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2022 წლის 20 აპრილი
დამტკიცებულია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის
სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს მიერ
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფორმირების წესი
შესავალი - პროცესის ზოგადი იდეის აღწერა
სამოქალაქო ბიუჯეტი დემოკრატიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია – საზოგადოების
ჩართულობა მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის პროცესში. ამ მიზნის
მისაღწევად საუკეთესო სფეროა თვითმმართველობის ფინანსური პოლიტიკის ფორმირება და მისი
მეშვეობით მუნიციპალიტეტის ან ქალაქის განვითარების მიმართულებების განსაზღვრა. ამის
საშუალებას იძლევა სამოქალაქო ბიუჯეტი.
სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პროცესი, რომელიც საზოგადოებას საშუალებას აძლევს
მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმვაში. სამოქალაქო ბიუჯეტის მეშვეობით
მოქალაქეებს შეუძლიათ თვითონ გადაწყვიტონ, თუ რაში დაიხარჯება მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გარკვეული თანხები.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განაწილებისა და ხარჯვის პროცესში მოქალაქეების ინტერესების
გათვალისწინება სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე დემოკრატიული
მმართველობისა და მოქალაქეთა ჩართულობისათვის. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გარკვეული ფულადი სახსრების განკარგვა საშუალებას
მისცემს მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს თავად დაგეგმონ და განახორციელონ მათთვის
მნიშვნელოვანი პროექტები, ასევე თვალყური ადევნონ მათ განვითარებას.
მუხლი 1. ორგანიზაციული საკითხები – სამოქალაქო ბიუჯეტისთვის თანხის გამოყოფა,
მუნიციპალიტეტის ზონისა და თანხის განსაზღვრა, პროცესში ჩართული პირები (პროცესის
კოორდინაციის სტრუქტურა)
1.1 პროცესის განხორციელების არეალი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში განისაზღვრა დაბა
ჩოხატაური.
1.2 2022 წელს "სამოქალაქო ბიუჯეტის" პროექტის განხორციელებისთვის გამოყოფილი
საერთო თანხა შეადგენს 50 000 (ორმოცდაათი ათას) ლარს.
1.3. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია
დამატებით გამოყოფს პროექტირების თანხას.

მუნიციპალიტეტის

2023

წლის

ბიუჯეტიდან

1.4
მუნიციპალიტეტში
მოქალაქეთა
კოორდინაციისა
უზრუნველსაყოფად იქმნება „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“.

და

ინფორმირებულობის

1.4.1 „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“-ს შემადგენლობაში შედიან მუნიციპალიტეტის მერიის,
საკრებულოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საბჭოს ფორმირება
განისაზღვრება საკრებულოს მიერ.
1.4.2. „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“-ს ამოცანაა პროცესისა და რეგულაციების მომზადებაში
ჩართვა, ასევე დახმარების გაწევა სამოქალაქო ბიუჯეტის ეტაპების განხორციელებისას,
განსაკუთრებით, მონაწილეობის მიღება საინფორმაციო კამპანიის წარმოებაში, პროექტების
შემოწმებაში და ამოსარჩევი სიის შედგენაში, კენჭისყრის პროცესზე დაკვირვება, მთელი პროცესის
მონიტორინგი.
1.4.3. საბჭოს წევრები დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში
ახორციელებენ განსაზღვრულ საქმიანობას, კერძოდ:
· მოსახლეობის ინფორმირება ყველა ეტაპზე;
· დახმარების გაწევა პროექტების წერაში და განაცხადის შევსებაში;
· პროექტების შერჩევის პროცედურის განხორციელების ტექნიკური მხარდაჭერა.
მუხლი 2. ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება და რა პროექტების წარდგენა შეიძლება
2.1 „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს პროექტის წარდგენის უფლება აქვს საქართველოს ყველა
მოქალაქეს 14 წლის ასაკიდან, საინიციატივო ჯგუფებს და არასამეწარმეო არაკომერციულ
იურიდიულ პირს (გარდა მუნიციპალური), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან საქართველოს
ტერიტორიაზე. პროექტის ავტორი და წარმდგენი არ უნდა იყოს „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“-ს
წევრი.
2.2. მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი პროექტების რაოდენობა არ უნდა იყოს ერთზე მეტი.
2.3. პროექტების წარმოდგენის პერიოდია: 2022 წლის 01 ივნისიდან 2022 წლის 01
აგვისტომდე.
მუხლი 3. სამოქალაქო ბიუჯეტის განხორციელების წესი - ეტაპები და ვადები
I ეტაპი - საინფორმაციო კამპანია
3.1. საინფორმაციო კამპანია უნდა დაიწყოს პროცესის დაწყებამდე და გაგრძელდეს ყოველ
მომდევნო ეტაპზე. „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს პროცესის განხორციელების საწყის ეტაპზე საბჭოს
წევრები, შესაბამის ზონაში საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატთან და მერის წარმომადგენელთან
ერთად მართავენ საინფორმაციო შეხვედრებს მოსახლეობასთან და აწვდიან ინფორმაციის
„სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს პროცესის მიმდინარეობის არსის, მიზნებისა და შესაძლებლობების
შესახებ.
II ეტაპი - პროექტების შემუშავება და წარდგენა
3.2 „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს პროექტის წარდგენის უფლება აქვს საქართველოს ყველა მოქალაქეს
14 წლის ასაკიდან, საინიციატივო ჯგუფებს და არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირს,
რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან საქართველოს ტერიტორიაზე.
აღნიშნულ ეტაპზე უპირველეს ყოვლისა იმართება პროექტების წერის მარათონი, რომლის
ფარგლებშიც „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“-ს წევრები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად
დაინტერესებულ მოქალაქეებს გაუწევენ დახმარებას პროექტის მომზადებაში, მისცემენ
რეკომენდაციებს, უპასუხებენ მათ შეკითხვებს. მოქალაქეებს კონსულტაციების მიღება შეუძლიათ
ასევე საბოლოოდ, მოქალაქე შევსებულ სააპლიკაციო ფორმას წერილობით ან ელექტრონული
ფორმით აგზავნის საბჭოს ელ. ფოსტაზე: chokhatauribiujeti@gmail.com ან წარადგენს ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოში „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს ფარგლებში გამოცხადებულ პროექტში
მონაწილეობის მიღების მიზნით.
3.2.1. მოქალაქეთა საპროექტო ინიციატივა უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ
კრიტერიუმებს:
· მისი განხორციელება უნდა შედიოდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში;
· ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში ზონისთვის
გამოყოფილ თანხას;
· განკუთვნილი უნდა იყოს „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს ფორმირებისთვის გამოყოფილი
ზონისთვის (დაბა ჩოხატაური);
· უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოების კეთილდღეობას;
· პროექტის განხორციელება შესაძლებელი უნდა იყოს ერთი საბიუჯეტო წლის
განმავლობაში;

· წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი ან/და ელექტრონული ფორმით რეგულაციებით
განსაზღვრული სახით ელფოსტაზე: chokhatauribiujeti@gmail.com, რომელსაც ხელს
აწერს პროექტის ავტორი (არასრულწლოვნის შემთხვევაში მისი მეურვე) და ინიციატივის
არანაკლებ 10 მხარდამჭერი რომელიც რეგისტრირებულია დაბის ტერიტორიაზე;
· პროექტის განხორციელების ადგილი უნდა იყოს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში.
საპროექტო ინიციატივის ფორმა უნდა მოიცავდეს: ინფორმაციას მისი ავტორის შესახებ, პროექტის
დასახელებას, განხორციელების ადგილის მისამართს და საკადასტრო კოდს, სავარაუდო
განზომილებით რაოდენობას, პრობლემის გადაწყვეტას, ბენეფიციართა ვინაობასა და სავარაუდო
რაოდენობას,
მოკლე
აღწერას,
სავარაუდო
ღირებულებით
მაჩვენებლებს,
პროექტის
განხორციელების ვადას (არსებობის შემთხვევაში).
საპროექტო ინიციატივის ფორმა ივსება დანართის შესაბამისად.
მოქალაქე
შევსებულ
ფორმას
წერილობითი
ან
ელექტრონული
სახით
აგზავნის
მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:
chokhatauribiujeti@gmail.com
ან
ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
კანცელარიაში
მისამართზე: დ.ჩოხატაური, წერეთლის N2.
შემოსული საპროექტო ინიციატივების სია გამოქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე და სხვა
შესაძლო საინფორმაციო არხების მეშვეობით (სოციალური ქსელები, მედია).
III ეტაპი - პროექტების ვერიფიკაცია
3.3.1. სააპლიკაციო ფორმების მიღების შემდეგ, საბჭოსთვის წარდგენილი საკითხი
რეგისტრირდება „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“-ს სხდომის დღის წესრიგში, რომელსაც
განიხილავს უახლოეს სხდომაზე;
3.3.2. „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“ მოქალაქეთა მიერ წარმოდგენილ ინიციატივებს განიხილავს
შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:
· სამართლებრივი ასპექტები (უფლებამოსილია თუ არა მუნიციპალიტეტი განახორციელოს
წარმოდგენილი პროექტი);
● ტექნიკური ასპექტები (რამდენად შესაძლებელია პროექტის განხორციელება);
● ფინანსური ასპექტები (წარმოდგენილი პროექტის სავარაუდო ღირებულების
შეფასება);
● პროექტის განხორციელების ვადები.
3.3.3. თუ საპროექტო ინიციატივა არ აკმაყოფილებს ამ წესის 3.2.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ
კრიტერიუმებს, საბჭო უფლებამოსილია გამოავლინოს ხარვეზები და კოორდინატორის მეშვეობით
სთხოვოს ავტორს გამოასწოროს ისინი. გამოსწორების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს პროექტის
ავტორისთვის შენიშვნების გაცნობიდან 5 კალენდარულ დღეს. აღნიშნულ ვადაში მათი
გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, განაცხადი უარყოფილ იქნება შესაბამისი დასაბუთებით.
3.3.4. იმ შემთხვევში თუ ვერიფიცირებული პროექტების საერთო ღირებულება, რომლებიც უნდა
განხორციელდეს კონკრეტულ ზონაში აჭარბებს „სამოქალაქო ბიუჯეტი“-ს ფარგლებში ზონისთვის
გამოყოფილ თანხას, საბჭო აცხადებს არჩევნებს პრიორიტეტული პროექტის/ პროექტების ფარული
კენჭისყრის წესით გამოსავლენად.
3.3.5. თუ ზონის მიხედვით წარმოდგენილი პროექტების საერთო ღირებულება არ აჭარბებს
გამოყოფილ 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს არჩევნები არ ტარდება და პროექტები
ავტომატურად გადაეცემა ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიას, მათი მომავალი წლის ბიუჯეტში
ასახვის მიზნით.
3.3.6.ვერიფიკაციის შედეგები, გადაწყვეტილება საპროექტო ინიციატივის მომდევნო ეტაპზე
გადასვლის ან უარყოფის შესახებ, სამართლებრივი, ტექნიკური და ფინანსური ასპექტების
გათვალისწინებით, არაუგვიანეს 5 დღისა უნდა იყოს გამოქვეყნებული ოფიციალურ ვებ-გვერდზე
და გავრცელებული სხვა შესაძლო საინფორმაციო არხების მეშვეობით (სოციალური ქსელები,
მედია) და უნდა ეცნობოს ავტორებს.
IV ეტაპი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ზონაში სამოქალაქო ბიუჯეტის საპროექტო

ინიციატივებზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ფარული კენჭისყრის
პროცედურა
3.4.1 მოსახლეობის მიერ ვერიფიკაცია გავლილი პროექტების შერჩევა ხორციელდება კენჭისყრის
საფუძველზე, საპროექტო ინიციატივებზე ხმის მიცემის პროცედურა განხორციელდება 2022 წლის
01 სექტემბრიდან 20 სექტემბრამდე შუალედში განსაზღვრულ რომელიმე დღეებში ფარული
კენჭისყრის საფუძველზე, დ.ჩოხატაურში სპეციალურად გამოყოფილ დანიშნულების პუნქტებში,
რომლებიც განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის მიერ შესაბამის ზონაში მერის წარმომადგენელთან
და საბჭოსთან წინასწარი შეთანხმების შედეგად. კენჭისყრა იმართება არჩევნების (კენჭისყრის)
დღის 11:00 საათიდან 19:0 საათამდე და გაგრძელდება სამი კალენდარული დღე.
ზონაში გაიხსნება ოთხი ადგილი მაინც, სადაც მოსახლეობა შეძლებს აირჩიოს სასურველი
პროექტი. კენჭისყრის ადგილები უნდა განთავსდეს ღია ცის ქვეშ ან შენობებში, შესაბამისი ზონის
ცენტრში. კენჭისყრის ჩატარების ადგილი საინფორმაციო საშუალებების მიერ უნდა იყოს
გავრცელებული კენჭისყრამდე არა უგვიანეს 5 დღისა.
3.4.2.ყველა მოქალაქეს, რომელმაც მიაღწია 14 წლის ასაკს, უფლება აქვს თითო ხმა მისცეს
საპროექტო ინიციატივას. 14-დან 18 წლამდე პირი, ხმას აძლევს იმ ზონაში, სადაც
რეგისტრირებულია მისი მშობელი (მეურვე). ასეთ შემთხვევაში 14-დან 18 წლამდე მოქალაქეები
ხმის მისაცემად გამოცხადდებიან მშობელთან (მეურვესთან) ერთად, რომელსაც თან უნდა ჰქონდეს
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
3.4.3. მოქალაქეს ხმის მიცემის უფლება აქვს მხოლოდ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის იმ ზონაში
ინიცირებულ საპროექტო ინიციატივასთან დაკავშირებით, სადაც იგი არის რეგისტრირებული. (დაბა
ჩოხატაურში). მოქალაქის მიერ მეორე ხმის მიცემის მცდელობისას მოქალაქე დაკარგავს ხმის
უფლებას.
3.4.3.1. ამომრჩეველთა იდენტიფიცირება ხდება სპეციალური საარჩევნო სიის საფუძვლეზე.
3.4.4. ხმის მიცემის საბოლოო შედეგები შედგება ქაღალდის ბიულეტენების მეშვეობით
ჩატარებული კენჭისყრის შედეგების გათვალისწინებით. გამარჯვებული საპროექტო ინიციატივები
გამოვლინდება ხმათა მაქსიმალური რაოდენობით, რომლის ფინანსური ღირებულება ჯამში არ
უნდა აღემატებოდეს კონკრეტული ზონისთვის გამოყოფილ თანხას (50 000 ლარს). ზონის მიხედვით
რამდენიმე პროექტზე ხმათა თანაბარი გადანაწილების შემთხვევაში ღია კენჭისყრის საფუძველზე
გადაწყვეტილებას იღებს „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“, კენჭისყრაზე მოწვეულ უნდა იყვნენ
შესაბამისი პროექტების ავტორები.
3.4.5. კონკრეტული პროექტისთვის ხმის მიცემამდე მოქალაქე უნდა გაეცნოს შესაბამის ზონაში
შემოთავაზებული პროექტების მთელ სიას საბჭოს მიერ წინასწარ მომზადებულ საინფორმაციო
დოკუმენტში. პროექტების საინფორმაციო დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს თითოეული პროექტის
