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 ᲨᲔᲡᲐᲕᲐᲚᲘ

კომუნისტური ოკუპაციის რეჟიმისგან საქართველოს წილად ხვდა ისეთი მძიმე პრაქტიკაც, როგო
რიცაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შემდეგში შშმ) პირთა ინსტიტუციონალიზაცია და გარი
ყულობა (მაგ: ეფექტიანი დამხმარე მექა ნიზმების არარსებობა, ინფრასტრუქტურული პრობლემები 
და სხვა).

საქართველოს რატიფიცირებული აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონ
ვენცია (CRPD), რომელიც ძალაში შევიდა 2014 წელს. ამ დოკუმენტით ქვეყანამ აიღო სამართ ლებრივი 
ვალდებულება, რომ ყველა შშმ პირს შეეძლოს სარგებლობა ადამიანის უფლებებითა და ფუნდამე
ნტური თავისუფლებებით. 2020 წელს მიღებული კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებების შესახებ კიდევ ერთი დადებითი ნაბიჯი იყო მათი უფლებებისა და კეთილდღეობის დასა
ცავად. კონვენციის რატი ფიკაციის შემდეგ, გარკვეულწილად გაუმჯობესდა სამართლებრივი და პო
ლიტიკური გარემო: დაინერგა დამხმარე მექანიზმები შშმ პირთა საზოგადოებაში ჩასართავად, და
იწყო მათი სოციალურ მოდელზე გადასვლისა და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, ამოქმედდა 
სოციალური დახმარებისა და ჯანდაცვის პროგრა მები. 

ამ ცვლილებების მიუხედავად, შშმ პირთა ყოველ დღიური ცხოვრება საქართველოში მხოლოდ მცი
რედით გაუმჯობესდა. ისინი რჩებიან ერთერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად, რომელ საც შეზღუდული 
აქვს წვდომა განათლებაზე, დასაქ მებასა და ჯანდაცვაზე, და კვლავაც აწყდებიან სტიგმასა თუ ცრურ
წმენებს. შეზღუდული შესაძ ლებლობის შეფასების სისტემა ვერ გას ცდა სამედიცინო მოდელს და უმე
ტესწილად უგულებელყოფს ინდივიდუალურ ფუნქციონირებას, ასევე, იმ გარემო ფაქტორებს, რომ
ლებიც ძირს უთხრის აღნიშნულ პირთა კეთილდღეობას. 

არასაკმარისი ფინანსური რესურსის გამო, ქვეყანა შშმ პირებს ვერ აწვდის სათანადო მომსახურე
ბასა და სოციალურ დახმარებას. სერვისები ყველა მუნიციპალიტეტში თანაბრად არ მოიცავს ყველა 
ჯგუფს: ინტელექტუალური და ფსიქო სოციალური შეზღუდვის მქონე და თბილისს გარეთ მცხოვრები 
შშმ პირები ყველაზე მცირე მხარდაჭერას იღებენ. რეგულაციებისა და სტან დარტების დასანერგად 
გატარებული რეფორმების მიუხედავად (რომელთა მიზანი იყო უნივერ სალური დიზაინის შექმნა), მი
საწვდომობა კვლავ რჩება მთავარ გამოწვევად. 

საჯარო/კერძო ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები უმეტესწილად კვლავაც მიუწვდომელია, ამი
ტომ ბევრი შშმ პირი აგრძელებს ფიზიკური და სენსორული დაბრკოლებებით ცხოვრებას საზო
გადოებრივი ყოფის ყველა ასპექტში. ისინი, ძირითადად, ვერ მონაწილეობენ ბიუჯეტირების პრო
ცესში და გადაწყვეტილებები მიიღება შესაბამისი მონაცემების/მტკიცებულებების გარეშე. ხშირად 
მონაცემები შშმ პირთა საჭიროებების შესახებ ცალკე არ არის გამოყოფილი, ხოლო შეზღუდულ შე
საძლებლობებზე გაწეული დანახარჯები, ზრდის მიუხედავად, არ არის შედეგზე ორიენტირებული.1

წინამდებარე გზამკვლევი მუნიციპალიტეტებს დაეხმარება ამ პრობლემათა ადგილობრივ დონეზე 
გადაწყვეტაში.

სახელმძღვანელოს შემუშავებაში მონაწილეობ დნენ თბილისისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტთა 
მერიების საფინანსო და სხვა სამსახურები, ასევე, ამ რეგიონებში მცხოვრები შშმ პირები. შესაბამი
სად, რეალური თუ ჰიპოთეტური მაგალითები მოყვანილია აღნიშნული ორი მუნიციპალიტეტის საბი
უჯეტო პრაქტიკიდან, თუმცა გამოსადეგი იქნება ყველა მუნიციპალიტეტისთვის. თბილისის ბიუჯეტი 
შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების საუკეთესო მაგა ლითია არა მხოლოდ საქართველოში, 
არამედ აღმოსავლეთ ევროპაში, მარნეულში კი ფინანსური მართვის კარგი პრაქტიკა ნოყიერ ნია
დაგს ქმნის შედეგებზე ორიენტირებული ბიუ ჯეტირებისთვის. 

გზამკვლევის პირველი თავი მიმოიხილავს ადგილობრივი ბიუჯეტირების შედეგებზე ორიენ ტირების 
ძირითად საკითხებს, მათ შორის, მუნი ციპალური სამსახურების როლს; მე2 თავში მოცემულია ადგი
ლობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტების საბიუჯეტო კალენდარი; მე3 თავი ქარ თული გამოცდილებისა 
და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის კონკრეტული მაგალითებით განმარტავს, თუ რას ნიშნავს 
შედეგებზე ორიენ ტირებული ბიუჯეტირება; ხოლო მე4 თავში ბიუ ჯეტირების ძირითადი ცნებები ახს
ნილია კით ხვა პასუხის ფორმით.

1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის სიტუაციური ანალიზი საქართველოში, 2021 წელი. ხელმისაწვდო
მია ვებგვერდზე: https://www.undp.org/georgia/publications/situationanalysisrightspeopledisabilitiesgeorgia2021 

https://www.undp.org/georgia/publications/situation-analysis-rights-people-disabilities-georgia-2021
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გზამკვლევის მიზანია:

I. მუნიციპალურ სამსახურებს დაეხმაროს შშმ პირებზე ორიენტირებული, საერთაშორისო ვალდე
ბულებების შესაბამისი ბიუჯეტირების დანერგვაში: კერძოდ, ამ ჯგუფის საჭიროებები ბიუჯეტში 
აისახოს პროცესის ყველაზე მნიშვნე ლოვან ეტაპებზე, როგორიცაა: 

• ბიუჯეტის მომზადება 

• განხილვა 

• შესრულება

II. მუნიციპალურ სამსახურებს გააცნოს: 

• მათი როლი ბიუჯეტის შინაარსის განსაზღ ვრაში: გზამკვლევი როგორც საფინანსოეკონო
მიკურ, ისე ინფრასტრუქტურის, ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა 
და სხვა მუნიციპალურ სამსახურებს დაეხმარება, რომ შეადგინონ თავიანთი პროგრამების/
ქვეპროგრამების შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტები. ამიტომ, სახელმძღვანელოში მი
მოხილულია ბიუჯეტირების ისეთი საკითხებიც, რომლებიც იციან საფინანსოეკონომიკურმა 
სამსა ხურებმა, მაგრამ შესაძლოა არ იცოდნენ სხვა უწყებებმა.

• შშმ პირებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირებისა და საბიუჯეტო ადვოკატირების კარგი საერთა
შორისო პრაქტიკა, რომელიც ეფუძნება მტკიცებულებებს და გამოიყენება საქართველოში 
(მაგ: პრობლემების იდენ ტი ფიცირება და მათი პრიორიტეტულობის განსაზღვრა). 

• როგორ მოიძიებენ მუნიციპალური სამსახურები საბიუჯეტო ადვოკატირებით ფონდებს დამა
ტებითი დაფინანსების მისაღებად.

• რისი მიღწევა შეიძლება კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის გადმოღებით.

• როგორ შეუძლია ბიუჯეტირებას მუნიციპალური სამსახურების მიყვანა კონკრეტულ შედეგ(ებ)
ამდე. 

III. მუნიციპალურ სამსახურებს შეახსენოს: 

• რა არ უნდა დარჩეს მათი ყურადღების მიღმა საბიუჯეტო კალენდრის საკვანძო თარიღებში 
 კერძოდ, ბიუჯეტის პროექ ტის მომზა დების, წარდგენის, განხილვის, დამტკი ცების, შესრულე
ბის, ანგარიშგებისა და კონტროლის პროცესში;

• რომელი წყაროებია მნიშვნელოვანი შშმ პირებ ზე ორიენტირებული ბიუჯეტირებისთვის და 
როგორ შეუძლიათ მათი გამოყენება მუნიციპალურ სამსახურებს.

IV. შშმ პირებს, მათ წარმომადგენლობით ორგანიზაციებსა და დაინტერესებულ მხარეებს მიაწოდოს 
იდეები საბიუჯეტო ადვოკატირების, მაგალითად, შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობისა და სხვა 
საკითხების შესახებ (იხ. ქვემოთ, ქვეთავი 1.5 და თავი 3).

V. წაახალისოს შეჯიბრებითობის საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტებსა და ცე
ნტრალურ მთავრობას შორის.

VI. ყველა დაინტერესებული მხარე დააფიქროს საკუ თარ როლზე საბიუჯეტო პროცესში.
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1� ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲓᲔᲒᲔᲑᲖᲔ 
ᲝᲠᲘᲔᲜᲢᲘᲠᲔᲑᲐ: ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲣᲠᲘ ᲡᲐᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ 
ᲠᲝᲚᲘ

სწორედ ამ საკმაოდ ხანგრძლივი და კომპლექსური პროცესის ნაწილია შშმ პირებზე ორიენ ტი
რებული ბიუჯეტირება. ამიტომ, ადგილობრივი ბიუჯეტირების სათანადოდ გასაგებად, გზამკვლე ვი 
მიმოიხილავს მის ორგანიზაციულ და შინაარსობრივ მხარეებს. 

ორგანიზაციული მხარე: ადგილობრივი ბიუჯეტირების პროცესში მუნიციპალური სამსახურების 
როლი შეიძლება შევადაროთ სამინისტროთა როლს: ცენტრალურ დონეზე ბიუჯეტის შინაარსს სწო
რედ სამინისტროები განსაზღვრავენ, ვინაი დან ფინანსთა სამინისტროს არ აქვს (და არც უნდა ჰქონ
დეს) საამისოდ საჭირო დარგობრივი კომპეტენცია. ამ უწყებას, დარგობრივ კოორდინატორთა მეშვე
ობით, შეუძლია ბიუჯეტის შინაარსის გაგება და დაფინანსების კორექტირება, თუმცა არა დადგენა. 
ეკონომიკური ზრდის პროგნოზზე დაყრდნობით, იგი განსაზღვრავს მთლიან საბიუჯეტო რესურსს და 
ე.წ. „ჭერს“ სამინისტროებისთვის  მაქსიმალურს რესურსს, რომლის დახარ ჯვაც შეუძლია ერთ მხარ
ჯავ დაწესებულებას წლის განმავლობაში.

ადგილობრივად მსგავს როლს ასრულებენ მუნიციპალიტეტთა საფინანსო სამსახურები. მაგალითად, 
თბილისის მერიაში ქალაქის მთავრობის წევრებისგან იქმნება კომისია, რომელსაც ხელმძღვანე
ლობს ბიუჯეტის კურატორი მერის მოადგილე. მხარჯავები წარმოადგენენ გასულ წელს დამტკიცე
ბული პრიორიტეტების დოკუმენ ტის შესაბამისად შედგენილ საბიუჯეტო განაც ხადებს. კომისია ბიუ
ჯეტის პროექტს განიხილავს საბიუჯეტო ცვლილებების ყველა ეტაპზე, რის შედე გადაც განსაზღვრავს 
პრიორიტეტებს. ჭერებ ში ცვლილებების შეტანის შემდეგ, რესურსები გადანაწილდება საჭიროებისა
მებრ. 

ფინანსთა სამინისტროს მსგავსად, არც ამ სამსახურებს აქვთ (და არც უნდა ჰქონდეთ) ბიუჯეტის შინა
არსის დასადგენად საჭირო კომპეტენცია, თუმცა, სამინისტროსგან განსხვავებით, მათ ხშირად სწო
რედ ამის გაკეთება უხდებათ. 

შესაბამისად, საფინანსო სამსახურის ამჟამინ დელი კომპეტენციის გათვალისწინებით, გზამკვლევის 
ერთერთი მთავარი მიზანია, მუნიციპალურ სამსახურებს დაანახოს მათი როლი ბიუჯეტის შინაარსის 
განსაზღვრაში. კერძოდ, ეს არის:

1. გაზომვადი შუალედური და საბოლოო შედეგების ინდიკატორთა განსაზღვრა, რათა ფინა
ნსურმა სამსახურებმა კრიტიკულად გადახედონ მუნიციპალური სამსახურების მიერ განსა
ზღვრულ ინდიკატორებს და შეძლონ მათი ორიენტირება/გადაორიენტირება შედეგზე; 

2. ბიუჯეტის შინაარსის მორგება ფინანსურ რესურსებზე; 

3. ბიუჯეტის რედაქტირება ამ მიზნებისთვის.

შინაარსობრივი მხარე: ეს ნაწილი გულისხმობს დასახარჯი რესურსის მიბმას გაზომვადი შუალედური 
და საბოლოო შედეგის ინდიკატორებზე, რასაც გზამკვლევი დაწვრილებით მიმოიხილავს. 

როგორც აღინიშნა, შშმ პირებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება შედეგებზე ორიენტირებული ადგი
ლობრივი ბიუჯეტირების ნაწილია. თუმცა, კარგი საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ქვეყნებს 
არ აქვთ ერთიანი მიდგომა ამ ხანგრძ ლივი და კომპლექსური პროცესის მიმართ: ისინი ბიუჯეტირების 
გაუმჯობესებას ცდილობენ არა ერთდროულად ყველა მიმართულებით, არამედ ცალკეულ სფეროებში 
(მაგ: შესაძლებელია შშმ პირებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება უფრო ადრე/გვიან გაუმჯობესდეს, 
ვიდრე სკოლამდელი განათლების, სკრინინგისა და სხვა მიმართულებების). 
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1�1�  ᲠᲐ ᲐᲠᲘᲡ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲣᲚᲘ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘ

არაპროგრამული (კონვენციური) ბიუჯეტისგან2 განსხვავებით, პროგრამული ბიუჯეტი აჩვენებს, თუ 
როგორ აპირებს მთავრობა საკუთარი მიზნების განხორციელებას და რომელი შედეგები მიუთითებს 
მათ მიღწევაზე. საშუალოვადიანი საბიუჯეტო ციკლი საქართველოში ოთხწლიანია. შესაბამისად, 
პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერაში ძირითადი ინფორმაცია წარმოდ გენილია როგორც დასა
გეგმი, ისე შემდგომი სამი წლისთვის, რაც იძლევა განვლილი წლის მომავალ წლებთან შედარების 
საშუალებას.3 პროგრამული ბიუჯეტი შედგება პროგრამებისგან, რომლებიც, ჩვეულებრივ, ოთხ წელი
წადში უნდა განხორციელდეს; ეს პროგრამები კი, თავის მხრივ, მოიცავს 12 თვეში განსახორციელე
ბელ ქვეპროგრამებს.

პროგრამული ბიუჯეტი:

• აგებულია არა მხარჯავ დაწესებულებებზე, არამედ მათ პროგრამებზე (მაგ: ფული გაი ცემა არა 
მხარჯავ დაწესებულებაზე  ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროზე  არამედ საყოველთაო ჯანდა
ცვის ან სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის ქვეპროგრამებზე). 

• აჩვენებს, რომელ მიზანს (და არა უწყებას) ხმარდება ფული. 

• წარმოგვიდგენს პრიორიტეტებსა და მიზნებს პროგრამული ბიუჯეტის მოქმედების მთელი პე
რიოდისთვის. 

