენებულიქნესმუნიციპალიტეტისფინანსური
დოკუმენტებისშექმნისათვის.ამრიგად,სამოქალაქობიუჯეტიმუნი-
ციპალიტეტისზოგადიპოლიტიკისელემენტადიქცევა.
პრიორიტეტების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი არის მოსახ-

ლეობისგამოკითხვისჩატარება.თუმუნიციპალიტეტშიასეთიგამო-
კითხვაჩატარებულიიყოპრიორიტეტებისდოკუმენტისდაბიუჯეტის
შემუშავებისთვის,მისიშედეგებიუნდაიყოსგამოყენებულისამოქა-
ლაქობიუჯეტისპროცესშიც.თუარა,მაშინრეკომენდებულიამისი
ჩატარება.
გამოკითხვის შედეგები სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესში უნდა

იყოსგამოყენებულიპროექტებისმომზადებისეტაპზე(მეოთხეეტაპ-
ზე),როგორცმოსახლეობასთანდისკუსიისელემენტიიმისშესახებ,
თუ რომელი პროექტებია მნიშვნელოვანი მუნიციპალიტეტისათვის
და რომელ სფეროებშია მნიშვნელოვანი პროექტების წარდგენა.
მოსახლეობასთანშეხვედრებზეუნდაგაკეთდესგამოკითხვისშედე-
გად გამოვლენილი ძირითადი პრობლემების და პრიორიტეტების
შესახებ პრეზენტაცია. ეს შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც
პროცესისშესახებინფორმაციისგავრცელება,მოსახლეობისიდე-
ებთანდაკავშირებითპირველიკონსულტაციებისჩატარებისდროს.

მ
ე
ს
ა
მ
ე
 ე

ტ
ა
პ
ი
 

პროცესის 
მომზადება
(შეიძლებაიყოსჩართულიმეოთხეეტაპში)
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იმშემთხვევაში,თუპროექტებისშერჩევახორციელდებაკონსენსუ-
სისსაფუძველზე,გამოვლენილიპრიორიტეტებიპროექტებისშერ-
ჩევისსაფუძვლადიქცევა(მეექვსეეტაპი).

მი ნი მუ მი
 z გამოკითხვა უნდა ჩატარდეს პროფესიონალურად, რათა მისი
შედეგები ჩაითვალოსრეპრეზენტატულად. საუკეთესო ვარიან-
ტია,როდესაციგიტარდებადამოუკიდებელიპროფესიულიორ-
განიზაციისმიერ.გამოკითხვაუნდამოიცავდესშემდეგეტაპებს:

-ცალკესამუშაოჯგუფისშექმნაანიმჯგუფისგამოყენება,რო-
მელიც ჩამოყალიბდა პროცესის მომზადების ეტაპზე. გამო-
კითხვის მეთოდისადა კითხვარების შემუშავება, მათ შორის
სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა, უნდა მოხდეს მოსამზადებელ
ეტაპზე;
-მოსახლეობისგამოკითხვისჩატარება;
-გამოვლენილიშედეგებისანალიზი.

 z გამოკითხვის ჩასატარებლად საჭიროა ბიუჯეტიდანთანხის გა-
მოყოფაანდონორისმოძებნა;

 z გამოკითხვისშედეგებიმოსახლეობისთვისუნდაგახდესცნობი-
ლი,მათშორისღიაშეხვედრებისდამასმედიისპუბლიკაციების
მეშვეობით.