შესახებ შემდეგ ინფორმაციას: პროექტის სათაური, მოკლე აღწერა, ბიუჯეტი, ავტორი/ავტორები,
პროექტის ლოკაცია, რა პრობლემის გადაჭრაზე არის მიმართული, განხორციელების ვადა,
შესაძლებლობის შემთხვევაში ფოტო/ესკიზი. გაცნობის შემდეგ შესაბამის ზონაში მცხოვრები
მოქალაქე ირჩევს პროექტს საარჩევნო ბიულეტენის ქაღალდის ფორმის გამოყენებით საარჩევნო
უბნებში.
3.4.6. ზემოთ აღნიშნული პროცედურების განსახორციელებლად (ხმის მიცემისათვის განკუთვნილ
პუნქტში მოქალაქეთა რეგისტრაციას, მათი ხმების დათვლას, გამარჯვებული პროექტის
გამოვლენას პროექტების სიის შექმნის განსახორციელებლად) უზრუნველყოფს ზონებში არსებული
საარჩევნო კომისია. საარჩევნო კომისიის მუშაობის ყველა დოკუმენტი წარმოდგენილი იქნება
ოქმების სახით ყველა წევრის ხელმოწერით. ხმების დათვლის შედეგები და გამარჯვებული
პროექტები გამოქვეყნებული იქნება მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
3.4.7. საარჩევნო პროცესის ჩატარებას უზრუნველყოფს „სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო“-ს
წევრთაგან შემდგარი კომისია. დამკვირვებლებად მოწვეული იქნებიან პროექტების ინიციატორთა
წარმომადგენლები, არა უმეტეს 2 პირი ზონის თითო უბანზე.
V ეტაპი - ბიუჯეტში ასახვა
3.5 საბოლოოდ შერჩეული პროექტების სია გამოცხადდება 2022 წლის 10 ოქტომბრამდე.
პროექტი ცვლილების სახით აისახება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში.
VI ეტაპი - პროექტის განხორციელება, შეფასება და მონიტორინგი
3.6.1. ინფორმაცია შერჩეული პროექტების განხორციელების მიმდინარეობის შესახებ განთავსდება
საინფორმაციო სტენდზე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში, მუდმივად გაშუქდება
მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და გავრცელდება სხვა შესაძლო საინფორმაციო
არხების მეშვეობით (სოციალური ქსელები, მასმედია). ინფორმაცია ასევე მიეწოდება შესაბამის
ზონაში საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატს, მერის წარმომადგენელს, რომლებიც უზრუნველყოფენ
მოსახლეობის ინფორმირებას პროექტის მიმდინარეობისა და მისი შედეგების შესახებ.

3.6.2. მონიტორინგი ხორციელდება საბჭოს მიერ დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად.
3.6.3. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მერის
მრჩეველთა საბჭო და სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში
ახორციელებენ სამოქალაქო ბიუჯეტის ეფექტურობის შეფასებას, რაც ითვალისწინებს საბიუჯეტო
სახსრების მიზნობრივი და ეფექტიანი გამოყენების მონიტორინგს, ანალიზს და კონტროლს.
ეფექტურობის შეფასება ხორციელდება შედეგობრივი მაჩვენებლების ანალიზის საფუძველზე, ასევე
სხვა ინფორმაციის საფუძველზე, რომელსაც შეიცავს საბიუჯეტო მოთხოვნები, ხარჯთაღრიცხვები
და ხარჯთაღრიცხვების შესახებ ანგარიშები.

ზაალ მამალაძე
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭო-სამოქალაქო ბიუჯეტის
საბჭოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი

