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საქართველოშისამოქალაქობიუჯეტისსტანდარტებიჩამოყალიბდაქვე
ყანაშისამოქალაქობიუჯეტისდანერგვისოთხწლიანიგამოცდილებისსა
ფუძველზეპოლონურქართულპროექტებისფარგლებშისაერთაშორისო
სოლიდარობისფონდისპოლონეთის„განვითარებისთანამშრომლობის
პროგრამის“(პოლონეთისდახმარება)მხარდაჭერით.სტანდარტებისშე
მუშავებისპროცესიხორციელდებოდაპოლონელიექსპერტებისმხარდა
ჭერითდანაწილობრივეყრდნობაპოლონეთშიდანერგილსამოქალაქო
ბიუჯეტისსტანდარტებს,რომელიცშემუშავებულიაფონდისკვლევისადა
სოციალურიინოვაციებისლაბორატორია„სტოჩნია”სმიერ.

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

სამოქალაქო  
ბიუჯეტის
სტანდარტები 
საქართველოში





წინამდებარე პუბლიკაცია არის მუნიციპალიტეტებისა და
აქტივისტების საქართველოში სამოქალაქო ბიუჯეტის და
ნერგვაზე მუშაობის შედეგი. აქ ჩამოყალიბებული სამოქა
ლაქობიუჯეტისძირითადიპრინციპებიშემუშავდაქართველ
პრაქტიკოსთაჯგუფისმიერსაერთაშორისოსოლიდარობის
ფონდის პოლონურქართული პროექტის ‒ „სამოქალაქო
ბიუჯეტი, როგორც თვითმმართველობის განვითარების
ინსტრუმენტი საქართველოში” ‒ ფარგლებში, პოლონე
ლიექსპერტებისმხარდაჭერით.ამსტანდარტებისდაცვა,
ავტორების აზრით, აუცილებელია სამოქალაქო ბიუჯეტის
პროცესისგანხორციელებისათვის.

ამმასალისდამატებასწარმოადგენსპრაქტიკულისახელმ
ძღვანელო,სადაცშეგიძლიათიხილოთუფროდეტალური
ინფორმაციადაპრაქტიკულირეკომენდაციებისამოქალა
ქობიუჯეტისსტანდარტებისდანერგვასთანდაკავშირებით.

სამოქალაქო  
ბიუჯეტის
სტანდარტები 
საქართველოში



რა არის  
სამოქალაქო  
ბიუჯეტი?

სამოქალაქობიუჯეტიპირდაპირიდემოკრატიისერთ-ერთიინსტ-
რუმენტია,რომელიცმოქალაქეთამონაწილეობისყველაზემაღალ
დონესწარმოადგენს.ესარისმოსახლეობისჩართვაადგილობრი-
ვიპრობლემებისმოგვარებაშიადგილობრივიბიუჯეტისფორმირე-
ბისპროცესშიმათიაქტიურიმონაწილეობისმეშვეობით.

მთელმსოფლიოშიარსებობსსამოქალაქობიუჯეტისსხვადასხვა
მოდელი,მაგრამყველამათგანიმიმართულიასახელმწიფოსახს-
რებისგანაწილებაშიმოსახლეობისჩართვისგაზრდაზე.ესშეიძლე-
ბაიყოსდაწესებულების(სკოლისანკულტურისცენტრის),რაიონის,
ქალაქის,რეგიონის,მუნიციპალიტეტის,ან,როგორცპორტუგალია-
ში‒მთელიქვეყნისბიუჯეტი.სამოქალაქობიუჯეტიგრძელვადიანი
დამუდმივიპროცესია,სადაცმოქალაქეებიგანსაზღვრავენპრობ-
ლემებს,პრიორიტეტებსდაგამოვლენილიპრობლემებისმოსაგვა-
რებლად წარმოადგენენ საკუთარ პროექტებს. ადგილობრივი მო-
სახლეობაირჩევსამპროექტებს,ხოლოახორციელებსადგილობ-
რივიხელისუფლება.