გამოკითხვა
პრიორიტეტების
გამოსავლენად

სამოქალაქო
ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

პრიორიტეტების
დოკუმენტი

კენჭისყრა

კენჭისყრის  
გარეშე

შეხვედრა
მოსახლეობასთან

შეხვედრა
მოსახლეობასთან

მოსახლეობა
აკეთებს არჩევანს

მოსახლეობა
აღწევს 

კონსენსუსს
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რე კო მენ და ცი ე ბი
გამოკითხვისჩატარებასასურველიაყოველწლიურად,როგორც

პროგრამისგანხორციელებისპროცესისადამოსახლეობისკმაყო-
ფილებისშეფასება.
სამუშაოჯგუფშიუნდაიყვნენდამოუკიდებელიექსპერტები-სო-

ციოლოგი, რომელიც სპეციალიზდება კვლევების ჩატარებაში და
დაეხმარებამეთოდოლოგიისშერჩევაში.ამპროცესშიარუნდაიყ-
ვნენჩართულიმერისუფლებამოსილიწარმომადგენლებიადმინის-
ტრაციულ-ტერიტორიულერთეულებში(მერისწარმომადგენელი).
გამოკითხვაშეიძლებაგამოყენებულიქნეს,როგორცსაინფორ-

მაციო კამპანიის ელემენტი. ინფორმირების პროცესში უნდა იყოს
ჩართულიყველასახისმედია.

შესაძლოინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები:შეიძლებაჩატარ-
დესმოსახლეობისელექტრონულიგამოკითხვა,თუესტექნიკურად
შესაძლებელია.
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მოსახლეობისმიერპროექტებისშემუშავებადაწარდგენა,პრინ-
ციპში,არისწინაეტაპზეგამოვლენილიპრობლემებისადაპრიორი-
ტეტებისგადაჭრისსამოქმედოგეგმისუფროდეტალურიშემუშავება,
ასევემოსახლეობისათვისმნიშვნელოვანისხვაიდეებისაც.პროექ-
ტებიწარმოდგენილიუნდაიყოსსპეციალურიგანაცხადისფორმის
მეშვეობით.ძალიანმნიშვნელოვანიაპროექტებისწერისპროცესში
მხარდაჭერა,ასევედისკუსიისათვისსივრცისუზრუნველყოფა.

მი ნი მუ მი
 z უნდაგანისაზღვროსგანაცხადებისწარდგენისვადები,მათიმი-
ღებისსისტემა,მათშორისპროექტებისრეგისტრაციისსისტემა,
ასევეამპროცესზეპასუხისმგებელიპირები.ესგადაწყვეტილე-
ბებიუნდაიყოსჩაწერილირეგლამენტში.

 z განაცხადისფორმაუნდაიყოსმარტივი,მოსახლეობისთვისგა-
საგებენაზემომზადებულიდაყველასათვისხელმისაწვდომი.

 z პროექტებისწარდგენისპროცესიუნდაიყოსმოსახლეობისთვის
მაქსიმალურად მოსახერხებელი, მაგალითად, საპროექტო გა-
ნაცხადები შეიძლება მიღებულიქნეს ადგილობრივი კოორდი-
ნატორებისმიერ.

 z ამეტაპზეძალიანმნიშვნელოვანიასივრცისუზრუნველყოფა,სა-
დაცმოსახლეობასადახელისუფლებასექნებათშესაძლებლო-
ბაისაუბრონპროექტებზე;საჭიროამინიმუმერთხელმოსახლე-
ობასთანშეხვედრისგამართვაპროცესისახსნისადაშესაძლო
პროექტებისშესახებდისკუსიებისმიზნით.

 z პროექტებისწერისპროცესშისაჭიროამოსახლეობისინფორმი-
რებადა კონსულტირება ტექნიკური, იურიდიულიდა საფინან-
სო-საბიუჯეტოსაკითხებთანდაკავშირებით.შეიძლებაკოორდი-
ნატორების მომზადება, სპეციალური პუნქტის ან სატელეფონო
მომსახურებისშექმნა,საკონსულტაციოშეხვედრებისდანიშვნა.

 z პროექტებისმიღებისდასრულებისშემდეგსაჭიროასაერთოსი-
ისშედგენადამისიგამოქვეყნება.

პროექტების შემუშავება  
და წარდგენა
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რე კო მენ და ცი ე ბი
 z თუკოორდინატორებსარააქვთპროექტებისწერისსაკმარისი
უნარი,რეკომენდებულიამათიმომზადება.

 z იმისათვის,რომმოქალაქეებსგაუადვილოთპროექტებისწერა
დამიიღოთუფროხარისხიანიპროექტები,შეგიძლიათ:

- მოამზადოთვიდეორგოლიგანაცხადისშევსებისწესისშესა-
ხებ;
-შეადგინოთსამუშაოებისდამასალებისსავარაუდოფასების
ჩამონათვალი(პრაის-ლისტი);
- გახადოთ ხელმისაწვდომი მუნიციპალურ მონაცემთა ბაზები,
მაგალითად,თავისუფალიმიწისნაკვეთებისან/დასხვამუნი-
ციპალურიქონებისშესახებ;
- მოამზადოთ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის კომპეტენციების
შესახებ.

 z ძალიან კარგი იდეაა პროექტების წერის მარათონი, სადაც
ერთ ადგილას იკრიბება მუნიციპალიტეტის ყველა სპეციალის-
ტი,ორგანიზაციები,რომლებიცდაინტერესებულმოქალაქეებს
დახმარებასუწევენპროექტისმომზადებაში,იძლევიანრეკომენ-
დაციებს, პასუხობენ შეკითხვებს. ეს არის ასევე კარგი სივრცე
მოქალაქეთაშორისიდეებისგაზიარებისათვის.ამღონისძიების
მომზადებისპროცესშისასურველიაჩაერთონარასამთავრობო
ორგანიზაციები.

 z კარგია,თუგანაცხადისწარდგენაშესაძლებელიიქნებაონლა-
ინრეჟიმში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფორმა ჯერ კიდევ არ
არისისეპოპულარული.

 z თუ სამოქალაქო ბიუჯეტი პირველად არ ხორციელდება, საჭი-
როამოსახლეობისთვისგასულწელსწარდგენილიპროექტების
გაცნობა.მათისიაშეიძლებაგანთავსდესმუნიციპალიტეტისვებ-
საიტზე.

 z კარგიპრაქტიკააპროექტებისავტორთაინფორმირებაპროექ-
ტებისრეგისტრაციისადა შემდგომი ქმედებების შესახებ SMS-
შეტყობინებისანელექტრონულიფოსტისსაშუალებით.

 z ინფრასტრუქტურულიპროექტებისგარდა,კარგიიქნებოდასხვა
ტიპის პროექტების დაშვება და ალტერნატიული, ინოვაციური24



იდეების წარდგენის სტიმულირება. ერთი მხრივ, ეს გაზრდის
მოსახლეობის აქტიურობას (განსაკუთრებით ახალგაზრდების),
მეორე მხრივ, ხელსშეუწყობს მუნიციპალიტეტისათვის საინტე-
რესოგადაწყვეტილებებისდაიდეებისგაჩენას.

შესაძლოინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები:  განაცხადის
ფორმა,Google-ფორმა,მარათონი,SMS-ინფორმირება,მონაცემ-
თაბაზები,ქრონოგრამა.
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მოსახლეობისმიერწარმოდგენილიყველაპროექტიშერჩევამდე
უნდაშემოწმდესადმინისტრაციულისტრუქტურებისმიერ.

მი ნი მუ მი
 z ესეტაპიდროსითხოვს.ვერიფიკაციისათვისუნდაიყოსგათვა-
ლისწინებულიმინიმუმ1თვე-რაცდამოკიდებულიამოსახლე-
ობისრაოდენობაზე, მუნიციპალიტეტის, გამოყოფილი ზონების
სიდიდესადაშემოთავაზებულიპროექტებისრაოდენობაზე.კარ-
გადჩატარებულიშემოწმებახელსშეუწყობსგანხორციელებისას
შესაძლოპრობლემებისთავიდანაცილებას.

 z მუნიციპალიტეტისფარგლებშიკოორდინირებულიმუშაობისათ-
ვის აუცილებელია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა განყოფილე-
ბის სპეციალისტებისგან ჯგუფის შექმნა. მათი ამოცანა იქნება
პროექტებისშემოწმებარეგულაციებშიმიღებულიკრიტერიუმე-
ბის შესაბამისად. პროექტის პირველადი დამუშავების შემდეგ
კომპეტენტურ განყოფილებაში ერთობლივ სხდომებზე უფრო
ადვილიდასწრაფიიქნებაყველაასპექტისშემოწმება.

 z რეგულაციებში ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული კრიტერი-
უმები/შემოწმების ასპექტები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებ-
დესპროექტი,ანუიურიდიულიასპექტები(უფლებამოსილიათუ
არამუნიციპალიტეტიგანახორციელოსწარმოდგენილიპროექ-
ტი),ტექნიკურიასპექტები(რამდენადშესაძლებელიაპროექტის
განხორციელება),ფინანსურიასპექტები(წარმოდგენილიპრო-
ექტის სავარაუდო ღირებულება), პროექტის განხორციელების
ვადები.

 z პროექტებისვერიფიკაციაარისმხოლოდზემოთჩამოთვლილი
კრიტერიუმებისშემოწმებადაარაშეფასება.მოქალაქეებმაუნ-
დაშეაფასონ,ღირსთუარაპროექტისგანხორციელებაანრამ-
დენადმნიშვნელოვანიაესპროექტი.

 z ასევე აუცილებელია იმის შემოწმება, არის თუ არა ჩართული
წარმოდგენილი პროექტები იმ პროგრამებში, რომლებიც უკვე
არსებობს მუნიციპალიტეტში. თუ ისინი უკვე არის გათვალის-
წინებული განხორციელებისთვის მუნიციპალური პროგრამების
ფარგლებში,მაშინარუნდაგადავიდნენმომდევნოეტაპზე.
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 z ვერიფიკაციის შემდეგ საჭიროა იმ პროექტების სიის შედგენა,
რომლებმაცგაიარესვერიფიკაცია,ასევეიმათი,რომელთაგან-
ხორციელებავერმოხერხდება-მიზეზისდასაბუთებით.

 z აუცილებელიაშემდეგიეტაპისდაწყებამდე/პროექტებისშერჩე-
ვამდესაკმარისიდროისგანსაზღვრა(მინიმუმ1კვირა),რათა
პასუხიგაეცესმოქალაქეებისშეკითხვებსიმპროექტებთანდა-
კავშირებით,რომლებმაცვერგაიარესვერიფიკაცია.

რე კო მენ და ცი ე ბი
 z თითოეული პროექტისთვის კარგი იქნება ვერიფიკაციის დო-
კუმენტის შედგენა, რომელშიც აისახება შემოწმების მიმდინა-
რეობა.ასეთდოკუმენტშიუნდაიყოსმითითებულიშემოწმების
კრიტერიუმები,რომელთამიხედვითპასუხისმგებელიგანყოფი-
ლებებიდაპირებიამოწმებენწარმოდგენილპროექტებს,ფიქ-
სირდებამუშაობისშედეგებიდაუარისთქმისშემთხვევაშიახს-
ნა-განმარტებები.

 z ეტაპისგამჭვირვალობისთვისპროექტებისვერიფიკაციისჯგუფ-
შიშეგიძლიათჩართოთსამოქალაქოსაზოგადოებისწარმომად-
გენლებიდადამოუკიდებელიექსპერტებიანჩაატაროთსხდო-
მები“Live-stream”-ისრეჟიმში.

 z კარგი იქნება,თუ ავტორებს საშუალება ექნებათ გაასაჩივრონ
შედეგებიდახელახლაგაიარონპროექტებისვერიფიკაცია.ამ
მიზნით შეიძლება შეიქმნას სპეციალური სააპელაციო ჯგუფი,
რომელიცგანიხილავსსაჩივრებს.

 z თუვერიფიკაციისეტაპზეაღმოჩნდებარაიმეშეცდომაანელე-
მენტი,რომელიცხელსუშლისპროექტისგანხორციელებასდა
რომლის გამოსწორება შესაძლებელია, სასურველია დაიშვას
მათიკორექტირებისშესაძლებლობა.

 z შემოწმების პროცესი ხშირად აღიქმება, როგორცდამატებითი
დატვირთვა,ამიტომაცმოხელეებისათვისშეიძლებაიყოსგათ-
ვალისწინებულისამოტივაციოსტიმულები(პრემია,დამატებითი
ანაზღაურება).

შესაძლოინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები: დოკუმენტი-
პროექტებისსიავერიფიკაციისშემდეგ.
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მინიმუმი
 z ვერიფიკაციისგავლისშემდეგპროექტებისშერჩევახორციელ-
დებამუნიციპალიტეტისმცხოვრებლებისმიერ.

 z შეიძლებაგამოყენებულიქნესშემდეგიპროცედურები:
 z მოსახლეობისღიაკენჭისყრაქაღალდისან/დაელექტრონული
ფორმით;
ან
 z მოსახლეობასთანღიაშეხვედრაზემიღწეულიკონსენსუსიშერ-
ჩევის შედეგებით -ოქმის შედგენასთან ერთად.თუმუნიციპა-
ლიტეტიზონებადარისდაყოფილი,ასეთიშეხვედრაუნდაჩა-
ტარდესთითოეულმათგანში.

 z მიუხედავადმეთოდისა,შერჩევისპროცედურამკაფიოდუნდა
იყოსგაწერილირეგულაციებში.

 z პროცედურაუნდაიყოსგამჭვირვალედახელმისაწვდომი,რა-
თამოსახლეობასშეეძლოსმარტივადჩაერთოსპროცესში.

 z მოსახლეობასუნდაჰქონდესსაშუალება(მათშორისსაკმარი-
სიდრო)მიიღონინფორმაციაიმისშესახებ,თურომელიპრო-
ექტებიდაიშვაკენჭისყრაზე.

 z კონსენსუსისმეთოდითშერჩევისასსაჭიროამოქალაქეებსშო-
რისდისკუსიისადაშეხვედრისფასილიტაცია.დისკუსიაშიარ
უნდამონაწილეობდესადმინისტრაციისწარმომადგენლებიდა
დეპუტატები.ამშემთხვევაშიპროექტებისშერჩევისასშემუშავე-
ბულიპრიორიტეტებისგამოყენებასავალდებულოა.

 z პროექტისავტორებიდამოქალაქეებიინფორმირებულიუნდა
იყვნენშერჩევისპროცედურისდაწყებამდეარაუგვიანეს1კვი-
რისა.

 z შერჩევისშემდეგ,მისიშედეგებიუნდაგახდესცნობილიფარ-
თოსაზოგადოებისთვის.შედეგებისგამოცხადებისთარიღიუნ-
დაიყოსმითითებულირეგულაციებში.

 z ავტორებიდასამოქალაქოსაზოგადოებისწარმომადგენლები
უნდაიყვნენინფორმირებულნიდამოწვეულნი,როგორცპრო-
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ექტებისშერჩევისპროცედურისდამკვირვებლები.ინფორმირე-
ბადამოწვევაშეიძლებაგანხორციელდესელექტრონულიფოს-
ტისმეშვეობითანტელეფონით.

რე კო მენ და ცი ე ბი
 z ჯერ შეიძლება ჩატარდეს კონსენსუსის პროცედურა, ხოლოთუ
მოსახლეობა შეთანხმებას ვერ მიაღწევს, ორგანიზებულ იქნეს
კენჭისყრისპროცესი.პროცესისასეთიგანვითარებაუნდაიყოს
გათვალისწინებულიდაესმომენტიუნდაგანისაზღვროსრეგუ-
ლაციებით.

 z უფრომეტიგამჭვირვალობისთვის,კენჭისყრაშეიძლებაჩატარ-
დეს დამოუკიდებელი მცხოვრებლებისგან შემდგარი კომისიის
მიერ.პროექტებისავტორებიარშეიძლებაიყვნენამკომისიის
წევრები,მაგრამ,სურვილისშემთხვევაში,მათშეუძლიათშესთა-
ვაზონთავიანთიწარმომადგენელი(დამკვირვებელი).

 z პროექტებისარჩევისსაჯაროგაშუქებისთვისშეიძლებაგამოყე-
ნებულიქნეს“Live-stream”-ი,ასევეშეიძლებაჩაერთოსყველა
მედიასაშუალება.

 z როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, მოსახლეობის მონაწილეობის
ელექტრონულიინსტრუმენტებიჯერჯერობითარცთუისეპოპუ-
ლარულია, მაგრამ ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, რო-
გორცდამატებითიელემენტი.

 z ძალიანმნიშვნელოვანია,რომმოსახლეობასსაშუალებაჰქონ-
დესკენჭისყრამდეუფრომეტიგაიგოსპროექტებისშესახებდა
განიხილოს ისინი. ავტორებზე უკეთესად ვერავინ წარადგენს
პროექტებს,ამიტომაცკარგიიქნება,თუავტორებისთვისშეიქმ-
ნებასივრცე,სადაცმათსაშუალებაექნებათრეკლამაგაუკეთონ
თავიანთპროექტებს(მასალებისმომზადებაშიშეიძლებადახმა-
რება).თუ არის შესაძლებელი, გამოიყოსდისკუსიების ან შეხ-
ვედრებისადგილი.

შესაძლოინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები:ბიულეტენები,
მათშორისელექტრონული,პერსონალურიმოსაწვევებიმოქალა-
ქეებისთვის,ელექტრონულიხმისმიცემისორგანიზებისადაჩატა-
რებისპროგრამები,მობილიზატორები. 29



ყველა შერჩეული პროექტი უნდა იყოს შეტანილი ბიუჯეტში და
უნდაგანხორციელდესსამოქალაქობიუჯეტისრეგულაციებითგან-
საზღვრულვადებში.მნიშვნელოვანია,რომამპროცესშიმოსახლე-
ობის მონაწილეობა არ შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ მუნიციპა-
ლიტეტში პროექტების გადაცემით,რომლებსაცგანახორციელებენ
მოხელეები.მოსახლეობასსაშუალებაუნდაჰქონდესგარკვეულწი-
ლად„გააკონტროლოს”ის,რაცხდებამათიმონაწილეობისშედე-
გებთანდაკავშირებით-თვალიადევნონპროექტებისგანხორციე-
ლებას,ასევემონაწილეობამიიღონმათიდაგეგმვისადაშესრულე-
ბისპროცესში.

მი ნი მუ მი
 z პროექტებისშერჩევისშემდეგუნდაშეიქმნასსაბოლოოდოკუ-
მენტი-პროექტებისსია(ოქმი),რათაპროექტებიაისახოსმუნი-
ციპალურიბიუჯეტისპროექტში.

 z შერჩეულიპროექტებიაუცილებლადუნდაგანხორციელდესრე-
გულაციებითგანსაზღვრულვადებში.ნებისმიერიცვლილებაშე-
თანხმებულიუნდაიყოსავტორებთანდაშესაბამისად,ავტორე-
ბიინფორმირებულიუნდაიყვნენამისშესახებ.

 z თითოეულიპროექტისთვისგანსაზღვრულიუნდაიყოსგანხორ-
ციელებისვადებიდაისინიუნდაიყოსდაცული.

 z პროექტებიდეტალურადუნდაიყოსაღწერილიშესაბამისსაბი-
უჯეტოპროგრამაში,როგორცამასმოითხოვსმუნიციპალიტეტის
პროგრამულიბიუჯეტისშედგენისწესი.

რე კო მენ და ცი ე ბი
 z მიუხედავადიმისა,რომსაკრებულოსსხდომებისაჯაროდხელ-
მისაწვდომია,სასურველია,რომსამოქალაქობიუჯეტისპროექ-
ტებისგანხილვაზესპეციალურადიყვნენმოწვეულნიავტორები
და მოსახლეობა. ეს პროცესის ციკლის დასრულების მნიშვნე-
ლოვანიმომენტია.

 z ბიუჯეტშიშეტანილისამოქალაქობიუჯეტისპროექტებიშეიძლე-
ბააღინიშნოსსპეციალურიკოდით(მაგალითად,ასოებით„სბ”).
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ძალიან მნიშვნელოვანია რეგულაციების შესრულების მონიტო-
რინგი.ესდაარწმუნებსმოქალაქეებსიმაში,რომისინიმონაწილე-
ობენპროცესშიმკაფიოწესებითდახელმისაწვდომიინფორმაციით
- სხვადასხვა ეტაპზე მიღებული კონკრეტულიგადაწყვეტილებების
მიზეზებისშესახებ.

იმისათვის,რომსამოქალაქობიუჯეტისპროცესიკარგადდასწო-
რადწარიმართოს,საჭიროამისიდროულიდაყოველიციკლისშემ-
დეგშეფასება.განხორციელებულიპროცესისანალიზისაფუძვლად
უნდადაედოსშემდეგისმომზადებას.

მი ნი მუ მი
 z განხორციელებისყველაეტაპიუნდაიყოსგამჭვირვალე,ხოლო
ინფორმაციამათშესახებსაჯაროდხელმისაწვდომი.ინტერნეტ-
სივრცეში,მერიისვებსაიტზედამედიაშიპერიოდულადუნდაგა-
მოქვეყნდესინფორმაციაიმისშესახებ,თურაგაკეთდასამოქა-
ლაქობიუჯეტისპროგრამასთანდაკავშირებით.

 z სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის განხორციელება საკრე-
ბულოს წინაშე მერის ყოველწლიური ანგარიშის ნაწილი უნდა
იყოს.

 z განხორციელების ეტაპზე უნდა ჩატარდეს პროცესის მონიტო-
რინგიპროგრამისგანხორციელებისდამტკიცებულიინდიკატო-
რების შესაბამისად. გარდა განხორციელებისა, მონიტორინგი
ასევეუნდამოიცავდესსამუშაოთაშესრულებისხარისხსდამო-
სახლეობისკმაყოფილებას.

 z მოსახლეობაჩართულიუნდაიყოსპროექტებისგანხორციელე-
ბისმონიტორინგისპროცესში,ამისათვისგამარჯვებულიპროექ-
ტების ავტორებისგან ან/და მათი წარმომადგენლებისგან უნდა
შეიქმნასმონიტორინგისჯგუფი.

 z პროექტის ავტორი აუცილებლად ინფორმირებული უნდა იყოს
პროექტისგანხორციელებისვადებისცვლილებებისშემთხვევა-
ში-დაყოვნებისმიზეზისმითითებით.
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პროცესის განხორციელება, 
მონიტორინგი და შეფასება
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 z სამოქალაქო ბიუჯეტის ციკლისდასრულების შემდეგ უნდა გა-
კეთდესპროცესისშეფასება,რომელიცმომავალიწლისმომზა-
დებისსაფუძველიგახდება.კ

რე კო მენ და ცი ე ბიმენ და ცი ე ბი
 z მოსახლეობახშირადელოდება,რომშერჩევისშემდეგპროექ-
ტები მაშინვე განხორციელდება. ამიტომაც, კარგი იქნება, თუ
მომზადდება და გამოქვეყნდება მოსახლეობისთვის გასაგები
სქემა,თუროგორმიმდინარეობსგანხორციელებისპროცესი.

 z ძალიანმნიშვნელოვანიაინფორმაციისხელმისაწვდომობისუზ-
რუნველყოფა.ვებსაიტზეშეიძლებაგანთავსდეს„ელექტრონული
ღილაკი”ანბანერიპროექტებისშესახებსრულიინფორმაციით.

 z პროექტებისგანხორციელებაშეიძლებანაჩვენებიიყოსეტაპობ-
რივად მუნიციპალიტეტის ვებსაიტზე, იმის მითითებით, თუ რა
ეტაპზეაამჟამადგანხორციელებისპროცესი.შეიძლებაგამოქ-
ვეყნდესასევესურათების,ტენდერის,პროექტისბმულისდაა.შ.

 z ყველამოქალაქეარსარგებლობსინტერნეტით,ამიტომაცშეიძ-
ლებაშეიქმნას„ცხელიხაზი”,სადაცყველასშეუძლიაგაიგოს,
თურახდებაპროექტთანდაკავშირებით.ასევეშეიძლებადაი-
ბეჭდოსბუკლეტებიპროექტებისსურათებითადააღწერით.

 z სასურველია, რომ პროექტების განხორციელების შესახებ ინ-
ფორმირებულიიყოსარამხოლოდმოსახლეობა,არამედსაკ-
რებულოც.

 z კარგიიქნება,თუმუნიციპალიტეტშიმცხოვრებყველამსურველს
მიეცემა მონიტორინგში მონაწილეობის საშუალება. ამისათვის
შეიძლება შეიქმნას მონიტორინგის ჯგუფი და აღიწეროს მისი
საქმიანობისპროცედურა.

 z იმისათვის, რომ მოსახლეობის მონაწილეობა არ შემოიფარგ-
ლებოდესპროექტებისშერჩევით,კარგიიქნებამოქალაქეების
ჩართვა ასევე პროექტების განხორციელებისთვის მომზადების
ეტაპში. მაგალითად, პროექტებთანდაკავშირებით კონსულტა-
ციებისჩატარება.

შესაძლოინსტრუმენტები/გადაწყვეტილებები: პროექტებისგან-
ხორციელებისეტაპებისელექტრონულიწარდგენა,„ცხელიხაზი“.
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ვლადიმერ აბრამიუკ საერთაშორისო
სოლიდარობისფონდისსამოქალაქო
ბიუჯეტისპროექტისკოორდინატორის
ასისტენტისაქართველოში,მუნიციპალური
დიპლომატიისსაერთაშორისოცენტრის
კოორდინატორიდაექსპერტი

მამუკა აბულაძერეგიონული
განვითარებისადაინფრასტრუქტურის
სამინისტრო

მიშა ასლიკიანიაქტივისტი,მარნეული

დიანა ბაზიკიანითარჯიმანი

ლევან ბიწაძესაფინანსოსაბიუჯეტოდა
შესყიდვებისსამსახურისუფროსი,ჭიათურა

დავით ჭიკაძემარნეულის
მუნიციპალიტეტისსაზოგადოებასთან
ურთიერთობებისგანყოფილების
თანამშრომელი

ლეონიდ დონოსთანამშრომლობის
პოლონურუკრაინულიფონდიPAUCI,
ტრენერიდაექსპერტი

ოლგა დოროხინასაერთაშორისო
სოლიდარობისფონდისსამოქალაქო
ბიუჯეტისპროექტისკოორდინატორის
ასისტენტისაქართველოში,ჰელსინკის
მოქალაქეთაასამბლეისსაქართველოს
ეროვნულიკომიტეტისპროგრამების
მენეჯერი

ოლგა ენძელაძეარასამთავრობო
ორგანიზაცია„მარნეულისდემოკრატ
ქალთასაზოგადოება“,მარნეული

ნინო გოლოშვილიგორის
მუნიციპალიტეტისმერიისსტრატეგიული
განვითარებისსააგენტო,სამოქალაქო
ბიუჯეტისკოორდინატორი

ანა ჯებისაშვილიარასამთავრობო
ორგანიზაცია„ქართლოსი“,გორი

დოკუმენტზე მუშაობდნენ:

დავით ხოსრუაშვილისაქართველოს
ადგილობრივითვითმმართველი
ერთეულებისფინანსისტთაასოციაცია
(სათეფა)/AFOGSU
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