• მიზნებსა და დაგეგმილ შედეგებთან აკავშირებს ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა განხორ
ციელდეს ქვეპროგრამის ფარგლებში, ანუ 12 თვის განმავლობაში (მაგ: ორი სხვადა სხვა პუნ
ქტის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა).

• განსაზღვრავს შუალედურ (12 თვე) და საბოლოო (4 წელი) შედეგებს.

1�2 ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘᲡ ᲡᲐᲛᲘ  
 ᲣᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲔᲡᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ 

ადგილობრივი ბიუჯეტი შედგება სამი უმნიშვნელოვანესი ნაწილისგან:

თავი I. შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება;

თავი II. შემოსავლები;

თავი V. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა და სახსრები.

თითოეული მათგანი ადგილობრივ ბიუჯეტში, ჩვეუ ლებრივ, წარმოდგენილია ამავე რიგითობითა და 
ნუმერაციით. ქვემოთ ეს თავები მიმოხილულია კონკრე ტული მაგალითების თანხლებით:

2. არაპროგრამული ბიუჯეტი საქართველოში ცენტრალურ დონეზე არსებობდა 2009 წლამდე, მუნიციპალიტეტებში კი  2013 წლამდე, სანამ 
ქვეყანა პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე გადავიდოდა. პროგრამული ბიუჯეტისგან განსხვავებით, არაპროგრამული ბიუჯეტი აგებული იყო მხარ
ჯავ დაწესებულებებზე და არა მათ პროგრამებზე (მაგ: ფული იყოფოდა არა საყოველთაო ჯანდაცვის ან სპეციალური საჭიროებების მქონე 
ბავშვების ქვეპროგრამასთან, არამედ მხარჯავ დაწესებულებასთან  მაგალითად, ჯანდაცვის სამინისტროსთან).

3. სახელმწიფო ბიუჯეტში ეს ცალკე პროგრამული დანართია, ხოლო მუნიციპალიტეტთა ბიუჯეტში წარმოდგენილია ცალკე მუხლად (მაგ: 2022 
წლის ბიუჯეტში ამ მუხლის სახელია 20222025 წლების პრიორიტეტები და პროგრამები/ქვეპროგრამები).
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1�2�1� თავი I

ცხრილი 1 

მაგალითი 1: თავი I, მუხლი 2: მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდე
ლები და ნაშთის ცვლილება

1�2�1�1� შემოსულობები

შემოსულობებში იგულისხმება ის მთლიანი სახსრები, რომელთა მიღებასაც მთავრობა აპირებს 
წლის განმავლობაში, კერძოდ: 

• შემოსავლები (ეს არის შემოსულობების ნაწილი და არა  როგორც ხშირად ჰგონიათ  ის 
მთლიანი სახსრები, რომელთა მიღებასაც მთავრობა გეგმავს წლის განმავლობაში); 

• არაფინანსური აქტივების კლება (პრივატიზაცია);

• ფინანსური აქტივების კლება (მთავრობის მიერ გაცემული სესხებისა და დებიტორული დავა
ლიანების დაფარვა);4

• ვალდებულებების ზრდა: მთავრობის მიერ საგარეო და საშინაო ვალის აღება.

ფინანსური აქტივების კლება და ვალდებულებების ზრდა არ ჩანს მარნეულის ბიუჯეტში, რადგან ეს 
მუხლი მუნიციპალიტეტებს, ჩვეულებრივ, არ აქვთ, განსხვავებით ცენტრალური ან თბილისის ბიუჯე
ტისგან. 

თუ ადგილობრივ ან სახელმწიფო ბიუჯეტში შეგხვდებათ რაიმე ცნება ან ტერ მინი, რომელიც ამ გზამკვლევში 
არ არის ახსნილი, ან რომლის გასაგებადაც გჭირდებათ დამატებითი ინფორმაცია, გამოიყენეთ ფინანსთა 
მინისტრის 99-ე ბრძანება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესახებ (საჯარო ფინანსების ფუძემ დებლური 
დოკუმენტი საქართველოში). აქ იპოვით პასუხს უამრავ კითხვაზე, საბიუჯეტო ტერმინთა სხვადასხვა 
რაკურსით განმარტებასთან ერთად. თუ ბრძანებაში რომელიმე ტერმინის განმარტება გაუგებარი იქნება 
ერთი რაკურსიდან, მოძებნეთ მისი ალტერნატიული ახსნა. 

1�2�1�2� გადასახდელები 

ეს არის მთელი ფული, რომელსაც მთავრობა წლის განმავლობაში ხარჯავს, კერძოდ: 

• ხარჯები; 

• არაფინანსური აქტივების ზრდა: 500 ლარისა და მეტი ღირებულების ქონების შეძენა, რომელ
საც აქვს 1 წელზე მეტი საექსპლუატაციო ვადა;

4. ფინანსური აქტივებისა და დებიტორული დავალიანების განმარტებები იხილეთ კითხვაპასუხის თავში, ანბანური რიგის მიხედვით.

 თანხა ათას ლარებში 

დასახელება 2020 წლის 
ფაქტი 

2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

სულ 

სულ 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები 

საკუთარი 
შემოსავლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ფონდები 

შემოსულობები 34082,1 42496,0 34752,2 7743,8 46769,2 39308,9 7460,3 

შემოსავლები 33274,9 41616,9 33873,0 7743,8 46200,7 38740,4 7460,3 

არაფინანსური აქტივების 
კლება 807,1 879,2 879,2 0,0 568,5 568,5 0,0 

გადასახდელები 34565,6 38915,3 31720,2 7195,1 55560,4 47180,9 8379,4 

ხარჯები 19241,8 23322,1 22396,3 925,8 28070,1 27070,4 999,7 

არაფინანსური აქტივების 
ზრდა 15173,7 15530,4 9261,2 6269,3 27427,6 20047,9 7379,8 

ვალდებულებების კლება 150,1 62,7 62,7 0,0 62,7 62,7 0,0 

ნაშთის ცვლილება 483,5 3580,8 3032,0 548,7 8791,2 7872,0 919,1 
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• ფინანსური აქტივების ზრდა (ძირითადად, სესხის გაცემა მთავრობის მიერ);

• ვალდებულებების კლება: ვალის გადახდა.

1�2�1�3� ნაშთის ცვლილება (დაგროვება და გამოყენება)

ამ საკითხზე დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ, კითხვაპასუხის თავში, შესაბამისი ანბა
ნური საძიებლის მიხედვით.

1�2�2� თავი II - მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 

ცხრილი 2

მაგალითი 2: თავი II, მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავ ლები

თანხა ათას ლარებში 

დასახელება 2020 წლის ფაქტი 

2021 წლის ფაქტი 2022 წლის გეგმა 

სულ 

მათ შორის 

 

სულ 

საკუთარი შემოსა-
ვლები 

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ფო-

ნდები 
საკუთარი შე-
მოსავლები  

შემოსავლები 33274,9 41616,9 33873,0 7743,8 46200,7 38740,4 7460,3 

გადასახადები 18914,4 24188,7 24188,7 0,0 26969,8 26969,8 0,0 

გრანტები 9340,4 8293,8 550,0 7743,8 7714,4 254,1 7460,3 

სხვა შემოსავლები 5020,1 9134,3 9134,3 0,0 11516,5 11516,5 0,0 

როგორც ახსნილია კითხვაპასუხის განყოფილებაში (თავი 4), სხვა შემოსავლები მიიღება შემდეგი 
წყაროებიდან: პროცენტები, დივიდენდები, რენ ტა, სანქციები, ჯარიმები, საურავები, ადმინისტრაცი
ული მოსაკრებლები, არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება, ჰუმანიტარული დახ
მარებები და სხვა.

1�2�3�  თავი V - ბიუჯეტის პრიორიტეტები ოთხწლიანი პერიოდისთვის (მაგ: პროგრამები/
ქვეპროგრამები 2022-2025 წლებისთვის) 

აქ მოცემულია ყველა ადგილობრივი პროგრამის/ქვეპროგრამის ასიგნება (დაფინანსება).

1�3� ᲡᲐᲮᲔᲚᲛᲬᲘᲤᲝ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘᲡ ᲡᲐᲛᲘ ᲣᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲔᲡᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ 

1�3�1� I თავი 

მოცემულია შემოსულობები და გადასახდელები (შემოსულობებისა და გადასახდელების განმარ
ტებები დაწვრილებით იხ. ქვეთავში 1.2.1.1 და თავში 4). 

1�3�2� VI თავი

წინა ორი წლისა და მიმდინარე წლის დაფინან სება ჩაშლილია ხარჯებად, მხარჯავი დაწესებულებე
ბის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით (მათ შორის, შრომის ანაზღაურებად და არაფინან
სურ აქტივებად). აქვეა ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამებისთვის მიღებული გრან ტები და აღებული 
კრედიტები. 
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1�3�3� ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

სწორედ ეს უმნიშვნელოვანესი ნაწილი აქცევს სახელმწიფო ბიუჯეტს პროგრამულად. როგორც აღვ
ნიშნეთ, ამ დანართში ახსნილია, თუ როგორ აპირებს მთავრობა თავისი მიზნების განხორციე ლებას 
და რა შედეგები მიუთითებს მათ მიღწევაზე. 

ბიუჯეტის პროგრამული დანართი: 

i. წარმოგვიდგენს საბოლოო (პროგრამების) და შუალედურ (ქვეპროგრამების) შედეგებს. 

ii. განსაზღვრავს პრიორიტეტებსა და მიზნებს პროგრამული ბიუჯეტის მოქმედების მთელი პერიო
დისათვის. პროგრამული ბიუჯეტი შედგება პროგრამებისგან, რომლებიც, ჩვეულებრივ, ოთხ წე
ლიწადში უნდა განხორციელდეს; ეს პროგრა მები კი, თავის მხრივ, მოიცავს 12 თვეში განსახორცი
ელებელ ქვეპროგრამებს. პროგრამებს აქვს ოთხნიშნა კოდი, ქვეპროგრამებს კი – ექვს ნიშნა ან 
რვანიშნა, იერარქიის მიხედვით. მაგალითად: 

	` 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში (იხ. მე6 თავი) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაც ვის პროგ
რამის კოდია 27 03, სადაც 27 არის ჯანდაცვის სამინისტროს კოდი, ხოლო 03  მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის რიგითი ნომერი. 

	` ამავე პროგრამის ნაწილია მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის ქვე პროგრამა, 
კოდით 27 03 01. ამ შემთხვევაში 03ის გამეორება მიუთითებს, რომ ეს ქვე პროგრამა ეკუთვნის 
მოსახლეობის ჯანმრთე ლობის დაცვის პროგრამას (27 03), ხოლო 01 არის ქვეპროგრამის რი
გითი ნომერი. ანალოგიურად იშიფრება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგ
რამაც (27 03 02).

	` დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ქვეპროგრამის კოდი 27 03 02 01 ნიშნავს, 
რომ იგი ეკუთვნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამას (27 03) და ამ პროგრა
მაში შემავალი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამის (27 03 02) ნაწილია.

iii. მიზნებსა და დაგეგმილ შედეგებთან აკავშირებს ღონისძიებებს, რომლებიც უნდა განხორციელ
დეს ქვეპროგრამის ფარგლებში, ანუ 12 თვის განმავლობაში (მაგ: ორი სხვადასხვა პუნქტის დამა
კავშირებელი საავტომობილო გზის  ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა).

iv. განსაზღვრავს გაზომვად შუალედურ (12 თვე) და საბოლოო (4 წელი) შედეგებს:

	` შუალედური შედეგი მიიღწევა ქვეპროგრამის ფარგლებში, ანუ 12 თვის განმავლობაში. ეს შე
იძლება იყოს:

• სიკვდილიანობის შემცირება სამედიცინო მომსახურების უკეთესი ხელმისაწვდომობის 
გამო;

•  გაუმჯობესებული მიმოსვლა ამ ორ პუნქტს შორის და სხვა.

	` საბოლოო შედეგი მიიღწევა პროგრამის ფარგ ლებში, ანუ 4 წლის განმავლობაში. ეს შეიძლება 
იყოს: 

• სიკვდილიანობის შემცირება ორ პუნქტს შორის გაუმჯობესებული მიმოსვლით და სამედი
ცინო მომსახურების უკეთესი ხელმისაწვდომობით ოთხწლიან პერს პექტივაში;

• ეკონომიკური აქტივობის ცვლილება (ზრდა, კლება), გზის მოწყობამდე არსებულ (საბა
ზისო) მონაცემთან შედარებით.

v. გვაწვდის საბაზისო მონაცემებს, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია პროგრამის/ქვე
პროგრამის განხორციელებით მიღებული შედეგების შედარება მანამდე არსებულ მდგომარეო
ბასთან. ამ მონაცემთა გარეშე, შეუძლებელი იქნება პროგრამული ბიუჯეტით გატარებულ ღონის
ძიებათა შედეგების დანახვა. მაგალითად:

	` შუალედური შედეგის ინდიკატორი შეიძლება იყოს მუნიციპალიტეტის ორ პუნქტს შორის გა
დაადგილებულ პირთა რაოდენობა გზის მოწყობამდე არსებულ (საბაზისო) მონაცემთან შედა
რებით;
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	` საბოლოო შედეგის ინდიკატორი შეიძლება იყოს ეკონომიკური აქტივობის დონე მუნიციპა
ლიტეტის ორი პუნქტის დაკავშირების შემდეგ, გზის მოწყობამდე არსებულ (საბაზისო) მონა
ცემთან შედარებით.

1�3�3�1� ინდიკატორები 

შუალედური და საბოლოო შედეგის ინდიკატორები განვიხილოთ სოციალური რეაბილიტაციისა და 
ბავშვზე ზრუნვის (27 02 03) და საყოველთაო ჯანდაცვის (27 03 01) ქვეპროგრამების საფუძველზე. 

ცენტრალური ბიუჯეტის სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის (27 02 03) ქვეპროგრამის 
მიზანია, გაუმჯობესდეს შშმ პირებისა (მათ შორის, ბავშვების) და ხანდაზმულების, ასევე, მზრუნვე
ლობამოკლებული, სოციალურად დაუ ცველი, მიუსაფარი და მიტოვების რისკის წინა შე მყოფი ბავშვე
ბის ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. 

მაგალითად, ქვეპროგრამის შუალედური შედეგისთვის:

i. ცუდი ინდიკატორია სოციალური სერვისებითა და პროდუქტებით უზრუნველყოფილ ბენეფი
ციართა კმაყოფილება, როცა მის გასაზომად არანაირი ღონისძიება არ ფიგურირებს. შედე
გებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების ენაზე ღონისძიება არის რესურსი (input), რომელიც 
მიბმულია მიზანზე. ურესურსო მიზანი მხოლოდ კეთილი სურვილების დეკლარაციაა, რაც 
პროგრამული ბიუჯეტისთვის არ გამოდ გება. 

ii. არასაკმარისი5 ინდიკატორია სოციალური სერვისებითა და პროდუქტებით უზრუნველყოფილ 
დამატებით ბენეფიციართა რაოდენობა.

iii. ცუდი შუალედური ინდიკატორია სოცი ალური სერვისებითა და პროდუქტებით უზრუნველყო
ფილ ბენეფიციართა სარგებ ლიანობა6, როცა მის გასაზომად არ ფიგურირებს არანაირი ღო
ნისძიება, მიბმული შესაბამის მიზანზე. 

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის (27 02 03) ქვეპროგრამა მოსახლეობის სოცი
ალური დაცვის პროგრამის (27 02) ნაწილია, რაზეც მიანიშნებს პირველი ოთხი ციფრის გამეო
რება (27 02) ქვეპროგრამის კოდში. საბოლოო შედეგის ერთერთი კარგი საბოლოო ინდიკატორი 
იქნებოდა ბენეფიციარ თა დამო უკიდებელი ცხოვრების მაჩვენებელი (მაგ: შშმ მოზრდილებისა და 
ბავშვების კომუნიკაციის ხარისხი სხვა ადამიანებთან (თანა ტოლებთან, მასწავლებლებთან და ა.შ.)7. 