თუმცა სამოქალაქო ბიუჯეტი არ არის მხოლოდ მოსახლეობის
მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელების „მშრალი”
პროცესი. იგი ასევე უნდა იყოს განხილული,როგორცთვითმმარ-
თველობის ფუნქციონირების გაუმჯობესების ელემენტი, რომელიც
ეფუძნებახელისუფლებასადამოსახლეობასშორისურთიერთგაგე-
ბასდათანამშრომლობას.
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სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელების მთავარი მიზანია მოსახ-
ლეობისჩართვაქალაქის,მუნიციპალიტეტისანრეგიონისმართვის
პროცესებში.იგიმოქალაქეებსსაშუალებასაძლევსთავადგადაწყ-
ვიტონ, თუ როგორ გამოიყენონ და გაანაწილონ ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა, ასევე ეხმარება თემის ყველაზე
მნიშვნელოვანიპრობლემებისგამოვლენაში.დისკუსიისპროცესში
მოქალაქეები მონაწილეობენ, როგორც „საკუთარი პრობლემების
ექსპერტები”, აყალიბებენთავიანთ საჭიროებებსდა განიხილავენ
თემისპრიორიტეტებს,მისისაერთოკეთილდღეობისთვალსაზრი-
სით.

ამრიგად,სამოქალაქობიუჯეტისპროცესიემსახურებასაზოგადოების
განვითარებას,რადგანხელსუწყობს:

სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბას — პროექტები, რომლებიც
ხორციელდებასამოქალაქობიუჯეტისფარგლებში,მიზნადისახავს
დააკმაყოფილოსარამხოლოდპროექტისავტორების,არამედკონ-
კრეტულიტერიტორიულიერთეულისმოსახლეობისუმრავლესობის
ინტერესები.სამოქალაქობიუჯეტისმიზანია,პირველრიგში,ნდო-
ბისატმოსფეროსშექმნა,საზოგადოებაშიურთიერთგაგებისდამყა-
რებადა,ზოგადად,მოსახლეობისგანწყობისგაუმჯობესება.

ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რას — სამოქალაქო
ბიუჯეტი მოსახლეობის მიერ გამოვლენილი ადგილობრივი პრობ-
ლემებისმოგვარებისსაშუალებასიძლევა.ძალიანხშირად,სამო-
ქალაქობიუჯეტისფარგლებშიგანხორციელებულიპროექტებიისე-
თიპროექტებია,რომლებიცმიმართულიამცირეინფრასტრუქტურის
განვითარებაზე,რაცყოველდღიურიცხოვრებისათვის ანდასვენე-

სამოქალაქო  
ბიუჯეტის მიზნები  
და დახასიათება
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ბისათვის კომფორტული პირობების შექმნის საშუალებას იძლევა,
მაგალითად, გარე განათება ან ქუჩების ასფალტირება, საბავშვო
მოედნებისანდასასვენებელიზონებისმოწყობადასხვა.თუსამო-
ქალაქობიუჯეტიდიდხანსვითარდებათემში,მომდევნოწლებსმო-
აქვთ ე.წ. რბილი პროექტები,რომლებიცდაკავშირებულია უფრო
განათლებისადაკულტურისსაკითხებთან.

ფუ ლა დი სახ ს რე ბის სა მარ თ ლი ან გა ნა წი ლე ბას —სამო-
ქალაქო ბიუჯეტის პროცესში მონაწილეობის მიღებადა პროექტის
წარდგენა შეუძლია თითოეულ მოქალაქეს, მოქალაქეები თავად
წყვეტენ,რაშიდაიხარჯებაისფული,რომელიცადგილობრივიბი-
უჯეტიდან, გარკვეული პროცენტულობის მიხედვით, წინასწარ შე-
მუშავებულდადადგენილდასახლებულ ზონებზეთანაბრად არის
გამოყოფილი. პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან შედარებით, ეს
ფულადისახსრებისუფროსამართლიანიგანაწილებისსაშუალებას
იძლევა.

ურ თი ერ თო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას მოქალაქეებსა და ხელი-
სუფლებას შორის, ასევე მოქალაქეებს შორის—სამოქალაქო ბი-
უჯეტში ერთობლივი მონაწილეობა ქმნის პირობებს მოსახლეობის
ინტეგრაციისთვის,რადგანმასუწევსურთიერთობაპროექტისმომ-
ზადებისდროს,თანამოაზრეების ძებნისასდა პროექტების შერჩე-
ვის პროცესში. საინფორმაციო და საკონსულტაციო შეხვედრების
ჩატარებასპოზიტიურიწვლილიშეაქვსმოქალაქეებსადახელისუფ-
ლების წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესება-
ში,რადგანისინიიწყებენერთმანეთისუკეთგაგებას:მოქალაქეები
უფრომეტსიგებენადგილობრივიხელისუფლებისმუშაობისშესაძ-
ლებლობებსადაშეზღუდვებისშესახებ,ხელისუფლებისორგანოები
კი—მოსახლეობისსაჭიროებებსადაპრობლემებისშესახებ.

სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის ჩარ თ ვას —სამოქალაქო
ბიუჯეტი არის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას იძლევა ადგი-
ლობრივითემისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესშიერ-
თდროულადჩაერთონსხვადასხვასოციალურიჯგუფისწარმომად-
გენლები. განსაკუთრებით ისინი, ვინც მარგინალიზებულია/გარი-
ყულია—იძულებითგადაადგილებულიპირები,მრავალშვილიანი
ოჯახები,მოხუცები,შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებიდა
სხვ.

4



თე მე ბის შექ მ ნას —სამოქალაქობიუჯეტისფარგლებშიერთობ-
ლივიმუშაობახელსუწყობსქუჩის,კვარტლის,ქალაქისანსოფლის
დონეზე ადგილობრივი საზოგადოების ფორმირებას. პროექტების
წერისპროცესშიმონაწილეობადაგანხორციელებისმონიტორინგი
აერთიანებსხალხსსაერთომიზნისგარშემო.

ცოდ ნის ამაღ ლე ბას — სამოქალაქო ბიუჯეტის ყველა ეტაპზე
მონაწილეობისმიღებახელსუწყობსყველაჩართულიჯგუფისცოდ-
ნისზრდას.მუნიციპალიტეტისწარმომადგენლებიიძენენმოსახლე-
ობასთანეფექტურიკომუნიკაციისდამყარების,რთულისიტუაციების
მართვისადა გადაწყვეტილებების მიღების უნარებს. მოსახლეობა
კი,თავისმხრივ,იწყებსუკეთგარკვევასმუნიციპალიტეტისკომპე-
ტენციებში, ადგილობრივდონეზედემოკრატიულიმმართველობის
ნიუანსებში.

მო სახ ლე ო ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გაზ რ დას — ცოდნის
ამაღლებასთანერთად,სამოქალაქობიუჯეტისერთ-ერთიმიღწევაა
მოსახლეობის პასუხისმგებლობის გაზრდა. სამოქალაქო ბიუჯეტის
პროცესში მოქალაქეები იწყებენ იმის გაგებას, რომ მათ გარშემო
არსებულიგარემოსმდგომარეობადიდწილადმათზეარისდამოკი-
დებულიდაარამხოლოდადგილობრივხელისუფლებაზე.

სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბა
 ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა
  ფუ ლა დი სახ ს რე ბის სა მარ თ ლი ანი გა ნა წი ლე ბა
ურ თი ერ თო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა
           სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის ჩარ თ ვა
 თე მე ბის შექ მ ნა
ცოდ ნის ამაღ ლე ბა
  მო სახ ლე ო ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გაზ რ და
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სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცესი უნდა შეესაბამებოდეს ძირი-
თად პრინციპებს, რომლებიც განსაზღვრავს მოსახლეობის ჩარ-
თვას მუნიციპალიტეტის განვითარების შესახებ გადაწყვეტილებე-
ბის მიღების და ადგილობრივი თემების ფორმირების პროცესში.
ქვემოთჩამოთვლილიაპრინციპები,რომელთადაცვისგარეშეშე-
უძლებელიასამოქალაქობიუჯეტზესაუბარი,კერძოდ:

სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს მო სახ ლე ო ბა 

სამოქალაქობიუჯეტისარსიისაა,რომმოსახლეობაგანსაზღვრავს
თავიანთ საჭიროებებს, პრიორიტეტებს და თავად წყვეტს, თუ რა
პროექტებიუნდაიყოსგანხორციელებული.მუნიციპალიტეტმაუნდა
მოამზადოსესპროცესიდაყველაფერიგააკეთოსიმისათვის,რომ
უზრუნველყოფილიიყოსტექნიკურიდახმარებადამხარდაჭერაგა-
დაწყვეტილებისმიღებისპროცესში.

პრო ცე სის შე დე გე ბის სა ვალ დე ბუ ლო შეს რუ ლე ბა  
(ხელისუფლების მი ერ)

სამოქალაქობიუჯეტისფარგლებშიპროექტებისშერჩევისშედეგები
აუცილებლადუნდაიყოსშეტანილიადგილობრივბიუჯეტში.საქარ-
თველოსკანონმდებლობისთანახმად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
პროექტიმზადდებააღმასრულებელიორგანოს(მერის)მიერდასა-
ბოლოოდმიიღებასაკანონმდებლოორგანოს(საკრებულოს)მიერ.
იმისათვის,რომსამოქალაქობიუჯეტიიყოსმოსახლეობისჩართვის
რეალურიინსტრუმენტი,იგიუნდაშეიცავდესსამოქალაქობიუჯეტის
პროცესში განსახორციელებლად შერჩეულ პროექტებს იმფორმა-
ტით,რომელიცშეესაბამებამოსახლეობისმიერშერჩეულს.

სამოქალაქო  
ბიუჯეტის ძირითადი 
პრინციპები
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პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა

სამოქალაქობიუჯეტისპროცესიუნდაგანხორციელდესნათლადდა
გამჭვირვალედგაწერილიწესებისშესაბამისად,რომლებიცმოსახ-
ლეობისთვისუნდაიყოსცნობილიპროცესისდაწყებამდედაარუნ-
დაიცვლებოდესპროცესისგანმავლობაში(წლიურიციკლისფარ-
გლებში). პროცესის ორგანიზატორებმა ასევე უნდა უზრუნველყონ
მისიეტაპებისადაპირობებისშესახებინფორმაციისხელმისაწვდო-
მობაყველადაინტერესებულიმხარისთვის.

ღი ა ო ბა და ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ყვე ლა სათ ვის 

სამოქალაქობიუჯეტიუნდაეფუძნებოდესმოქალაქეებისათვისხელ-
საყრელ პროცედურებსდა მისმა ორგანიზატორებმა ყველა მსურ-
ველს საშუალება უნდა მისცენ, ჩაერთოს პროცესში სხვადასხვა
ეტაპზე.ასევეძალიანმნიშვნელოვანიამოსახლეობისრაცშეიძლე-
ბაფართოჯგუფებისინფორმირებაპროცესშიმონაწილეობისშესაძ-
ლებლობისშესახებ.

სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა

სამოქალაქობიუჯეტიარუნდაშემოიფარგლებოდესმხოლოდპრო-
ექტების წარდგენითან კონკურენტ პროექტებს შორის ერთ-ერთის
პლებისციტის გზით შერჩევით. განსახორციელებელი პროექტების
შერჩევა უნდა იყოს მოქალაქეებს შორის საჭიროებებისა და პრი-
ორიტეტებისშესახებსხვადასხვაეტაპზეჩატარებულიდისკუსიების
შედეგი.
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მო  სახ   ლე  ო  ბის აქ   ტი  უ  რო  ბის მხარ   და  ჭე  რა

სამოქალაქობიუჯეტიუნდაეფუძნებოდესმოსახლეობისაქტიურო-
ბასდა უნდა მისცეს მოქალაქეებსრაც შეიძლება მეტი შესაძლებ-
ლობადასივრცეთანამშრომლობისათვის,მათშორის,ადგილობ-
რივისაჭიროებებისგანხილვის,პროექტებისმომზადების,ხარჯების
პრიორიტეტებისგანხილვისდაპროექტებისშერჩევისეტაპზეგარკ-
ვეულიპროექტებისმხარდაჭერისგაწევისდროს.

გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვა და პრო ცე სის მდგრა დო ბა

სამოქალაქო ბიუჯეტის დანერგვის შესახებ გადაწყვეტილება უნ-
და იყოს კარგად გააზრებული და დაფუძნებული იმ აზრზე, რომ
იგი წარმოადგენს ადგილობრივი თემის ფუნქციონირების შესახებ
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოსახლეობის თანამონა-
წილეობისრეგულარულ მექანიზმს. ამ მექანიზმისფუნქციონირება
უნდაუკავშირდებოდესსტრატეგიულაზროვნებასმუნიციპალიტეტის
მდგრადიგანვითარებისშესახებ.



სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფი სა და და წე სე ბუ ლე ბის ჩარ თ ვა ‒  
ინ კ ლუ ზი უ რო ბა 

სამოქალაქობიუჯეტისპროცესშიუზრუნველყოფილიუნდაიყოსამ
თემშიმცხოვრებიმოსახლეობისსხვადასხვაფენისადაჯგუფისმო-
ნაწილეობა.ისეუნდაჩამოყალიბდესმისიპირობებიდამომზადდეს
მასალები,რომთითოეულმათგანსშეეძლოსჩართვა.კარგიიქნე-
ბა,თუსაწყისეტაპზედამთელიპროცესისგანმავლობაში,როგორც
პარტნიორები,ჩაერთვებიანისარსებულიდაწესებულებებიდაორ-
განიზაციები,რომლებმაცმონაწილეობაუნდამიიღონრეგულაციე-
ბისშემუშავებაში,საინფორმაციოკამპანიისჩატარებასადაპროცე-
სისმონიტორინგში.
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სამოქალაქობიუჯეტისმიზნებიდაპრინციპებიშეიძლებაგანხორ-
ციელდესსხვადასხვაგზით-სხვადასხვამუნიციპალიტეტშიპროცე-
სები განსხვავდება პროექტების წარდგენის, მათი განხილვისა და
შერჩევისორგანიზებისმეთოდით.მთელიპროცესიშეიძლებამიმ-
დინარეობდესმთელმუნიციპალიტეტშიან,მაგალითად,მისგარკ-
ვეულნაწილებშიანდასახლებებში.პროცედურისსაბოლოოფორ-
მასთანდაკავშირებულიგადაწყვეტილებებიუნდაიყოსადაპტირე-
ბული ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით, მაგალითად,
მუნიციპალიტეტის სიდიდის, ბიუჯეტის ოდენობის, მოსახლეობის
მრავალფეროვნებისან მცირეთემებისდონეზე იდენტიფიცირების
ძალისშესაბამისად.

გარდა განსხვავებისა, არსებობს სამოქალაქო ბიუჯეტის პროცე-
სისდანერგვისგარკვეულიეტაპები,რომლებიცნათლადარისასა-
ხულიქვემოთმოცემულსქემაზე.

პროექტების  
ვერიფიკაცია

პროცესის 
მომზადება

საინფორმაციო 
კამპანია

პრიორიტეტების  გამოვლენა

პროექტების 
განხორციელება, 

მონიტორინგი  
და შეფასება

ბიუჯეტში  
ასახვა    

პროექტების  
შემუშავება და 

წარდგენა 

სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის 
ეტა პე ბის სტან დარ ტე ბი 
(პრინციპები)

პროექტების 
შერჩევა 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
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პირველი ეტაპი პროცესის მომზადება

1  მუნიციპალიტეტიიღებსგადაწყვეტილებასსამოქალაქობიუჯე-ტისდანერგვისშესახებდააცნობებსამისშესახებსაზოგადოე-
ბას,მათშორის:

 z განსაზღვრავსთანხას,რომლისხარჯვისმიზნობრიობასადგენს
თავადმოსახლეობა;

 z განსაზღვრავსკომპეტენციისსფეროებს,რომლებშიცმოქალა-
ქეებსშეუძლიათწარმოადგინონპროექტები;

 z განსაზღვრავსსამოქალაქობიუჯეტისგანხორციელებისდონეს
-მთლიანიმუნიციპალიტეტი,მისინაწილიანქალაქი;

 z განსაზღვრავსპროცესისვადებს.

2  მიღებულიგადაწყვეტილებებისსაფუძველზეაქტიურიმოქა-ლაქეებისგან,არასამთავრობოორგანიზაციების,მრჩეველთა
საბჭოსადასაკრებულოსწევრებისგანმუნიციპალიტეტიქმნის
ჯგუფს,შეიმუშავებსსამოქალაქობიუჯეტისმიზნებს,რეგულაციებს
დასაბიუჯეტოპროგრამას.  

3  სამოქალაქობიუჯეტისრეგულაციებიდაპროგრამაოფიცი-ალურადუნდაიყოსმიღებულიდადამტკიცებული,აგრეთვე
უზრუნველყოფილიუნდაიყოსმათშესახებინფორმაციისხელმი-
საწვდომობა.

სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის ყო ვე ლი ეტა პი სათ ვის შე იძ ლე ბა 
გა ნი საზღ ვ როს აუცი ლე ბე ლი პრინ ცი პე ბი - სტან დარ ტე-
ბი, რო მელ თა დაც ვის გა რე შე პრო ცე სი არ შე ე სა ბა მე ბა 
სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის არსს.
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1 საინფორმაციოკამპანიაუნდატარდებოდესმთელიპროცესისგანმავლობაშიდამისყველაეტაპზე.

2 საინფორმაციოკამპანიისჩასატარებლადსაჭიროაყველაშე-
საძლორესურსის(ადამიანური,ფინანსურიდაარაფინანსური)

მობილიზაცია.

3  ყველასაინფორმაციომასალა-ეტაპებისშესახებმიმდინარესიახლეებიუნდაგანთავსდესერთსივრცეში,მუნიციპალიტე-
ტისვებგვერდზე.

4 საინფორმაციოკამპანიისგანხორციელებისპროცესშიჩართუ-ლიუნდაიყვნენსაზოგადოებრივიპარტნიორები-არასამთავ-
რობოორგანიზაციები,მრჩეველთასაბჭო,აქტივისტები.

5 საინფორმაციოკამპანიაუნდაიყოსმორგებულიმუნიციპალი-ტეტისსპეციფიკაზედამასშიმცხოვრებიმოსახლეობისჯგუფ-
ზე.მასალებიმომზადებულიუნდაიყოსმოსახლეობისყველაჯგუ-
ფისთვისმარტივ,ხელმისაწვდომდაგასაგებენაზე.

მეორე ეტაპი  საინფორმაციო კამპანია 
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1 განაცხადებისწარდგენისსისტემადავადებიმკაფიოდუნდაიყოსგანსაზღვრულიდამოსახლეობისთვისმისაღები.

2 მუნიციპალიტეტიუზრუნველყოფსმოსახლეობისდისკუსიისწარმართვას.

3 მუნიციპალიტეტიმოქალაქეებსეხმარებადაუზრუნველყოფსკონსულტაციებით.ამპროცესშიშეიძლებამონაწილეობა
მიიღონსხვებმაც,მაგალითად,არასამთავრობოორგანიზაციებმა.

4 ეტაპისდასრულებისასსაჭიროაწარმოდგენილიპროექტებისსიისშედგენადაგასაჯაროება.

პირველი ეტაპი

პირველი ეტაპი

1  გამჭვირვალედ,მოსახლეობისმონაწილეობით,უნდაგამოვლინდესძირითადიპრობლემებიდა
პრიორიტეტები.

2 გამოვლენილიძირითადიპრობლემებისადაპრიორიტეტებისშესახებუნდაეცნობოსფართოსაზოგადოებას.

3  გამოვლენილძირითადპრობლემებსადაპრიორიტეტებსმუნიციპალიტეტიიყენებსსამოქალაქობიუჯეტისპროცესში,
პრიორიტეტებისდოკუმენტსადამუნიციპალიტეტისბიუჯეტში.

მესამე ეტაპი 

მეოთხე ეტაპი 

პრიორიტეტების გამოვლენა
(შეიძლებაიყოსჩართულიმეოთხეეტაპში)

პროექტების შემუშავება  
და წარდგენა

12



1 პროექტებისვერიფიკაციაუნდაგანხორციელდესმუნიციპალი-ტეტისსხვადასხვაგანყოფილებისსპეციალისტებისდა,საჭი-
როებისშემთხვევაში,მოწვეულისპეციალისტებისჩართულობით,
დაიმპროგრამებისგათვალისწინებით,რომლებიცმუნიციპალი-
ტეტშიუკვეარსებობს.

2 პასუხისმგებელიმოხელეებისფუნქციაშიშედისმხოლოდპრო-ექტებისვერიფიკაციარეგულაციებისკრიტერიუმებისშესაბამი-
სადდაარაშეფასება.

3 ვერიფიკაციისშემდეგუნდაიყოსშედგენილიდაგამოქვეყნე-ბულიიმპროექტებისსია,რომლებმაცგაიარესვერიფიკაცია,
ასევეიმათი,რომელთაგანხორციელებავერმოხერხდება-მიზე-
ზისდასაბუთებით.

4 იმპროექტებისავტორები,რომლებმაცვერგაიარესვერიფიკა-ცია,ინფორმირებულიუნდაიყვნენშედეგებისთაობაზე.

მეხუთე ეტაპი  პროექტების ვერიფიკაცია 
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პირველი ეტაპიმეექვსე ეტაპი პროექტების შერჩევა

1 პროექტებისშერჩევაგანხორციელებულიუნდაიყოსმუნიციპა-ლიტეტშიმცხოვრებიმოსახლეობისმიერ–კონსენსუსისანკენ-
ჭისყრისგზით.

2 პროექტებისშერჩევისპროცედურაუნდაიყოსგამჭვირვალე,მოსახლეობისთვისხელმისაწვდომიდამკაფიოდგაწერილი
რეგულაციებში.

3 პროექტებისშერჩევისპროცედურამდემოსახლეობასუნდაჰქონდესშესაძლებლობადასაკმარისიდროიმისათვის,რომ
გაეცნოსპროექტებს.ავტორებსუნდაჰქონდესშესაძლებლობაგაა-
კეთონპრეზენტაცია,პროექტისრეკლამადამონაწილეობამიიღონ
პროექტებისშესახებდისკუსიებში.

4 მუნიციპალიტეტიაცნობებსპროექტისავტორებსდამოქალაქეებსშერჩევისპროცედურისდაწყებამდეარაუგვიანეს1კვირისა.

5 კონსენსუსისგზითშერჩევისდროსმოქალაქეებისათვისუნდაიყოსუზრუნველყოფილიდისკუსიისშესაძლებლობა,ადმინის-
ტრაციისწარმომადგენლებისადადეპუტატებისმონაწილეობის
გარეშე.მნიშვნელოვანიაშეხვედრისფასილიტაციადაპროექტების
შერჩევისდროსშემუშავებულიპრიორიტეტებისგამოყენება.

6 ავტორებიდასამოქალაქოსაზოგადოებისწარმომადგენლებითვალსადევნებენპროექტებისშერჩევისპროცედურისგან-
ხორციელებას.

7 პროექტებისშერჩევისშედეგებიუნდაეცნობოსფართოსაზო-გადოებას.
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1 ყველაშერჩეულიპროექტიუნდაიყოსშეტანილიმუნიციპალიტე-ტისბიუჯეტშიდაგანხორციელებულირეგულაციებითგანსაზღვ-
რულვადებში.

2   სამოქალაქობიუჯეტისშედეგებს(გამოვლენილპრიორიტე-ტებს,პროექტებს,რომლებმაცგაიარესვერიფიკაცია)მუნიცი-
პალიტეტიიყენებსადგილობრივიპოლიტიკისშემუშავებისპრო-
ცესში,მათშორისპრიორიტეტებისდოკუმენტშიდასტრატეგიულ
დოკუმენტებში.

1 პროექტებშიცვლილებებისშეტანისსაჭიროებისას,აუცილებე-ლიამათიშეთანხმებაავტორებთანდაშესაბამისად,ავტორები
ინფორმირებულიუნდაიყვნენამისშესახებ.

2 მუნიციპალიტეტიაცნობებსმოსახლეობასპროექტებისგანხორ-ციელებისეტაპებისთაობაზე.

3 უნდატარდებოდესსამოქალაქობიუჯეტისმთლიანიპროცესის,სამუშაოთაშესრულებისხარისხისმონიტორინგიდამოსახლე-
ობისდამოკიდებულებისშეფასება.

4 პროექტებისგანხორციელებისმონიტორინგშიჩართულიუნდაიყვნენმოქალაქეებიდასაზოგადოებრივიპარტნიორები.

5 უნდაგაკეთდესსამოქალაქობიუჯეტისმთლიანიპროცესისშე-ფასება,რომელიცმომავალიწლისთვისმისიმომზადებისსა-
ფუძველიგახდება.

მეშვიდე ეტაპი

მერვე ეტაპი

 ბიუჯეტში ასახვა

პროცესის განხორციელება, 
მონიტორინგი და შეფასება
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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

ელენა კრავცოვასამოქალაქობიუჯეტის
ლოკალურიკოორდინატორიწყალტუბოში

ურშულა მაევსკასაერთაშორისო
სოლიდარობისფონდისსამოქალაქო
ბიუჯეტისპროექტისკოორდინატორი
საქართველოში,ექსპერტი

მარინა კუპატაძესამცხეჯავახეთის
მედიაცენტრი,ბორჯომი

დავით ნიკურაძე მარნეულის
მუნიციპალიტეტისსაზოგადოებასთან
ურთიერთობებისდეპარტამენტის
თანამშრომელი

ეკა ნოზაძე სამცხეჯავახეთისმედია
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საქართველოშისამოქალაქობიუჯეტისსტანდარტებიჩამოყალიბდაქვე
ყანაშისამოქალაქობიუჯეტისდანერგვისოთხწლიანიგამოცდილებისსა
ფუძველზეპოლონურქართულპროექტებისფარგლებშისაერთაშორისო
სოლიდარობისფონდისპოლონეთის„განვითარებისთანამშრომლობის
პროგრამის“(პოლონეთისდახმარება)მხარდაჭერით.სტანდარტებისშე
მუშავებისპროცესიხორციელდებოდაპოლონელიექსპერტებისმხარდა
ჭერითდანაწილობრივეყრდნობაპოლონეთშიდანერგილსამოქალაქო
ბიუჯეტისსტანდარტებს,რომელიცშემუშავებულიაფონდისკვლევისადა
სოციალურიინოვაციებისლაბორატორია„სტოჩნია”სმიერ.

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

სამოქალაქო  
ბიუჯეტის
სტანდარტები 
საქართველოში