 ეს მაჩვენებელი შეიძლება იყოს:

• დაბალი, საშუალო ან მაღალი, შესაბამისი განმარტებების თანხლებით (შშმ პირთა შედეგებზე 
ორიენტირებული ბიუჯეტირების პირველ ეტაპზე);

• უფრო დეტალიზებული  თითოეული დონისთვის შესაბამისი დიაპაზონების/ქვედონეების გა
მოყოფითა და განმარტებებით (შშმ პირთა შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების მო
მდევნო ეტაპზე).

ამ ინდიკატორის შესაბამისი მიზნის (დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება) მისაღ
წევად, აუცილებელია: 

• ბენეფიციართა რეპრეზენტატულ ჯგუფებთან ფსიქოლოგების მუშაობა კომუნიკაციის ხა
რისხის გასაუმჯობესებლად; 

• ბენეფიციართა რეპრეზენტატულ ჯგუფებზე დაკვირვება კომუნიკაციის ხარისხის დასად გენად.

5. ზოგჯერ შესაძლებელია ჩანდეს, რა არ არის საკმარისი, მაგრამ აპრიორი არ ჩანდეს, რა არის საკმარისი.

6. Utility

7. მიიჩნევა, რომ ადამიანის კომუნიკაციის ხარისხი მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს მისი ცხოვრების ხარისხს. შესაბამისად, თუ შშმ პირი 
ახერხებს გაუშუალებელ (დამოუკიდებელ) კომუნიკაციას, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უკვე გადადგმულია მისი დამოუკიდებელი 
ცხოვრებისკენ.
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საყოველთაო ჯანდაცვის (27 03 01) ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის არასაკმარისი ინდიკატორი 
იქნებოდა სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო მომსახურებებით უზრუნველყოფილ შშმ პირთა რაო
დენობა. ეს ქვეპროგრამა, თავის მხრივ, მოსახ ლეობის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის (27 03) ნა
წილია, რაზეც მიანიშნებს პირველი ოთხი ციფრის გამეორება ქვეპროგრამის კოდში (27 03).

საყოველთაო ჯანდაცვის ქვეპროგრამის შუალედური შედეგისთვის კარგი ინდიკატორები იქნებოდა:

• სამედიცინო შემოწმებების, ლაბორატორიული თუ სხვა დიაგნოსტიკური გამოკვ ლევების, სა
მედიცინო პერსონალის ანაზ ღაურების, ზედნადები ხარჯებისა და სხვა კომპონენტების წილი 
იმ გეგმურ თუ გადა უდებელ ამბულატორიულ მომსახურებათა მთლიან დაფინანსებაში, რომ
ლებიც გაწიეს პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებმა.

• სამედიცინო შემოწმებების, ლაბორატორიული თუ სხვა დიაგნოსტიკური გამოკვ ლევების, სა
მედიცინო პერსონალის ანაზ ღაურების, ზედნადები ხარჯებისა და სხვა კომპონენტების წილი 
იმ გადაუდებელი ამბულატორიული თუ სტაციონარული მკურნალობის მთლიან დაფინანსე
ბაში, რომელიც ჩაატარეს პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებმა.

სახელმწიფო ბიუჯეტში შინაარსიანი და გაზომ ვადი ინდიკატორების განსაზღვრაც კი ვერაფერს მო
გვცემს საბაზისო მონაცემების გარეშე, რომლებიც აჩვენებს, თუ რასთან შედარებით მიაღწია ადგი
ლობრივმა ან ცენტრალურმა მხარჯავ დაწესებულებამ გარკვეულ შედეგს (მაგ: საყოველთაო ჯანდა
ცვის (27 03 01) ქვეპროგრამას ხუთი საბაზისო ინდიკატორი აქვს, ხოლო სოცია ლური რეაბილიტაციისა 
და ბავშვზე ზრუნვის (27 02 03) ქვეპროგრამას  სამი, მაშინ, როცა ერთსაც და მეორესაც გაცილებით 
მეტი საბაზისო ინდიკატორი სჭირდება კონკრეტულ წელს მიღწეული პროგრესის გასაზომად). 

1�3�3�2 ოთხი უმნიშვნელოვანესი კითხვა პროგრამულ ბიუჯეტთან მიმართებით: 

1. ჩაშლილი აქვს თუ არა მხარჯავ დაწესებულებას ბიუჯეტი ქვეპროგრამებად? (ამის გარეშე შე
უძლებელი იქნება საბოლოო და შუალედური შედეგების გამიჯვნა და მათ შორის შესაბამისო
ბის დადგენა).

2. ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზე (საბიუჯეტო განაცხადში) ხომ არ გვხვდება ისეთი პროგრამები/
ქვეპროგრამები, რომელ თა მიზნობრიობა გამოკვეთილი არ არის და მათ ფარგლებში გან
სახორციელებელი ღონისძიებები/აქტივობები გ ანისაზღვრე ბა მოგვიანებით, წლის განმავ
ლობაში? (საბიუჯეტო განაცხადის შესახებ იხ. ქვემოთ).

3. აქვთ თუ არა პროგრამული დანართით წარმოდგენილი ქვეპროგრამის ინდიკატორებს საბა
ზისო და მიზნობრივი მაჩვენებლები?8

4. განსაზღვრულია თუ არა ისეთი სრულიად არაგაზომვადი ინდიკატორები, როგორიცაა, მაგა
ლითად, მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა?

1�4� ᲨᲔᲓᲔᲒᲔᲑᲖᲔ ᲝᲠᲘᲔᲜᲢᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘᲠᲔᲑᲐ ᲨᲨᲛ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

ამ პროცესმა შეიძლება გამოიღოს მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი შედეგები. 
ხშირად რთულია არაორაზროვანი და კონკრე ტული პასუხის გაცემა კითხვაზე, თუ როგორი შეიძლება 
იყოს ეს შედეგები. საბიუჯეტო ადვოკატირების მოკლევადიანი შედეგების ჩამოყალიბება არ კმარა. 
მაგალითად, ვიცით:

• რა შედეგს მოიტანს წლის ბოლოს შშმ პირთა ჯანდაცვის დაფინანსების გაზრდა რომელიმე 
კონკრეტული მიმართულებით? 

8. მაგ: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიხედვით: შეფასების ინდიკატორთა ნაწილი ვერ ზო
მავს/აფასებს მიღწეულ შედეგებსა და ეფექტიანობას; პროგრამების/ქვეპროგრამების ნაწილი შეფასებისათვის საჭიროებს დამატებით 
ინდიკატორებს; არასრულად განისაზღვრება ცდომილების ალბათობა და შესაძლო რისკების მაჩვენებლები.
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• ან რა შედეგი დადგება ამ კუთხით 4 წლის შემ დეგ?9

საბიუჯეტო მხარჯავი დაწესებულებები ამ კითხვებზე სცემენ შემდეგ პასუხებს:

	` გვეყოლება უფრო ჯანმრთელი და/ან კმაყოფილი მოსახლეობა;

	` ამაღლდება ცნობიერება.

ეს ნიშნავს, რომ პასუხები არ გვაქვს და ამგვარი ზოგადი ინდიკატორებით/პასუხებით ერთი დონის 
მთავრობა (ადგილობრივი) ვერც სხვა დონის (ცენტრალური) მთავრობას დაარწმუნებს და, მითუმე
ტეს, ვერც დონორებსა თუ ბიზნესს, რომ მისი შეთავაზებით რეალურად შეიძლება შედეგის მიღწევა. 

1�5� ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲘᲡ ᲡᲐᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲝ ᲐᲓᲕᲝᲙᲐᲢᲘᲠᲔᲑᲐ

თუ გვინდა დაფინანსების გაზრდა რომელიმე კონკრეტული მიმართულებით, ადვოკატირება ადგი
ლობრივი ან სახელმწიფო ბიუჯეტის შედგენის ეტაპზე უნდა დავიწყოთ. გზამკვლევის საბიუჯეტო კა
ლენდრის თავში სწორედ ამიტომ არის მოცემული როგორც ადგილობრივი, ისე სახელმ წიფო ბიუჯე
ტების საკვანძო თარიღები.

როგორც აღვნიშნეთ, გზამკვლევის მიზანია, წაა ხალისოს მუნიციპალიტეტებსა და ცენტრალურ მთა
ვრობას შორის შეჯიბრებითობის საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრება. კარგი საერთაშორისო პრაქტი
კის მიხედვით, ამ მიზანს მუნიციპალიტეტები აღწევენ დამატებითი დაფინანსების საბიუ ჯეტო ადვო
კატირებით, რაც შესაძლებელია რამდენიმე გზით: 

• მეტი დაფინანსების გამოყოფა ცენტრალური ბიუჯეტიდან და მეტი ადგილობრივი შემოსა
ვლის მიღება სხვადასხვა უწყებაში: ფინანსთა სამინისტრო, რეგიონული განვი თარების ფო
ნდი (მაგ: საბავშვო ბაღის ასაშენებლად, რისთვისაც ადგილობრივ ბიუ ჯეტში ფული არ არის, 
მთავრობის დადგენილება #113), მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

• ვალის აღება ფინანსთა სამინისტროს თანხ მობით;

• დაფინანსება საერთაშორისო დონორების მხრიდან (გრანტები);

• სახსრების მოზიდვა ბიზნესიდან (კერძოსაჯარო პარტნიორობა).

საბიუჯეტო ადვოკატირების კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენებას საქართველოში არაფერი 
უშლის ხელს. ადვოკატირების დაწყებამდე, ცენტრალურმა მთავრობამ ან/და მუნიციპალურმა სამსა
ხურებმა უნდა:

• განსაზღვრონ, არსებულ რესურსზე რამდენით მეტი სჭირდებათ;

• გადაწყვიტონ, ვის რამდენი სთხოვონ.

აუცილებელია, საბიუჯეტო ადვოკატირება ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებს. შესაბამისად, მუნიციპა-
ლიტეტები დამატებითი დაფინანსებას მოპოვებას შეძლებენ, თუ: 

1. ადვოკატირების დაწყებამდე ე.წ. გონებრივი იერიშით (ბრეინსტორმინგით) განსაზღვრავენ და 
შეასრულებენ საშინაო დავალებას, კერძოდ: 

• ყურადღებით გააანალიზებენ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს;

• შეისწავლიან შესაბამის ცენტრალურ მხარჯავ დაწესებულებათა საბიუჯეტო განაც ხადებს, 
რომლებიც ელექტრონულად უნდა გამოითხოვონ (ცენტრალური მთავრობის საბიუჯეტო განა
ცხადები შეიძლება მოიცავ დეს ასეულობით გვერდს);

• მოიკვლევენ დონორთა (თანა)დაფინანსების შესაძლებლობებს; 

9. საშუალოვადიანი საბიუჯეტო ციკლი საქართველოში ოთხწლიანია.
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• მოიკვლევენ კერძოსაჯარო პარტნიორობის შესაძლებლობებს;

• დაითვლიან, რა დაჯდება შშმ პირთა საჭიროებების იდენტიფიცირება და შეფასება (მაგ: დაია
ნგარიშებენ 20232026 წლების ბიუ ჯეტს). პროცესმა შეიძლება მოითხოვოს დაფინანსება ისეთი 
მიზნებით, როგორიცაა კონსულტაციების ჩატარება (ფოკუს ჯგუფებისა და შეხვედრების ორგა
ნიზება), მგზავრობა და ა.შ.

• დაითვლიან, რა დაჯდება რომელიმე დონის ბიუჯეტში საერთაშორისო ვალდებულებების 
ასახვა (მაგ: აბილიტაციარეაბილი ტაციის ან სხვა ვალდებულებების, რომლებიც მოცე მულია 
შშმ პირთა უფლებების კონვენციასა და ასოცირების ხელშეკრულებაში). ეს აუცილებელია 
ნაკისრ ვალდებულებათა შესასრულებლად, რადგან შეიძლება ისინი მხედველობიდან გამო
რჩეთ დონორებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მაშინაც კი, როცა კონკრეტული ინიცი
ატივა მათგან მოდის.

2. განსაზღვრავენ პრობლემას, რომლის გადაწ ყვეტაც სურთ ადვოკატირებით და დარწმუნ დებიან, 
რომ ეს პრობლემა ნამდვილად იმსა ხურებს დაგეგმილი ძალისხმევის გაღებას;

3. განსაზღვრავენ ადვოკატირების მიზნებს და დარწმუნდებიან, რომ მათი მიღწევა შესაძლებელია;

4. გამოკვეთენ წინააღმდეგობებს, შეზღუდვებ სა და რისკებს; 

5. განსაზღვრავენ ამ გამოწვევებთან გამკლავების გზებს, დაუნდობელ ოპონირებას გაუ წევენ საკუ
თარ თავს და დარწმუნდებიან, რომ ამ ყველაფრის გადალახვა შესაძლებელია; 

6. დარწმუნდებიან, რომ მზად არიან კითხვებისთვის, რომლებიც შეიძლება დასვას მთავ რობამ, 
ბიზნესმა და დონორმა ორგანიზაციამ;

7. დაიცავენ საბიუჯეტო კალენდრით განსაზღვრულ ვადებს (მაგ: ცენტრალური საბიუ ჯეტო ადვოკა
ტირების დაწყების ოპტი მალური თარიღია 12 მარტი. ამ დღეს სამინისტროები ქმნიან/აახლებენ 
სამუშაო ჯგუფებს, რომლებმაც კოორდინაცია უნდა გაუწიონ ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტის (BDD), საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმისა და წლიუ რი ბიუჯეტის 
პროექტის მომზადებას);

8. გამოავლენენ ცუდ პრაქტიკას კონკრეტულ შემთხვევათა შესწავლით, რათა აჩვენონ, რომ დახარ
ჯული სახსრების გამოყენება უფრო ეფექტიანად შეიძლებოდა. ცუდ პრაქტიკას შეადარებენ კარგს 
და ახსნიან, თუ რატომ იყო ერთი ცუდი, ხოლო მეორე  კარგი;

9. დაასაბუთებენ, თუ რატომ უნდა გაიზარდოს ჯანდაცვის დაფინანსება რომელიმე კონკრეტული 
მიმართულებით. კერძოდ:

• რა შესაძლო საშუალოვადიანი (4 წლის შემ დეგ) და გრძელვადიანი შედეგები დადგება და 
როდის შშმ პირთა პროგრამების/ქვე პროგრამების გაზომვად შედეგებზე ორიენ ტირებით. რო
გორც ზემოთ აღინიშნა, არ არის საჭირო ერთიანი მიდგომა და ლოდინი, თუ როდის გაუმჯობე
სდება ცენტრალური ან ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტები მთლიანობაში; 

• შეუძლიათ თუ არა (და როგორ) ჯანდაცვისა და ფინანსთა სამინისტროებს ამ შედეგების პო
ლიტიკურად გაყიდვა. 

10. სამინისტროებს დაანახებენ, საიდან უნდა მოიტანონ ფული კონკრეტულ პროგრამათა დაფინან
სების გასაზრდელად. მაგალითად, ეს შესაძლებელია შემდეგი საშუალებებით:

• ჯანდაცვის სხვა პროგრამების დაფინანსების ოპტიმიზაცია და სახსრების გამოთავი სუფლება: 
ეს არ არის მარტივი, თუმცა სახელმ წიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტების შედგენის ეტაპზე შეი
ძლება ჩატარდეს კვალი ფიციური ანალიზი (ადვოკატირების კალენდარში მოცემულ ვადებში) 
და მოხერ ხდეს როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ისე სოციალური მომსახურების სააგენტოსა 
და ადგილობრივი თვითმმართველობების დარწმუნება, რომ შეამცირონ ჯანდაცვის გარკვე
ული პროგრამების დაფინანსება; 

• დონორების (თანა)დაფინანსება;

• კერძოსაჯარო პარტნიორობა. 

11. დაიწყებენ საბიუჯეტო ადვოკატირებას, რათა მუნიციპალიტეტის დონე
ზე მოგვარ დეს ის პრობლემები, რომლებიც დასმულია სახელმწიფო აუდიტის სამსა  
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ხურის (sao.ge) შშმ პირთა ხელშეწყობის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშში.10 

სწო  რედ ასეთი შეჯიბრებითობის მაგალითებით ყალიბდება კარგი და საუკეთესო პრაქტიკა ჯერ 
ქვეყნის, შემდეგ კი საერთაშორისო დონეზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2013 წლიდან 
უფრო მეტი შედეგიანი, მასშტაბური და სიღრმისეული აუდიტი ჩაატარა ფინანსური საკით ხებისა და 
ეფექტიანობის კუთხით, ვიდრე მანამდე ერთად აღებული. სამსახურის ასეთი გააქტიურების ფონზე, 
მის ანგარიშებში წარმოდგენილი უამრავი ძალიან საჭირო რეკომენდაცია სამიზნე ობიექტებს11 
კვლავაც უყურადღებოდ რჩებათ (მაგ: იხ. გზამკვლევის დანართი 1). 

12. საკუთარი პროგრამების/ქვეპროგრამების „ბენჩ მარკინგით“,12 აჩვენებენ რესურსების გამოყე
ნებას, ერთეულის ღირებულებასა და ფასს, ასევე, მთლიანად ეფექტიანობას, რაც პაციენტებსა 
და ჯანდაცვის/სოციალური პრო გრამების ბენეფიციარებს მისცემს სხვა და  სხვა ორგანიზაციის 
ეფექტიანობას თან შედარების საშუალებას (რეკომენდაცია თბილისის მერიისთვის).

13. შეარჩევენ და გამოკითხავენ ჯანდაცვის სხვადასხვა მომსახურების ბენეფიციართა და საჯარო 
მოხელეთა 810კაციან ფოკუს ჯგუფებს, ერთი მხრივ, ამ სერვისებით კმაყოფილებისა და მათი სა
რგებლიანობის გასარ კვევად, მეორე მხრივ კი  ხარისხიანობის დასადგენად. ეს იქნება თვისო
ბრივი კვლევა  განსაკუთრებით სასარგებლო იმ პრობ ლემათა განსაზღვრისათვის, რომლებსაც 
სამინისტრო ან სოციალური მომსახურების სააგენტო არ იკვლევს. საქართველოში ყველაზე დიდი 
შერჩევა რაოდენობრივი კვლევე ბისთვის 2500 კაცს არ აღემატება, რაც გარკვეულ შემთხვევებში 
(თუნდაც სწორი მეთოდოლოგიური მიდგომის პირობებში) საკმარისი არ არის.13

14. ჯანდაცვის სამინისტროსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს დაანახებენ:

• რა დამატებითი ღირებულება შეიძლება ჰქონ  დეს დიდი შერჩევისა და, შესაბამისად, მაღალი 
სანდოობის რაოდენობრივ კვლევებს შეზღუდული შესაძლებლობების პოლიტიკისა თუ სხვა
დასხვა ჩარევის კორექტირებისთვის.

• რა დიდ რესურსს მოითხოვს მაღალი სანდოობის მქონე რაოდენობრივი კვლევები, რაც მუნი
ციპალიტეტებმა შეიძლება ვერ დააფინანსონ საკუთარი ბიუჯეტით.

15. ჯანდაცვის სამინისტროს, ასევე, სოციალური მომსახურებისა და ჯანმრთელობის ეროვნულ საა
გენტოებს დაეხმარებიან კვლევის კითხვების ჩამოყალიბებაში; დაანახებენ იმასაც, თუ რა მნიშ
ვნელობა აქვს ამ მომსახურებებით კმაყოფილებისა და მათი სარგებლიანობის დადგენას და 
როგორ შეიძლება მსგავსი საპილოტე მონიტორინგით არაინფორმირებული უკმაყოფილების შე
ცვლა ინფორმირებული კმაყოფილებით, კერძოდ:

• ამგვარი მცირემასშტაბიანი დაკვირვებით, მუნიციპალიტეტები სამინისტროსა და ორივე საა
გენტოს დაანახებენ, რამდენად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა შშმ პირის საჭიროებების, ასევე, 
პროგრამით/ქვეპრო გრამით კმაყოფილებისა და მათი სარგებლიანობის კვლევა. 

• ბენეფიციართა მიერ მიღებული სარგებლის განსაზღვრა გაცილებით უკეთეს წარმოდგენას 
გვიქმნის სოციალური და სამედიცინო მომსახურებების ხარისხზე, ვიდრე მათი კმაყოფილე
ბის/უკმაყოფილების დადგენა (მაგ: პირს შეიძლება არარეალისტური მოლოდინები ჰქონდეს 
მისი მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან მიმართებით; ვერ აცნობიე რებდეს, თუ რა შედეგის 
მიღწევა შეიძლება ამ მდგომარეობის გათვალისწინებით და, შესაბამისად, მისი კმაყოფი
ლება არ ასახავ დეს მიღებულ სარგებელს.

• სწორედ ამის გამო, სახელმწიფოს სოციალურ და სამედიცინო სერვისთა სარგებლიანობას 
არაერთ ქვეყანაში შერჩევით აკვირდებიან. ამ კუთხით, დაკვირვება ჯანდაცვის მუნიციპა
ლური თუ სახელმწიფო პროგრამებით მოსარგებლეებზე (შშმ პირები, ქალები, ნარკომომხ
მარებლები, დიაბეტის მქონე პირები, დიალიზისა და თირკმლის ტრანსპლან ტაციის ბენეფი
ციარები და სხვა) ძალიან საჭირო ინფორმაციას მისცემდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის სა
ხელმწიფო პოლიტიკის კორექტირებისთვის. ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამებით შესაძ
ლებელია:

10. https://bit.ly/3QMX60f

11. აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები.

12. Benchmarking  ათვლის წერტილთან შესაბამისობის შეფასება.

13. საქართველოში მხოლოდ მარკეტინგულ კვლევებს აქვთ უფრო დიდი ზომის შერჩევები.

https://sao.ge/ka/%E1%83%A8%E1%83%A8%E1%83%9B-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C2020062605122969ka.html
https://bit.ly/3QMX60f
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• სოციალური და ჯანდაცვის ცენტრალური პროგრამების მუნიციპალური კომპლემენტაცია. 
ეს ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამების ბენეფიციარებს შესთავაზებს ნაკლებ 
შემზღუდავ პირობებს (მაგ: გათვალისწინებულზე მეტ მომსახურებას, უფრო ფართო ასაკო
ბრივ დიაპაზონს, სახელმწიფო თანადაფინანსებასთან ერთად, მუნიციპალურ თანადაფი
ნანსებას და ა.შ.).

• სამედიცინო მიზნებით მგზავრობა.

დაკვირვება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შშმ ბენეფიციართა კმაყოფილებასა და მიღებულ 
სარგებელზე არც ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოს ჩაუტარებია და არც სოციალური მომსახურე
ბის სააგენტოს (მაგ: საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი შესაძლოა ისეთ სამედიცინო 
მომსახურებას ითხოვდეს, რომელსაც პროგრამა არ ფარავს, ამიტომ უკმა ყოფილო დარჩეს, რაც არ 
ნიშნავს, რომ პროგრამა უსარგებლოა).

რა მნიშვნელობა აქვს, ბენეფიციარი საფუძვლიანად 
არის კმაყოფილი ამა თუ იმ მომსახურებით, 
თუ უსაფუძვლოდ, და რატომ უნდა ჩავატაროთ 
ამ საკით ხის საპილოტე თუ სრულმასშტაბიანი 
მონიტორინგი?

არაერთი სოციოლოგიური კვლევა აჩვენებს, რომ 
ჯანდაცვის პროგრამების ბენეფიციართა საკმაოდ 
დიდი ნაწილი (შშმ პირთა ჩათვლით) არ არის 
გათვითცნობიერებული არც საკუთარ უფლებებში 
და არც იმ მომსახურებებში, რომლებიც ეკუთვ
ნით.

ამგვარი მონიტორინგი იძლევა საშუალებას, რომ:

• მუნიციპალიტეტმა დაიწყოს მუშაობა მუ
ნიციპალური ჯანდაცვის პროგრამების ბენეფიცი
ართა არაინფორმირებული უკმაყოფილების ინ
ფორმირებული კმაყოფილებით შესაცვლელად;

როგორც სამინისტრომ, ისე სააგენტომ, ჯანდაცვის ცენტრალური პროგრამების მუნიციპალურ ბე
ნეფიციართა მაგალითზე უკეთ გააანალიზონ, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან ქვეყნის მასშტაბით 
სოციალური და სამედიცინო მომსახურებების გასაუმჯობესებლად.

მნიშვნელოვანია, დამფინანსებელს ავუხსნათ, თუ როგორ შეიძლება ჩატარდეს სერვისებით კმაყო
ფილებისა და მათი სარგებლიანობის მონიტორინგი ჯერ საპილოტე ფორმატით, შემდეგ კი სრულმას
შტაბიანად. მაგალითად, ასეთ გზებს მიეკუთვნება:

 ` სოციალური და სამედიცინო მომსახურების მიმღებთა და მიმწოდებელთა გამოკითხვა; 

 ` დამოუკიდებელი დაკვირვება სოციალურ და სამედიცინო მომსახურებაზე, რათა გაირკვეს, 
თუ რით არის კმაყოფილი ბენეფიციარი და რა სარგებელს იღებს იგი;

 ` რა პრობლემებს აწყდებიან მათთვის საჭირო სოციალური და სამედიცინო მომსახურების 
მიღებისას;

 ` რამდენად ხელმისაწვდომია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის შესაფერისი სო
ციალური და სამედიცინო მომსახურება და ა.შ.

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული საბიუჯეტო ადვოკატირების მაგალითები

ამ მაგალითებიდან ან საკუთარი გამოცდილებით აირჩიეთ: 

• თქვენთვის ყველაზე მწვავე საკითხი; 

• მისი მომდევნო პრიორიტეტი და ა.შ. 

ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲛᲝᲓᲔᲚᲘᲡ ᲡᲐᲙᲕᲐᲜᲫᲝ 
ᲔᲚᲔᲛᲔᲜᲢᲗᲐ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ

 ` სისტემური ბარიერები
 ` აგდებული/დამამცირებელი 

მოპყრობა
 ` სოციალური გარიყვა

• ნებსითი
• უნებლიე
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მაგალითი 3: ახალი სოციალური მოდელის პილო ტირება და დანერგვა მუნიციპალიტეტის დონეზე, 
რასაც ჯერ კიდევ 2010 წლიდან ითვა ლისწინებდა სხვადასხვა სამთავრობო სამოქ მედო გეგმა. 

კარგი პრაქტიკის მიხედვით, სწორედ აქ რეალიზდება თვითმმართველობებს შორის შეჯიბრე ბითობის 
როლი.

 

მაგალითი 4: თქვენს მუნიციპალიტეტში მონი ტორინგი სახელმწიფო ბიუჯეტის იმ ქვე პროგრამებზე, 
რომლებიც მოიცავს სხვადასხვა მომსახურებისა და დამხმარე საშუა ლებების/მასალების მიწოდებას 
შშმ პირთათვის (მაგ:  სოცი ალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა (27 02 03), მოსახლეობის საყო
ველთაო ჯანმრთელობის დაცვა (27 03 01), ფსიქიკური ჯანმრთე ლობის დაცვა (27 03 03 01), იშვიათი 
დაა ვადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურ
ნალობა (27 03 03 06), ინკლუზიური განათლება (32 06)). მონიტორინგმა შეიძლება მოიცვას მომსახურე
ბებისა და საქონლის ხარისხი, მიწოდების თანმიმდევრულობა, დროულობა და შედეგები.

2� ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲮᲔᲚᲛ ᲬᲘᲤᲝ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲔᲑᲘᲡ  
ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲘ

2�1� ᲪᲔᲜᲢᲠᲐᲚᲘᲖᲔᲑᲣᲚᲐᲓ ᲓᲐᲓᲒᲔ ᲜᲘᲚᲘ ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲮᲔᲚᲛᲬᲘᲤᲝ  
 ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲔᲑᲘᲡ ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲘ

კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, არ გაუშვათ ადგილობრივი თუ სახელმწიფო საბიუჯეტო კალენდრით 
გათვალისწინებული შემდეგი ვადე ბი: 

20 იანვრამდე
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული (ავტონომიური რესპუბლიკის თვითმმართველი ერთე
ულის გარდა) ბიუჯეტის პროექტის დამტკი ცებიდან არაუგვიანეს 20 დღეში ფინანსთა სამინისტროს 
უგზავნის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორი
ტეტების დოკუმენტს.14

31 იანვრამდე 
1. სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის გამოქვეყ ნებიდან 1 თვის ვადაში ადგილობრივი თვითმმა

რთველობის აღმასრულებელ ორგანოსა და შესაბამის სახელმწიფო ორგანოს შორის (საჭი
როების შემთხვევაში) ფორმდება დელეგირების ხელშეკრულებები.15

2. მუნიციპალიტეტებიდან და ავტონომიუ რი რესპუბლიკებიდან მიღებული ინფორ მაციის სა
ფუძველზე, ფინანსთა სამი ნისტრო ამზადებს BDDის საბოლოო ვარიანტს, რომელსაც ინფორ
მაციის სა ხით წარუდგენს პარლამენტის საფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტს (მაგ: 2022 წელს ეს 
იყო 20222025 წლების ძირითადი მონა ცემებისა და მიმართულებების დოკუ მენტი).

14. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78ე მუხლის მე8 ნაწილის საფუძველზე.

15. კოდექსის 79ე მუხლის მე3 ნაწილის საფუძველზე.

შენიშვნა: სოციალური მოდელი ემყარება განსხვავებას სამედიცინო დარღვევისა და შეზღუდული შესაძლებლობის ცნებებს 
შორის. ამ მოდელში სიტყვა „დარღვევა“ აღნიშნავს იმ ფაქტობრივ მახასიათებელთა ქონას/არქონას, რომლებიც გავლენას 
ახდენს ადამიანზე, (მაგ: დამოუკიდებლად სიარულის ან სუნთქვის უუნარობა); ტერმინი „შეზღუდული შესაძლებლობა“ კი გუ-
ლისხმობს საზოგადოე ბრივი და გარემო პირობებით გამოწვეულ შეზღუდვებს (მაგ: თუ ადამიანს არ შეუძლია კიბეზე ასვლა მო-
ბილობის შეზღუდვის გამო). სამედიცინო მოდელი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ინდივიდმა თავად შეძლოს კიბეზე ასვლა, 
სოციალური მოდელი კი ცდილობს, პირს შესთავაზოს მასზე მორგებული გარემო (მაგ: კიბესთან ერთად ან/და მის ნაცვლად, გაა-
კეთოს პანდუსი ან ლიფტი, რათა ადამიანმა დანიშნულების ადგილამდე დამოუკიდებლად შეძლოს მიღწევა). სოციალურ მოდელში 
ვიღებთ ფაქტს, რომ ადამიანს არ შეუძლია კიბეზე ასვლა, მაგრამ ეს აღარ არის მისი შეზღუდული შესაძლებლობა. მაშასადამე, ამ 
მოდელში შეზღუდული შესაძლებლობა უკავშირდება გარემოს შემზღუდველ ფაქტორებს, რომელთა მოხსნასაც ვცდილობთ.

https://mof.ge/sabiujeto_kalendari
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28 თებერვლამდე
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანო საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან 
არაუგვიანეს 2 თვეში ამზადებს ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშებს და წარუდგენს შესაბამის 
წარმომადგენლობით ორგანოებს.16

1 მარტამდე
ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო 1 მარტიდან გამოსცემს შესაბამის 
ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტს, რომელშიც განსაზღვრულია მომდევნო 4 წლის პრიორი
ტეტთა შესადგენად წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები.17

30 აპრილამდე 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანო შესაბამის წარმომადგენლო
ბით ორგანოს წარუდგენს 3 თვის ბიუჯეტთა შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას, ნაზარდი ჯამით, 
სადაც შემოსულობები, გადასახდელები (მათ შორის, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები), 
ნაშთის ცვლილება და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობები შედარებულია შესაბამისი პე
რიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან (კოდექსის 85ე მუხლის საფუძველზე).

1 მაისამდე
შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო არაუგვიანეს 1 მა
ისისა საჯაროდ განიხილავს წინა წლის ბიუჯეტთა შესრულების წლიურ ანგარიშებს და იღებს გადა
წყვეტილებას წლიური ანგარიშების დამტკიცებასა ან დაუმტკიცებლობაზე (კოდექსის 88ე მუხლის 
პირველი ნაწილის შესაბამისად).

20 მაისამდე 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას მთავრობის წლიურ ანგა
რიშზე, რომელიც შეეხება გასული წლის სახელმ წიფო ბიუჯეტის შესრულებას და რომელშიც მო
ცემულია ვალთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დოკუმენტში შეიძლება აისახოს 
თქვენთვის საგულისხმო პრობლემები და საკითხებიც, რომელთა ახსნა/გადაწყვეტა შეგიძლიათ 
სთხოვოთ მთავრობას.

კონსტიტუციის 69ე მუხლის მე5 პუნქტის მიხედვით, პარლამენტი საჯარო სახსრების მართვას აკონტ
როლებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მეშვეობით. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრუ ლების წლიურ 
ანგარიშსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენებას ამ ანგარიშზე პარლამენტი განიხილავს 
საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე. 

16. კოდექსის 86ე მუხლის საფუძველზე.

17. კოდექსის 76ე მუხლის მე3 ნაწილის საფუძველზე.

შენიშვნა: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენ დაციათა გასათვალისწინებლად, მთავრობა თავისი განკარ გულებით 
ადგენს შესაბამის სამოქმედო გეგმას. თქვენმა დაინტერესებამ იმით, თუ როგორ ხორციელდება სამოქმედო გეგმა, შეი-
ძლება მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი უამრავი ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნების გათვალისწინებას, რომლებიც უკავშირდება 
სახელმწიფო ბიუ ჯეტის შესრულებას და, შესაბამისად, ვალის მართვას. აუდიტის სამსახურის მოხსენებაში, რომელიც შეეხება 
მთავრობის წლიურ ანგარიშს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებაზე, საუბარია მნიშვნელოვან სისტემურ პრობლემებზე და წა-
რმოდგენილია მიგნებები მთავრობის მხრიდან რეაგირებისათვის. ამ სამთავრობო ანგარიშსაც და აუდიტის სამსახურის მოხ-
სენებასაც განიხილავენ პარლა მენტის კომიტეტები (როგორც წესი, მათ გამგებლობას მიკუთვნებული სფეროების მიხედვით), 
ფრაქციები, პოლიტიკური ჯგუფები, უმრავლესობა და პარლამენ ტის უფრაქციო წევრები. 
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31 მაისამდე 
მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს წინა წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულე
ბაზე. ფინანსთა სამინისტრო, ჩვეულებრივ, 31 მარტამდე აქვეყნებს ამ დოკუმენტს, მიუხედავად იმისა, 
რომ, საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ვადა აქვს 31 მაისამდე. მთავრობა ვალდებულია, სათანადოდ 
არგუმენტირებული პასუხები გასცეს პარლამენტის წევრის ყველა კითხვას, რათა დად გინდეს, რამდე
ნად ზუსტად და სრულად ასახავს ეს ანგარიში ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების მო
ცულობებსა და კანონიერებას გასულ საბიუჯეტო წელს. დეპუტატებს კით ხვების მიწოდება შეუძლიათ 
შესაბამისი კომი ტეტის აპარატის მეშვეობით. 

თავისი რეგლამენტის მიხედვით, პარლამენტი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს 
ამტკიცებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტი ზუსტად და სრულად ასახავს გასული საბიუჯეტო 
წლის შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობებსა და კანონიერებას. მნიშვნელოვანია, 
ანგარიშში აისახოს ისიც, თუ როგორ შესრულდა გეგმა. ამით გავიგებთ, ბიუჯეტის რომელი ნაწილი 
შესრულდა და სად იკვეთება ჩამორჩენა.

1 ივნისამდე 
• კომიტეტებთან შესათანხმებლად, მთავ რობა პარლამენტს წარუდგენს ინფორმაციას ქვეყნის 

მთავარ მაკროეკონომიკურ პროგნოზებსა და სამინისტროთა ძირითად მიმარ თულებებზე მო
მდევნო ოთხი წლისათვის (დასაგეგმი+შემდგომი სამი წელი).

18 ივნისამდე
• კომიტეტები თავიანთი სფეროების მიხედვით განიხილავენ მიწოდებულ ინფორმაციას და 

ამზადებენ შესაბამის დასკვნებს, რომლებსაც წარუდგენენ პარლამენტის საფინანსოსაბი
უჯეტო კომიტეტს. კომიტეტი ამ დოკუმენტებს, საკუთარ დასკვნასთან ერთად, 20 ივნისამდე 
უგზავნის მთავრობას.

10 ივლისამდე 
• მთავრობა იწონებს BDDის (ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუ მენტი) პირ

ველად ვარიანტს (მაგ: 2023 წელს მომზადდება 20242027 წლების BDD). დოკუმენტი მნიშვნე
ლოვან ინფორმაციას შეიცავს ვალის აღებასა და ხარჯვაზე მომდევნო ოთხი წლის განმავლო
ბაში. 

15 ივლისამდე 
ფინანსთა სამინისტრო ადგილობრივი თვით მმართველობის ორგანოებს აცნობებს დასაგეგმი საბიუ
ჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარა მეტრებს.18

31 ივლისამდე 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანო შესაბამის წარმომად
გენლობით ორგანოს წარუდგენს 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას, ნაზარდი 
ჯამით, სადაც შემოსულობები, გადასახდელები (მათ შორის, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სა
ხსრები), ნაშთის ცვლილება და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობები შედარებულია შესაბა
მისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან.19

18. კოდექსის 77ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე.

19. კოდექსის 85ე მუხლის საფუძველზე.
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15 აგვისტომდე20

1. სამუშაო ჯგუფი, რომელიც განსაზღვრულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუ
ჯეტის პროგრამული ფორ მატით შედგენის მეთოდოლოგიით, ამზადებს პრიორიტეტთა დოკუ
მენტის პირველად ვარიანტს. ეს ვერსია მუნიციპალიტეტის მერმა უნდა მოიწონოს 15 აგვისტო
მდე.

2. საფინანსო სამსახური, მუნიციპალიტეტთა შესაბამისი სამსახურების მიერ შედგენილი საშუ
ალოვადიანი სამოქმედო გეგმების გათვალისწინებით, სამუშაო ჯგუფს წარუდგენს საკუთარ 
პროგნოზს მომავალი წლების გადასახდელთა განაწილებაზე. ჯგუფი განიხილავს ამ ინფორ
მაციას და არსებული რესურსების ფარგლებში, არაუგვიანეს 15 აგვისტომდე, ამზადებს წინა
დადებებს ასიგნებათა ზღვრული მოცულობების შესახებ.

1 სექტემბრამდე 
1. საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის21 შემუშავებაზე მუნიციპალიტეტის სამუშაო ჯგუფი ასრუ

ლებს მუშაობას და გეგმა მტკიცდება.22

2. მხარჯავი დაწესებულებები ფინანსთა სამინისტროს წარუდგენენ მომდევნო წლის საბიუჯეტო 
განაცხადებს, ბიუჯეტის მარ თვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით23

3. ფინანსთა სამინისტრო მთავრობისათვის ამზადებს წინადადებებს იმ შენიშვნებისა და 
რეკომენდაციების გასათვალისწინებლად, რომლებიც წარმოდგენილია სახელმწიფო აუდი
ტის სამსახურის მოხსენებაში გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშთან მიმა
რთებით.24 

15 სექტემბრამდე 
არაუგვიანეს 15 სექტემბრისა, მუნიციპალური სამსახურები მომდევნო წლის შევსებულ საბიუ ჯეტო გა
ნაცხადებს, დამატებით ასიგნებათა მოთხოვნებთან ერთად (არსებობის შემთხვევაში), განსახილვე
ლად წარუდგენენ საფინანსო სამსახურს.25

1 ოქტომბრამდე
1. მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს;26

2. მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტს (წინასწარ 
ვარიანტს)27 განსახილველად წარუდგენს მერის ბრძანებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფს. ჯგუფს 
ასევე უნდა მიეწოდოს სამსახურების მოთხოვნები დამატებით ასიგნებებზე, შესაბამის სა
მიზნე მაჩვე ნებლებთან ერთად.

20. ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანების საფუძველზე.

21. 2022 წელს ეს იქნება 20232026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა.

22. ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანების შესაბამისად.

23. საბიუჯეტო კოდექსის 36ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე.

24. მთავრობის 2015 წლის 30 მარტის N 144 დადგენილების პირველი მუხლის შესაბამისად.

25. ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანების შესაბამისად.

26. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის დანართებს, მათ შორის, განმარტებით ბარათს; 2. ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტს (BDD)  მთავრობის საშუალოვადიან (ოთხწლიან) გეგმას, რომელიც მოიცავს ქვეყნის პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ პრიორიტე
ტებსა და ამოცანებს 3. მოხსენებას მიმდინარე წლის შესრულებაზე, სადაც ასევე მოცემულია ინფორმაცია ვალზე და მის მომსახურებაზე 
(ვალის მომსახურება ძირის და პროცენტების ეტაპობრივ გადახდას ნიშნავს)

27. ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის N385 ბრძანების შესაბამისად.

შენიშვნა: მნიშვნელოვანია, 1 სექტემბრამდე პერიოდში მუნიციპალიტეტმა შესაბამის ცენტრალურ მხარჯავ დაწესებულებას 
საკუთარ ბიუჯეტში გაათვალისწინებინოს ის, რისი დაფინანსებაც შესაძლებელია ცენტრალური ბიუჯეტიდან (მაგ: რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თანხა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან).
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5 ოქტომბრამდე
ფინანსთა სამინისტრო ადგილობრივ თვითმმარ თველობებს აცნობებს: 

• მომდევნო წლის მიზნობრივი ტრანსფერის საპროგნოზო პარამეტრებს;28 

• მომდევნო წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით შესაბამისი ბიუჯეტისთვის გადასაცემი 
ფინანსური დახმარებისა და გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვე
ნებლებს.29

20 ოქტომბრამდე
პარლამენტში წარდგენილ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, თანდართულ მასალებსა და BDDის დო
კუმენტთან ერთად, ორ კვირაში განიხილავენ კომიტეტები, ფრაქციები, პოლიტიკური ჯგუფები, უმრა
ვლესობა, პარლამენტის უფრაქციო წევრები, საბიუჯეტო ოფისი, აუდიტის სამსახური და ეროვნული 
ბანკი. დასკვნები ეგზავნება საფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტს, საბოლოო გადაწყვეტილების მოსა
მზადებლად.

22 ოქტომბრამდე 
პარლამენტის თავმჯდომარე საფინანსოსაბიუ ჯეტო კომიტეტის დასკვნას სახელმწიფო ბიუჯეტის კა
ნონპროექტზე გადაცემიდან 2 დღის ვადაში უგზავნის მთავრობას. 

31 ოქტომბრამდე
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანო შესაბამის წარმომად
გენლობით ორგანოს წარუდგენს მიმდინარე წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ მიმო
ხილვას, ნაზარდი ჯამით, სადაც შემოსულობები, გადასახდელები (მათ შორის, სარეზერვო ფონდიდან 
გამოყოფილი სახსრები), ნაშთის ცვლილება და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობები შედა
რებულია შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან.30

5 ნოემბრამდე 
მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და BDDის გადამუშავებულ ვარიანტებს, შენიშვ ნების/
წინადადებების გათვალისწინებაზე ინფორმაციასთან ერთად, ხელმეორედ წარუდგენს პარლამენტს.

15 ნოემბრამდე 
1. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო (ავტონომიური რესპუბლიკის 

თვითმმართველი ერთეულების გარდა) თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუ
მენტს (ოთხ წლიანი პერიოდისთვის)31 წარუდგენს ამავე თვითმმართველობის წარმომადგენ
ლობით ორგანოს.32

2. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტს, თანდა
რთულ მასალებთან ერთად, შესაბამისი ერთეულის მერი განსახილველად წარუდგენს თვით
მმართველი ერთეულის წარმომადგენლობით ორგანოს.33

3. პრიორიტეტთა დოკუმენტის გადამუშავებულ ვარიანტში, რომელიც საკრებულოს წარედგი
ნება წლიური ბიუჯეტის პროექტთან ერთად, პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე ინფორმაცია 
მოცემული უნდა იყოს პროგრამული ბიუჯეტის დანართში ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 
ივლისის N385 ბრძანების შესაბამისად34. 

28. საბიუჯეტო კოდექსის 79ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე.

29. კოდექსის 77ე მუხლის მე6 ნაწილის საფუძველზე.

30. კოდექსის 85ე მუხლის საფუძველზე.

31. მიმდინარე წელს ეს იქნება 20232026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.

32. ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო კოდექსის 76ე მუხლის მე5 ნაწილისა და მთავრობის 2022 წლის 25 თებერვლის N88 დადგენილების 
შესაბამისად.

33. საკრებულოს საბიუჯეტო კოდექსის 77ე მუხლის მე7 ნაწილის საფუძველზე.

34. ამ ბრძანებით დამტკიცებულია პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგია, ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიასთან 
ერთად.



ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲖᲔ ᲝᲠᲘᲔᲜᲢᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘᲠᲔᲑᲐ / ᲒᲖᲐᲛᲙᲕᲚᲔᲕᲘ 21

18 ნოემბრამდე 
პარლამენტი სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტს განიხილავს პლენარულ სხდომაზე.

პლენარულ სხდომაზე ამ კანონის პროექტსა და მიმდინარე წლის ბიუჯეტის შესრულებაზე მოხსე
ნებას წარადგენს პრემიერმინისტრი ან მთავრობის რომელიმე წევრი. პარლამენტი ისმენს სახელ
მწიფო აუდიტის სამსახურის, ეროვნული ბანკისა და საფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტის მოხსენებე
ბსაც.

20 ნოემბრამდე 
პარლამენტის თავმჯდომარე საფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტის დასკვნას უგზავნის 35 მთავრობას, 
პლენარულ სხდომაზე განხილვისას გამოთქმული შენიშვნების სტენოგრამასთან ერთად.

25 ნოემბრამდე 
შენიშვნების შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის საკრებულო ბიუჯეტის პროექტს უბრუნებს  მუნიციპა
ლიტეტის მერს, შესაბამის მითითებებთან ერთად.

30 ნოემბრამდე 
მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო და BDDის შესაბამის ვარიანტს, ასევე, ინ
ფორმაციას პლენარულ სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინების შესახებ, წარუდგენს 
პარლამენტს.

5 დეკემბრამდე
ვიდრე მთავრობის მიერ წარმოდგენილი სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის საბოლოო ვარია
ნტი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განიხილება, მასზე იმსჯელებს საფინანსოსაბიუ ჯეტო კო
მიტეტი და დასკვნას წარუდგენს პარლამენტის ბიუროს.

10 დეკემბრამდე
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მერი მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორი
ტეტების დოკუმენტის იმავე ან შესწორებულ ვარიანტებს წარუდგენს საკრებულოს.36

თუ საკრებულო არ დაამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის 
შესწორებულ ვარიანტს, ან მერი არ გაიზიარებს საკრებულოს შენიშვნებს, საკრებულო უფლებამოსი
ლია, სიითი შემადგენლობის 3/5ით დაამტკიცოს თავისი ფრაქციის ან სიითი შემადგენლობის არა
ნაკლებ 1/3ის მიერ ინიცირებული ბიუჯეტის პროექტი, რომელშიც გათვალისწინებულია მხოლოდ 
საკრებულოს მიერ მერისთვის გაგზავნილი შენიშვნები (ან მათი ნაწილი). 

31 დეკემბრამდე
1. ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე, საკრებულო საჯაროდ განიხილავს მომ დევნო წლის ბი

უჯეტის პროექტს და იღებს გადაწყვეტილებას მის დამტკიცებაზე (სიითი შემადგენლობის უმ
რავლესობით).37

თუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექ ტი ვერ დამტკიცდება დასაგეგმი წლის დაწყებამდე, 
მერი უფლებამოსილია, თითოეული პრიორიტეტისთვის ყოველთვიურად გასცეს თანხა, რომე
ლიც არ აღემატება გასული საბიუჯეტო წლის ასიგნებათა 1/12ს. თუ აღნიშნული პროექტი ვერ 
დამტკიცდება ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან 3 თვის განმავ ლობაში, მთავრობა მუნიცი
პალიტეტის საკრებულოსა და მერს ვადამდე უწყვეტს უფლებამოსილებას.

35. კანონის პროექტის განხილვაში შესვენების გამოცხადებიდან 2 დღის ვადაში.

36. კოდექსის 78ე მუხლის მე4 ნაწილის საფუძველზე.

37. კოდექსის 78ე მუხლის მე2 ნაწილის საფუძველზე.
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2. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს პარლა მენტი კენჭს უყრის არაუგვიანეს დეკემ ბრის მესამე 
პარასკევამდე და იღებს სრული შემადგენლობის უმრავლესობით (ერთი მოსმენით).

• თუ პარლამენტი დეკემბრის მესამე პარასკევამდე ვერ მიიღებს სახელმწიფო ბიუჯეტის 
კანონპროექტს, შესაძლებელია, 10 დღის ვადაში (თუმცა არაუგვია ნეს 31 დეკემბრისა) ხე
ლახლა ეყაროს კენჭი ბიუჯეტის პროექტის იმავე ვარიანტს, ან მთავრობისა და პარლამენ
ტის წევრთა შემთანხმებელი კომისიის მიერ გადამუშავებულ ვერსიას.

• თუ სახელმწიფო ბიუჯეტი ვერ დამტკიცდება საბიუჯეტო წლის დაწყებამ დე, ყოველთვი
ურად მხარჯავ დაწესებულებებზე გაიცემა თანხა, რომელიც არ აღემატება გასულ საბიუ
ჯეტო წელს დამტკიცებულ ასიგნებათა 1/12ს.

ყოველი თვის 10 რიცხვამდე (იანვრის გარდა)38

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანო ყოველი თვის დასრულებიდან 10 
დღის ვადაში ამზადებს წლიურ ანგარიშს, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუ ჯეტის შე
მოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ჩვენებით.39

2�2� ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲗᲕᲘᲗᲛᲛᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲑᲔᲑᲘᲡ ᲨᲘᲓᲐ ᲡᲐᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲝ    
 ᲙᲐᲚᲔᲜᲓᲐᲠᲘ

საბიუჯეტო პროცესის ეფექტიანად დასაგეგმად, ადგილობრივ თვითმმართველობებს სჭირდებათ 
შიდა საბიუჯეტო კალენდარიც, სადაც, ადგილობრივი საბიუჯეტო კალენდრის40 თარიღებთან ერთად, მო
ცემულია ის საბიუჯეტო ვადებიც, რომლებიც სამუშაო პროცესში უნდა დაიცვან მუნიციპალურმა სამ
სახურებმა. ეს ვადები სხვადასხვა თვითმმართველობაში განსხვავდება. შიდა კალენდარს, ჩვეულებ
რივ, თვითმმართველობის საფინანსო სამსახური ადგენს. მაგალითად, თბილისში:

• 1 მარტიდან მერი ბიუჯეტის პროექტის, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმებისა და პრიორი
ტეტების დოკუმენტის მოსამზადებლად, ქმნის სამუშაო ჯგუფს და გამოსცემს შესაბამის ად
მინისტრაციულსამართლებრივ აქტს, სადაც განსაზღვრულია მათ შესადგენად წარსადგენი 
ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები. 

• 1 ივლისამდე მერიის სტრუქტურული ერთეულები, საბიუჯეტო ორგანიზაციები და რაიონის გა
მგეობები საფინანსო საქალაქო სამსახურში წარადგენენ საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგ
მის გასული წლის შეფასებას, მიმდინარე წლის გადამუშავებულ პროგნოზს, მომდევნო ოთხი 
წლის საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმასა და ბიუჯეტის პროექტს.

• 15 აგვისტომდე საფინანსო საქალაქო სამსახური: 

• სამუშაო ჯგუფს წარუდგენს პრიორიტეტთა დოკუმენტის პირველად ვარიანტს, რომელ
საც იწონებს მუნიციპალიტეტის მერი (შესაბამისი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი 
აქტით); 

• სამუშაო ჯგუფთან შეთანხმებით ამზადებს საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებს. ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობა განსაზღვრავს სტრუქტურული ერთეულების/
გამგეობების/საბიუჯეტო ორგანიზაციების ასიგნებებისა და დასაქმებულთა რიცხო
ვნობის საორიენტაციო ზღვრულ მოცულობებს.

• 15 სექტემბრამდე მერიის სტრუქტურული ერთეულები, რაიონის გამგეობები და საბიუჯეტო 
ორგანიზაციები საფინანსო საქალაქო სამსახურში წარადგენენ საბიუჯეტო განაცხადის შევ
სებულ ფორმებს.

• 1 ოქტომბრამდე საფინანსო საქალაქო სამსახური სამუშაო ჯგუფს განსახილველად წარუდგენს 
ბიუჯეტის პროექტის წინასწარ ვარიანტს, ტრანსფერების გარეშე და ა.შ.

38. 10 თებერვლამდე, 10 მარტამდე, 10 აპრილამდე, 10 მაისამდე, 10 ივნისამდე, 10 ივლისამდე, 10 აგვისტომდე, 10 სექტემბრამდე, 10 ოქტომ
ბრამდე, 10 ნოემბრამდე და 10 დეკემბრამდე. 

39. კოდექსის 84ე მუხლის მე4 ნაწილის საფუძველზე.

40. https://mof.ge/sabiujeto_kalendari 

https://mof.ge/sabiujeto_kalendari
https://mof.ge/sabiujeto_kalendari
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2�3� ᲠᲐ ᲓᲐᲛᲐᲢᲔᲑᲘᲗᲘ ᲬᲧᲐᲠᲝᲔᲑᲘ ᲡᲭᲘᲠᲓᲔᲑᲐᲗ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲔᲑᲡ ᲨᲨᲛ   
 ᲞᲘᲠᲔᲑᲖᲔ ᲝᲠᲘᲔᲜᲢᲘᲠᲔᲑᲣᲚ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘᲠᲔᲑᲐᲨᲘ

2�3�1�  ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები

ყოველი წლის ბოლოს (ჩვეულებრივ, დეკემბერში) მთავრობა თავისი დადგენილებით ამტკიცებს მო
მდევნო წლის ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებს. გამონაკლისის სახით, დადგენილება 2022 წლის 
ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ 41 გამოიცა 2022 წლის 12 
იანვარს. ამ დოკუმენტში დაწვრილებით არის აღწერილი ჯანდაცვის ყველა სახელმწიფო პროგრამის 
შინაარსი, რომელთა მიზანია, მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შესაბამისი ფინანსური გა
რანტიების შექმნით, ხელმისაწვდომი გახადოს სამედიცინო მომსახურება.

დადგენილება წარმოდგენას გვიქმნის ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემის ყველა ძირითადი მმა
რთველის42 საქმიანობაზე წლის განმავლობაში და გვეხმარება შესაბამისი ადგილობრივი აქტივობე
ბის დაგეგმვაში.

2�3�2�  ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს  
 ვებგვერდები

ჯანდაცვის და სოციალურ სახელმწიფო პროგრამებზე წარმოდგენას გვიქმნის ის ინფორმაციაც, რო
მელიც მოცემულია ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოსა43 და სოციალური მომსახურების სააგე
ნტოს44 ვებგვერდებზე, შესაბამის განყოფილებებში, კერძოდ: 

	` ვინ არის ამა თუ იმ სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე;

	` რას მოიცავს პროგრამა;

	` ვის უნდა მიმართოს მოქალაქემ პროგრამაში მონაწილეობისათვის;

	` როგორ ანაზღაურდება მომსახურება და ითვალისწინებს თუ არა პროგრამა თანაგადახდას;

	` რას მოიცავს სტაციონარული და ამბულატორული მომსახურება; 

	` სხვა სპეციფიკური ინფორმაცია (მაგ: ფსიქიკური ჯანმრთელობის სახელმწიფო პროგრამის 
შემთხვევაში  როგორ უზრუნველყოფენ ფსიქიკური დარღვევების მქონე შშმ პირებს თავშე
საფრით).

შესაბამის განყოფილებებში წარმოდგენილია სხვა ძალიან სასარგებლო ინფორმაციაც:

	` სოციალური პროგრამები (სოციალური პროგრამების განყოფილება);

	` დეტალური სტატისტიკა ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: პენსია, სოციალური პაკეტი, ჯანმრ
თელობისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება შრომითი მოვალეობის შესრულებისას, ფუ
ლადი დახმარება, საარსებო შემწეობა, სახელმწიფო კომპენსაცია და სახელმწიფო აკადემი
ური სტიპენდია, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია.

	` მიზნობრივი სოციალური დახმარების მონაცემთა ბაზა (სტატისტიკის განყოფილება).

41. https://www.matsne.gov.ge/document/view/5352433?publication=11

42. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ლ. საყვარელიძის სახელობის დაა
ვადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდე
ბელი დახმარების ცენტრი. 

43. https://nha.gov.ge/ge/p/yourhealth

44. http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=34

https://nha.gov.ge/ge/p/your-health
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=34
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=34
https://www.matsne.gov.ge/document/view/5352433?publication=11
https://nha.gov.ge/ge/p/your-health
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=34
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2�3�3�  ინფორმაციის გამოთხოვა საჯარო დაწესებულებებისგან 

სახელმწიფოს მიერ დახარჯული ფულისა და ფაქტობრივად მიწოდებული მომსახურებების ხარისხის 
შედარება ასევე მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტთათვის, როცა საქმე ეხება შშმ პირებზე ორიენტი
რებულ ბიუჯეტირებას.

საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა ყოველთვის სწორ წარმოდგენას არ გვიქმნის მომსახურების ფაქტობ
რივ მიწოდებაზე. ამ უკანასკნელის შესაფასებლად, შეუცვლელი ინსტრუმენტია ბენეფიციართა პერი
ოდული გამოკითხვები, სოციოლოგიური კვლევების ექსპერტთა/კომპანიათა მეშვეობით.

2�3�4�  სხვა საჭირო წყაროები შშმ პირებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირებისთვის:

	` შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო: http://www.moh.gov.ge

	` ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო: https://nha.gov.ge/ge/home 

	` სოციალური მომსახურების სააგენტო: http://ssa.gov.ge/

	` ფინანსთა სამინისტრო: mof.ge, სახელმწიფო ბიუჯეტები და სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულე
ბის ანგარიშები; 

	` სახელმწიფო ხაზინა: treasury.ge

	` საქსტატი: http://geostat.ge/, ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ ინფორმაციის/მონაცემებისთვის;

	` სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ჯანდაცვის სფეროს აუდიტის ანგარიშები: sao.ge

	` სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო: www.procurement.gov.ge

	` ფინანსთა მინისტრის 99ე ბრძანება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესახებ  საჯარო ფინანსების 
ფუძემდებლური დოკუმენტი საქართველოში. აქ უამრავ კითხვაზე იპოვით პასუხს: მაგალითად, 
თუ გაინტერესებთ, რა მიიჩნევა ქონებად, ანუ რისგან შედგება არაფინანსური აქტივები, ძებ
ნის ფუნქციის (Find) პანელში შეიტანთ ამ ცნებას, დაბოლოების გარეშე (არაფინანსური აქტი
ვებ), და იპოვით ცხრილს არაფინანსური აქტივების ჩამონათვალით. შესაბამისად, ნაცვლად 
იმისა, რომ ხსენებულ ბრძანებაში წაიკითხოთ ყველა წინადადება ამ ტერმინით, მოძებნით 
ცხრილს, სადაც წარმოდგენილია არა არაფინანსური აქტივების განმარტება, არამედ მათი ჩა
მონათვალი (ანუ რაც თქვენ გჭირდებათ). ანალოგიურად იპოვით თქვენთვის სასურველ ინფო
რმაციას სხვა შემთხვევებშიც. 

	` matsne.gov.ge 

3� ᲨᲔᲓᲔᲒᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲖᲝᲛᲕᲐ ᲥᲐᲠᲗᲣᲚᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲣᲙᲔᲗᲔᲡᲝ  
ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲞᲠᲐᲥᲢᲘᲙᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ

საქართველოში შედეგებზე ორიენტირებულ ბიუჯეტირებას პროგრამული ბიუჯეტირება ჰქვია, რაც 
დაწვრილებით მიმოვიხილეთ 1.1 და 1.3.3 თავებში. პროგრამული ბიუჯეტირების ორი საკვანძო საყ
რდენია შუალედური და საბოლოო შედეგები. მათი არსის გასაგებად, მნიშვნელოვანია, დავინახოთ, 
რა საფეხურებს გავდივართ ჯერ შუალედურ, შემდეგ კი საბოლოო შედეგებამდე. 

ქვემოთ მოცემულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაანალიზებით გამოყოფილი სამი მაგა
ლითი, თუ როგორ განისაზღვრება და იზომება შუალედური და საბოლოო შედეგები. პირველ მაგა
ლითში ამ შედეგებამდე მისასვლელად შვიდი საფეხურია გამოყოფილი, მომდევნო ორში კი – ხუთი. 
მაგალითებში წარმოდგენილია მხოლოდ შუალედური და საბოლოო შედეგების ინდიკატორები და 
არა ამ შედეგების მისაღწევი ღონისძიებები/საშუალებები ან მიზნები. ერთერთი ღონისძიება/საშუ
ალება სამივე მაგალითისთვის იქნებოდა სამაგიდო კვლევა + კარდაკარ შერჩევა. 

http://www.moh.gov.ge
https://nha.gov.ge/ge/home
http://www.procurement.gov.ge
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მაგალითი 4: შშმ პირთა მეწარმეობის განვი თარების პროგრამა თბილისში, 7 საფეხური

განვიხილოთ შემთხვევა, როცა, მაგალითად, თბილისის ბიუჯეტისთვის გვინდა შშმ პირთა მეწარმეო
ბის განვითარების ქვეპროგრამისა და პროგრამის დამატება: 

შინაარსიან და გაზომვად შუალედურ შედეგებამდე (რაც პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიით 
მოგვეთხოვება) ვერ მივალთ, თუ გამოვტოვებთ რომელიმე აუცილებელ ნაბიჯს; ასეთი შუალედური 
შედეგების გარეშე კი ვერც შინაარსიან და გაზომვად საბოლოო შედეგებამდე მივალთ.

შუალედური შედეგების განსაზღვრამდე გვჭირდება რამდენიმე საფეხურის გავლა. მოყვანილ მაგა
ლითში ამისთვის გამოყოფილია სამი საფეხური: ნედლი მონაცემები, ე.წ. მეორე საფეხურის მონაცე
მები და პროცესის ნედლი ინდიკატორები. 

მიზანი: შშმ პირთა ეკონომიკური თვითრეალიზაცია თბილისში. მნიშვნელოვანია, ერთმანეთში არ 
აგვერიოს მიზანი და საშუალება, რაც ხშირია როგორც ადგილობრივ, ისე სახელმწიფო პროგრამულ 
ბიუჯეტებში. განხილულ მაგალითში კომპიუტერული უნარჩვევების ამაღლების აქტივობები, ისევე, 
როგორც ამ აქტივობების ფონზე შერჩეულ შშმ პირებზე დაკვირვება, იქნება საშუალება და არა მი
ზანი. 

1. ნედლი მონაცემები – მაგალითად, ის შშმ პირები, რომლებიც შეიძლება მოიცვას მუნიციპალურ 
ჭრილში მეწარმეობის განვითარების აქტივობებმა (მაგ: როგორიცაა კომპიუტერული უნარჩვევე
ბის ამაღლება და სხვა).

2. მეორე საფეხურის მონაცემები – მაგალითად, ის შშმ პირები, რომლებიც მოიცვა მუნიციპალურ 
ჭრილში მეწარმეობის განვითარების აქტივობებმა (მაგ: ამ ინტერვენციის ფარგლებში გაიარეს 
ტრენინგი, მიიღეს რაიმე სახის ტექნიკური ან მატერიალური დახმარება და ა.შ.).

3. პროცესის ნედლი ინდიკატორები – მაგალითად, ის შშმ პირები, რომლებმაც მართლაც აიმაღლეს 
კომპიუტერული უნარჩვევები მუნიციპალურ ჭრილში მეწარმეობის განვითარების აქტივობებით.

4. პირველი საფეხურის შუალედური ინდიკატორები – მაგალითად, ის შშმ პირები, რომლებმაც მუნიცი
პალურ ჭრილში დაიწყეს საკუთარი გაუმჯობესებული კომპიუტერული უნარჩვევების გამოყენება 
(მაგ: ადგილობრივ ან საერთაშორისო ბაზარზე ელექტრონულად იპოვეს მომწოდებლები და გა
საღების ბაზარი, მონაწილეობა მიიღეს უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ტენდერებში (bidding) და ა.შ.). 

5. მეორე საფეხურის შუალედური ინდიკატორები – მაგალითად, ის შშმ პირები, რომლებმაც საკუთარი 
გაუმჯობესებული კომპიუტერული უნარჩვევებით გაზარდეს/დაიწყეს გაყიდვები მუნიციპალური 
ჭრილში (მაგ: გაიმარჯვეს უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ტენდერებში და ა.შ.).

6. მესამე საფეხურის შუალედური ინდიკატორი – მაგალითად, ის შშმ პირე ბი, რომელთა გაზრდილმა 
გაყიდვებმა, უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ტენ დერებში გამარჯვებამ და ა.შ. გაზარდა ექსპორტი მუ
ნიციპალურ ჭრილში;

7. საბოლოო შედეგის ინდიკატორი – მაგალითად, აქტივობის განხორციე ლებიდან ოთხი წლის თავზე 
შშმ მეწარმეთა პროცენტული წილის ზრდა მთლიან შიდა პროდუქტში, რასაც შედეგად მოჰყვა 
ეკონომიკური ზრდა. 

პირველი ხუთი საფეხურის შედეგები პროგრამის განმახორციელებელმა უნდა გაზომონ, მე6 და მე7 
კი – საქსტატმა და ფინანსთა სამინისტრომ.

მაგალითი 5: შშმ პირთა მეწარმეობის განვითარების ქვეპროგრამა მარნეულში, 5 საფეხური

განვიხილოთ შემთხვევა, როცა, მაგალითად, მარნეულის ბიუჯეტისთვის გვინდა შშმ პირთა მეწარმე
ობის განვითარების ქვეპროგრამის დამატება. აქ და მომდევნო მაგალითში, ნაცვლად ზემოთ გამო
ყოფილი 7 საფეხურისა, შეგვიძლია შემოვიფარგლოთ 5 საფეხურით (შუალედური შედეგებით). 

შენიშვნა: რადგან პირველ მაგალითში გვაქვს როგორც შუალედური, ისე საბოლოო შედეგები, ვახორციელებთ როგორც ქვეპროგ-
რამას, ისე პროგრამას (დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის, იხ. ქვეთავები 1.1 და 1.3.3) 



ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲖᲔ ᲝᲠᲘᲔᲜᲢᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘᲠᲔᲑᲐ / ᲒᲖᲐᲛᲙᲕᲚᲔᲕᲘ26

მიზანი: მარნეულში, ისევე როგორც თბილისში, შშმ პირთა ეკონომიკური თვითრეალიზაცია. ბენეფი
ციარებისთვის კომპიუტერული უნარჩვევების ამაღლება და მათზე დაკვირვება კი, როგორც აღვნიშ
ნეთ, საშუალებაა და არა მიზანი. 

1. ნედლი მონაცემები – მაგალითად, იმ შშმ პირთა წრის განსაზღვრა, რომლებსაც შეიძლება ავუმა
ღლოთ კომპიუტერული უნარჩვევები: მარნეულში, 2022 წლის თებერვლის მდგომარეობით, 2699 
შშმ პირიდან რამდენს ვარჩევთ?45 1845 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს: 2699x= (პირობითად).

2. მეორე საფეხურის მონაცემები – მაგალითად, ის შშმ პირები, რომლებსაც ავუმაღლებთ კომპიუტე
რულ უნარჩვევებს: როგორ ვავიწროვებთ პირთა წრეს (600 ადამიანი/სქესის მიხედვით) შესაბა
მისი ფილტრებით?

• პირველი საფეხური: გენდერული ნიშნით შეირჩა 300 ქალი; 

• მეორე საფეხური: შემოსავლების ნიშნით შეირჩა 200 ქალი (ეს მნიშვ ნელოვანია იმისთვის, 
რომ ბენეფიციარმა თავად გაიღოს ხარჯების გარკვეული ნაწილი, რაც გაზრდის საბოლოო 
შედეგის მფლობელობის გან ცდას);

• მესამე საფეხური: ფიზიკური უნარებისა და დარღვევის სტატუსით შეირ ჩა 150 ქალი;

• მეოთხე საფეხური: გასაუბრების პირველ საფეხურზე მოტივაციის ნიშნით შეირჩა 40 ქალი;

• მეხუთე საფეხური: გასაუბრების ბოლო საფეხურზე 40 ქალიდან შეირჩა 20.

3. პროცესის ნედლი ინდიკატორები – ის შშმ ქალები, რომლებმაც წარმატებულად გაიარეს კურსი (ტე
სტით): 10 ქალი. 

4. პირველი საფეხურის შუალედური ინდიკატორები – ის შშმ ქალები (7 ქალი), რომლებმაც:

4.1. დაარეგისტრირეს ბიზნესი

4.2. დაიწყეს გაყიდვები 

4.3. მოიძიეს პარტნიორები

5. მეორე საფეხურის შუალედური ინდიკატორები – ის შშმ ქალები, რომლებმაც: 

5.1. მიიღეს შემოსავალი (5 ქალი)

5.2. მიიღეს მოგება (4 ქალი)

5.3. დაასაქმეს +1 ადამიანი (3 ქალი)

აქ ხუთივე საფეხურის შედეგები უნდა გაზომოს პროგრამის განმახორციელებელმა.

მაგალითი 6: შშმ პირთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა მარნეულში, 5 საფეხური46

განვიხილოთ შემთხვევა, როცა, მაგალითად, მარნეულის ბიუჯეტისთვის გვინდა შშმ პირთა უფლებე
ბის დაცვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამის დამატება. 

1. ნედლი მონაცემები – მაგალითად, იმ შშმ პირთა წრის განსაზღვრა, რომლებსაც უნდა გააცნონ სა
კუთარი უფლებები და შეაფასონ, რამდენად დაცულია მათი უფლებები: პირველ ეტაპზე მუნიციპა
ლიტეტში მცხოვრებ შშმ პირთა წრეს ვავიწროებთ შერჩეული ასაკობრივი ზღვრით, მე2 ეტაპიდან 
კი ვიწყებთ დამატებითი კრიტერიუმებით შერჩევას.

2. მეორე საფეხურის მონაცემები – მაგალითად, ის შშმ პირები, რომლებსაც გააცნეს საკუთარი უფლე
ბები და შეაფასეს, რამდენად დაცულია მათი უფლებები: პირველი და მეორე საფეხურის რაო
დენობებს შორის სხვაობა შესაძლოა გამოწვეული იყოს ზოგიერთი შერჩეული შშმ პირის უარით 
ქვეპროგრამაში/პროგრამაში მონაწილეობაზე. 

3. 

45. 018 წლამდე შშმ პირი  375 , მკვეთრად გამოხატული შშმ პირი  685, მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირი  1406, ზომიერად გამოხატული 
შშმ პირი 233.

46. განსხვავებით კომპიუტერული წიგნიერების ამაღლებისგან, აქ, სავარაუდოდ, ხელოვნური იქნებოდა შედეგების გაზომვა 7 საფეხურის მი
ხედვით.
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4. პროცესის ნედლი ინდიკატორები – ის შშმ პირები, რომლებმაც გააცნობიერეს საკუთარი უფლებები 
(განსხვავებით კომპიუტერული უნარჩვევების ამაღლებისგან, აქ, ტესტირების ნაცვლად, ბენეფი
ციარებთან შეიძლება გამოვიყენოთ ჩაღრმავებული ინტერვიუ).

5. პირველი საფეხურის შუალედური ინდიკატორები – ის შშმ პირები, რომლებმაც დაიწყეს საკუთარი 
უფლებების დაცვა. 

6. მეორე საფეხურის შუალედური ინდიკატორები – ის შშმ პირები, რომლებმაც წარმატებით მოახერხეს 
საკუთარი უფლებების დაცვა. 

ამ შემთხვევაშიც ხუთივე საფეხურის შედეგები ქვეპროგრამის განმახორციელებელმა უნდა გაზომოს.

4� ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ-ᲞᲐᲡᲣᲮᲘ
საკვანძო ცნებები ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტების გასაგებად

ქვემოთ ანბანური რიგის მიხედვით წარმოდგენილია პასუხები ყველაზე მნიშვნელოვან და საჭირო 
კითხვებზე, რაც დაგეხმარებათ ბიუჯეტის კანონისა და შესრულებაზე ანგარიშგების გაგებაში. ბიუ
ჯეტში მოცემული თანხების სწორად წასაკითხად, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ბიუჯეტის კანო

ნსა ან შესრულების ანგარიშებს და თანდართულ დოკუმენტაციას ზედა მარჯვენა ან მარცხენა კუ
თხეში შეიძლება ჰქონდეს მინაწერი: ათას ლარებში ან მილიონ ლარებში. 

ცხრილი 3  

 ათას ლარებში

დასახელება 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა

შემოსავლები 10,490,370.0 12,549,040.0 14,560,418.0

მაშასადამე, 2022 წელს დაგეგმილმა შემოსავლებმა შეადგინა თოთხმეტი მილიარდ ხუთას სამოცი 
მილიონ ოთხას თვრამეტი ათასი ლარი, 2021 წელს კი – თორმეტი მილიარდ ხუთას ორმოცდაცხრა 
მილიონ ორმოცი ათასი ლარი, ხოლო 2020 წელს ფაქტობრივი შემოსავლები უტოლდებოდა ათი მი
ლიარდ ოთხას ოთხმოცდაათი მილიონ, სამას სამოცდათი ათას ლარს.

ცხრილი 4       

ათას ლარებში

დასახელება 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი

რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 38,400 40, 300 37, 800

მაშასადამე, 2018 წელს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა შეადგინა ოცდათვრამეტი მილიარდ ოთხასი 
მილიონი ლარი, 2019 წელს  ორმოცი მილიარდ სამასი მილიონი ლარი, ხოლო 2020 წელს  ოცდაჩ
ვიდმეტი მილიარდ რვაასი მილიონი ლარი.

შენიშვნა: მინაწერი ათას ლარებში ნიშნავს, რომ, მაგალითად, 5000 ათასი ლარი არის 5 მილიონი ლარი; მინაწერი მილიონ ლა-
რებში კი ნიშნავს, რომ, მაგალითად, 5000 მილიონი ლარი არის 5 მილიარდი ლარი. თუ ამგვარი მინაწერი არ გვაქვს, რიცხვები 
ჩვეულებრივ უნდა წაიკითხოთ. სამივე შემთხვევა განვიხილოთ მაგალითებით:

შენიშვნა: რადგან მეორე და მესამე მაგალითში გვაქვს მხოლოდ შუალედური შედეგები, ვახორციელებეთ ქვეპროგრამას და არა 
პროგრამას (დაწვრილებით ინფორმაციისთვის, იხ. ქვეთავები 1.1 და 1.3.3). 
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ცხრილი 5         

დასახელება გეგმა ვალდებულება რესურსი მოთხოვნა გადახდა

ხარჯები 12,491,100,000.00 12,606,483,187.19 115,383,187.19 12,590,181,622.03 12,590,181,622.03

აქ რიცხვებს წაიკითხავთ ისე, როგორც წერია, მაგალითად, გეგმის გრაფაში: თორმეტი მილიარდ 
ოთხას ოთხმოცდათერთმეტი მილიონ ასი ათასი ლარი.

Ა
რა არის არაფინანსური აქტივების კლება?
ეს არის სახელმწიფო ქონების გასხვისებით მიღებული სახსრები.

რა არის არაფინანსური აქტივების ზრდა?
სახელმწიფოს მიერ 500 ლარისა და მეტი ღირებულების ქონების შეძენა, რომელიც წელიწადზე მე
ტხანს მრავალჯერადად ან განუწყვეტლივ გამოიყენება (მაგ: მაგიდა ან სხვა ნივთი, რომელიც ღირს 
499 ლარი, ტარდება ხარჯებში, ნებისმიერი 500ლარიანი ნივთი კი უკვე ქონებად, ანუ არაფინანსურ 
აქტივად მიიჩნევა).

რა არის არაფინანსური აქტივების ცვლილება?
ეს არის არაფინანსური აქტივების ზრდისა და კლების სხვაობა.

რა არის არაპირდაპირი გადასახადი?
გადასახადი (დღგ, აქციზი და იმპორტის გადასახადი), რომელსაც ადგენენ შესაძენი საქონლის/მომ
სახურების ფასზე დანამატის სახით და იხდის მყიდველი.

რა არის ასიგნება?
ბიუჯეტიდან ნებისმიერი მიზნით გამოყოფილი თანხის ხარჯვის უფლებამოსილება (მაგ: რომელიმე 
პროგრამისთვის, ვალდებულებების დასაფარად და სხვა). ყველა ასიგნება ერთად გვაძლევს გადასახ
დელებს (გადასახდელის განმარტება იხ. ქვემოთ).

Ბ
რა არის ბიუჯეტის განწერა?
ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ყოველკვარტალური განაწი
ლება.

რა არის ბიუჯეტი კაპიტალური?
ძირითადად, იგულისხმება მსხვილი საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც მნიშვნელოვნად უწყობს 
ხელს ეკონომიკურ განვითარებას.

ყველა კაპიტალური პროექტი, რომლებისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია დაფინან
სება, უნდა უკავშირდებოდეს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ რომელიმე პრიორიტეტს.

შენიშვნა: მძიმეებით მთელი რიცხვები გამოიყოფა, წერტილებით კი – ათწილადები. თუ გვაქვს მინაწერი ათას ლარებში ან 

მილიონ ლარებში, ეს ათწილადებიც მთელ რიცხვებად იქცევა, როგორც პირველი ორი ცხრილი გვიჩვენებს, ხოლო მესამე ცხრილში, 
სადაც ამგვარი მინაწერი არ გვაქვს, წერტილებით გამოყოფილი ათწილადები დარჩება ათწილადებად (მაგ: მე-5 ცხრილის ვალდე-
ბულების გრაფაში წერტილის შემდეგ მდგომი 19 ნიშნავს ცხრამეტ თეთრს).
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კაპიტალური პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

• ღირებულება უნდა იყოს, სულ მცირე, 50,000 ლარი, შექმნილი პროდუქტის გამოყენების ვადა 
კი – არანაკლებ 5 წელი;

• მანქანადანადგარებისა და სხვა აღჭურვილობის, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შეძე
ნისას, ერთეულის ან მთლიანი პროექტის ღირებულება უნდა იყოს, სულ მცირე, 150,000 ლარი, 
ხოლო მათი გამოყენების ვადა  არანაკლებ 3 წელი.

პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია აღწერს, თუ როგორ უნდა მომზადდეს კაპიტალური 
ბიუჯეტი, რომელიც პროგრამული ბიუჯეტის ნაწილია. კაპიტალური ბიუჯეტი წარმოდგენილია სახელ
მწიფო ბიუჯეტის კანონის ცალკე დანართად.

რა არის ბიუჯეტი ერთიანი?
სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების, მუნიციპალურ და სსიპების/ააიპების ბიუჯეტთა კო
ნსოლიდაცია, რომელსაც ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენლობითი ორგანო არ ამტკიცებს.

რა არის ბიუჯეტი ნაერთი?
სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალურ ბიუჯეტთა კონსოლიდაცია, რომელ
საც ხელისუფლების არცერთი წარმომადგენლობითი ორგანო არ ამტკიცებს.

რა არის ბიუჯეტი სახელმწიფო?
ბიუჯეტი, რომელსაც ამტკიცებს პარლამენტი. იგი მოიცავს იმ სახსრებს, რომელთაც მთავრობა მიი
ღებს და დახარჯავს წლის განმავლობაში თავისი ფუნქციებისა თუ ვალდებულებების შესასრულებ
ლად, ნაშთის ცვლილების ჩათვლით (ნაშთის ცვლილების განმარტება იხ. ქვემოთ).

რა არის ბიუჯეტი ცენტრალური?
სახელმწიფო და სსიპების/ააიპების ბიუჯეტთა კონსოლიდაცია, რომელსაც ხელისუფლების არცე
რთი წარმომადგენლობითი ორგანო არ ამტკიცებს.

რა არის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო?
იგივე ბიუჯეტის დეფიციტი ან პროფიციტი. ამ ცნებათა გაგება გაცილებით მარტივია, ვიდრე ბევრ 
ადამიანს ჰგონია – ამისთვის საჭიროა სულ სამი მარტივი გამოკლების შესრულება: შემოსავლებს გა
მოვაკლებთ ხარჯებს და გამოვაკლებთ ქონების გაყიდვასა და შეძენას შორის სხვაობას (ანუ არაფინა
ნსური აქტივების ცვლილებას). თუ მივიღებთ უარყოფით რიცხვს, გვექნება ბიუჯეტის დეფიციტი, თუ 
მივიღებთ დადებითს –პროფიციტი.

მნიშვნელოვანია, შევხედოთ ერთიანი (და არა სახელმწიფო) ბიუჯეტის დეფი
ციტს, ვინაიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტის გარდა, არსებობს ადგილობრივი და სსი
პების/ააიპების ბიუჯეტები. მთლიანი დეფიციტის გასაზომად, უნდა ავიღოთ სახე
ლმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტების, ანუ ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი, რაც, 
ეკონომიკური თავისუფლების აქტის მიხედვით, არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის  
3%ს.

ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი შეგიძლიათ ნახოთ სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითად ფინანსურ და მა
კროეკონომიკურ ინდიკატორთა დანართში.

Გ
რა არის გადასახადი? 
სავალდებულო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი (დღგ, სა
შემოსავლო, მოგების გადასახადი, აქციზი და ა.შ.).
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რა არის გადასახდელები?
განსხვავებით ხარჯებისგან, ეს არის მთლიანი სახსრები, რომელთა გამოყენებაც მთავრობას შეუძ
ლია წლის განმავლობაში. კერძოდ:

1. ხარჯები:

1.1. შრომის ანაზღაურება

1.2. საქონელი და მომსახურება

1.3. პროცენტი

1.4. სუბსიდიები

1.5. გრანტები

1.6. სოციალური უზრუნველყოფა

1.7. სხვა ხარჯები

2. არაფინანსური აქტივების ზრდა

3. ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვების გარდა)

4. ვალდებულებების კლება (ვალის ძირის დაფარვაზე მიმართული სახსრები)

შესაბამისად, ხარჯები  როგორც ხშირად არასწორად ჰგონიათ  არ არის ის მთლიანი სახსრები, რო
მელთა გამოყენებაც მთავრობას წლის განმავლობაში შეუძლია (შედარებისთვის, იხ. შემოსულობე
ბის განმარტება).

Დ
რა არის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმა?
დამტკიცებულ გეგმაში წლის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებებით კორექტირებული 
გეგმა.

რა არის სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმა?
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში მოცემული პარამეტრები, რომლებსაც პარლამენტი ამტკიცებს დე
კემბრის ბოლომდე.

რა არის დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ)?
არაპირდაპირი გადასახადის ერთერთი სახე, რომელსაც იხდის მომხმარებელი საქონლის ან მომ
სახურების შეძენისას.

რა არის დებიტორული დავალიანება და რატომ ითხოვს თქვენს ყურადღებას?
ეს არის სხვების (ბიზნესის, ფიზიკური პირების და ა.შ.) დავალიანება მთავრობის მიმართ. აქ მნიშვნე
ლოვანია: 

1. რომელ საბიუჯეტო დაწესებულებას რამდენი დებიტორული დავალიანება აქვს (ანუ როგორია 
მთელი დებიტორული დავალიანების ჩაშლა საბიუჯეტო დაწესებულებათა მიხედვით);

2. როდის დაასრულებს მომწოდებელი საბიუჯეტო დაწესებულებისთვის მომსახურებას/სამუშაოს 
შესრულებას ან საქონლის მიწოდებას;

3. რა ზომებს მიმართავს ფულის დასაბრუნებლად საბიუჯეტო დაწესებულება/მთავრობა, როცა მომ
სახურების/სამუშაოს შესრულების ან საქონლის მიწოდების იმედი აღარ არსებობს.
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Ვ
რა არის ვალდებულება?
სესხების აღება და მათი ძირის დაფარვა.

რა არის ვალდებულებების ზრდა?
სესხის აღება: ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ კანონის მიხედვით, მთავრობის მიმდინარე და 
წინა პერიოდის ვალის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 60%ს.

რა არის ვალდებულებების კლება?
სესხის ძირის დაფარვა.

რა არის ვალდებულებების ცვლილება?
სხვაობა ვალდებულებების ზრდასა და კლებას შორის.

Ი
ვინ არის იმპორტის გადასახადის გადამხდელი?
პირი, რომელიც საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადააადგილებს საქონელს, გარდა ექსპორტისა 
(თუ რომელი საქონელი იბეგრება და რა განაკვეთებით, ასევე, რომელი შეღავათებით შეიძლება სა
რგებლობა, იხ. საგადასახადო კოდექსის 195199 მუხლებში).

Კ
რა არის კრედიტორული დავალიანება?
მთავრობის დავალიანება სხვების (ბიზნესის, ფიზიკური პირების და ა.შ.) მიმართ.

Ნ
რა არის ნაშთი?
შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარიშზე გარკვეული პერიოდისთვის არსებული ფულადი სახსრები.

რა არის ნაშთის ცვლილება?
შესაბამისი ბიუჯეტის ანგარიშზე შესაბამისი პერიოდისათვის არსებული ფულადი სახსრების გამო
ყენება ან დაგროვება.

როდის გროვდება ნაშთი?
როდესაც შემოსულობები მეტია გადასახდელებზე.

როდის გამოიყენება ნაშთი?
როდესაც შემოსულობები ნაკლებია გადასახდელებზე.
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Პ
რა არის პირდაპირი გადასახადი?
გადასახადი, რომელსაც სახელმწიფო უშუალოდ ამოიღებს გადამხდელის შემოსავლიდან და ქონე
ბიდან (მაგ: საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი და ქონების გადასახადი).

რა არის პირობითი ვალდებულება? 
1. შესაძლო ვალდებულება ან ზარალი, წარმოქმნილი წარსული მოვლენისა ან გადაწყვეტილების

გან, რომელიც არ არის ამ ვალდებულების შემსრულებლის ან დაზარალებულის სრული კონტრო
ლის ქვეშ (მაგ: სასამართლო დავა).

2. ამჟამინდელი ვალდებულება, რომელიც გამომდინარეობს წარსული მოვლენებისგან, მაგრამ არ 
არის აღიარებული, რადგან:

2.1. ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ვალდებულებათა დასაფარად საჭირო გახდება რაიმე რესურსის გა
დინება;

2.2.  ვერ ხერხდება ვალდებულებათა თანხის შეფასება საფუძვლიანად და საიმედოდ.

Ს
რა არის საბიუჯეტო (ფისკალური) წელი?
იგივე, რაც კალენდარული წელი.

რა არის საბიუჯეტო პროცესი?
ამ პროცესში შედის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, წარდგენა, განხილვა, დამტკიცება, დაზუსტება, 
ბიუჯეტის შესრულება, ანგარიშგება და კონტროლი.

რა არის საბიუჯეტო განაცხადი?
დოკუმენტი, რომლითაც საბიუჯეტო მხარჯავი დაწესებულებები გეგმავენ საკუთარ ბიუჯეტს და ფინა
ნსთა სამინისტროს ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით წარუდგენენ არაუგვია
ნეს 1 სექტემბრისა.

რა არის საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები?
ამ გადასახადებს მიეკუთვნება: საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, დამატებული ღირე
ბულების გადასახადი, აქციზი და იმპორტის გადასახადი.

რა არის საგადამხდელო ბალანსი?
საქართველოსა და ყველა სხვა ქვეყანას შორის განხორციელებული ფულადი ტრანზაქციების შედეგი. 
მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანია იმპორტი, ექსპორტი და შემოსავალი ინვესტიციებიდან. ექსპორტი 
და ინვესტიციების შემოსავალი აუმჯობესებს საგადამხდელო ბალანსს, ხოლო იმპორტი – აუარესებს.

რადგან საქართველოს იმპორტი აღემატება ექსპორტს, ჩვენი სავაჭრო ბალანსი, ტრადიციულად, უა
რყოფითია. საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტის დაბალანსება შესაძლებელია ინვესტიციებით, 
სხვა ქვეყნისგან ვალის აღებით ან, უკიდურეს შემთხვევაში, ეროვნული ბანკის რეზერვების გამოყე
ნებით.

რა არის საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები?
1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებათა მომსახურება და დაფარვა

2. საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებათა მომსახურება და დაფარვა

3. მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდები
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4. რეგიონებში განსახორციელებელ პროექტთა ფონდი

5. წინა წლებში წარმოქმნილ დავალიანებათა დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღ
სრულების ფონდი

6. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეუ ლებისათვის გადა
საცემი ტრანსფერები

7. სხვა კატეგორიები, განსაზღვრული წლიური ბიუჯეტით

რა არის საკასო ხარჯი?
ფულადი ოპერაცია, კერძოდ, ანგარიშიდან ფულის გადახდა/გადარიცხვა (შეადარეთ ქვემოთ წარმო
დგენილ ფაქტობრივ ხარჯს).

რა არის მთლიანი საფინანსო რესურსი?
შემოსულობებს პლუს ნაშთი – ანუ სახსრები, რომელთა გამოყენებასაც მთავრობა წლის განმავლო
ბაში გეგმავს.

რა არის მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდები?
ეს ფონდები იქმნება იმ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული 
სახელმწიფო ბიუჯეტით. ორივე ფონდის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს წლიური ბიუჯეტით გა
ნსაზღვრულ ასიგნებათა მთლიანი ოდენობის 1%ს. სარეზერვო ფონდების მთლიანი მოცულობის გა
ზრდა შესაძლებელია თითოეული სარეზერვო ფონდის დამტკიცებული მოცულობის არაუმეტეს 20%
ით. 2019 და 2020 წლის ბიუჯეტებში პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი აღარ არის გათვალისწინებული.

რას მოიცავს საქონელი და მომსახურება?
ამ ცნებაში ერთიანდება: ოფისის ხარჯები, მივლინებები, კომუნალური ხარჯები, შტატგარეშე მომუ
შავე პირთა შრომის ანაზღაურება, წარმომადგენლობითი ხარჯები, კვების ხარჯები, სამედიცინო ხარ
ჯები, სხვა საქონელი და მომსახურება და ა.შ.

რა არის სუბსიდიები?
მიმდინარე მიზნებისთვის, სახელმწიფოს მიერ უსასყიდლოდ, დაუბრუნებლად გაცემული თანხები 
საწარმოებსა და ორგანიზაციებზე.

რა არის სხვა შემოსავლები?
სახსრები, რომლებიც მიღებულია შემდეგი წყაროებიდან: პროცენტები, დივიდენდები, რენტა, სან
ქციები, ჯარიმები, საურავები, ადმინისტრაციული მოსაკრებლები, არასაბაზრო წესით გაყიდული სა
ქონელი და მომსახურება, ჰუმანიტარული დახმარებები და სხვა.

რა არის „სხვა ხარჯები“?
1. ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

1.1. არარეზიდენტების დივიდენდები

1.2. რეზიდენტების დივიდენდები

1.3. კვაზიკორპორაციების მიერ გადახდილი მოგება

1.4. ინვესტირებულ საკუთრებაზე გადახდილი სარგებელი

1.5. რენტა

1.6. ხარჯები რეინვესტირებულ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე

2. ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 

2.1. მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2.1.1. სასამართლოებისა და სხვა კვაზისასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკის
რებული სააღსრულებო ხარჯი



ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲖᲔ ᲝᲠᲘᲔᲜᲢᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘᲠᲔᲑᲐ / ᲒᲖᲐᲛᲙᲕᲚᲔᲕᲘ34

2.1.2. შენობანაგებობის დაზღვევის ხარჯი

2.1.3. დანადგარების დაზღვევის ხარჯი

2.1.4. სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

2.1.5. პერსონალის დაზღვევის ხარჯი

2.1.6. დაზღვევის სხვა ხარჯები

2.1.7. მოსწავლეთა ვაუჩერების ხარჯი

2.1.8. სახელმწიფო სასწავლო გრანტების ხარჯი

2.1.9. სახელმწიფო სასწავლო სტიპენდიების ხარჯი

2.1.10. პრეზიდენტის სახელობის გრანტების ხარჯი

2.1.11. პრეზიდენტის სახელობის სტიპენდიების ხარჯი

2.1.12. პრეზიდენტის სახელობის სამეცნიერო გრანტების ხარჯი

2.1.13. სხვა სახელობის სტიპენდიებისა და გრანტების ხარჯი

2.1.14. სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

2.1.15. გადასახადები (გარდა საშემომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ
ის)

2.1.16. მოსაკრებლები

2.1.17. საკომისიოები

2.1.18. სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირე
ბული 

2.2. კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3. დაზღვევის (სიცოცხლის დაზღვევის გარდა) და სტანდარტული გარანტიის სქემით გადასახდელი 
პრემიები, გადახდები და მოთხოვნები

3.1. სადაზღვევო პრემიები, ჩარიცხვები და მოთხოვნები 

3.1.1. სადაზღვევო პრემიები 

3.1.2. სტანდარტული გარანტიის სქემის გადახდები 

3.1.3. მიმდინარე მოთხოვნები 

3.2. კაპიტალური მოთხოვნები 

„სხვა ხარჯების“ მუხლი ჩაშლილია ბიუჯეტის დანართში: „ინფორმაცია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათ
ვალისწინებული პროგრამებისა და ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკური კლასიფიკაციის „სხვა 
ხარჯების“ მუხლიდან განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ (ჩაშლა დაიწყო 2013 წლიდან, 
რაც საშუალებას გაძლევთ, თვალი მიადევნოთ, თუ რისი დაფინანსება იგეგმება ამ მუხლით).

რა არის საოპერაციო სალდო?
სხვაობა სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის.

Ტ
ფინანსური დახმარება მუნიციპალიტეტებისთვის: დღგ-ის განაწილების ახალი წესი
გათანაბრებითი ტრანსფერის ნაცვლად, 2019 წლიდან თითოეული მუნიციპალიტეტი, ექსკლუზიურ 
უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს გარკვეულ წილს და
მატებული ღირებულების გადასახადის 19%დან (შესაბამისი ცხრილი მოცემულია სახელმწიფო ბიუ
ჯეტის კანონის მე7 თავში).
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დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების ახალმა სისტემამ ჩაანაცვლა გათანაბრე
ბითი ტრანსფერი. ამ სისტემაზე გადასასვლელად გარდამავალი პერიოდია 20192023 წწ.

დამატებული ღირებულების გადასახადის 19%დან თითოეული მუნიციპალიტეტს განესაზღვრა წილი. 
რომელ მუნიციპალიტეტში რამდენი პროცენტი წავა, დადგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის მე7 თავში.

რა არის მიზნობრივი ტრანსფერი?
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, სახელმწიფო ან ავტონომიური რეს
პუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები თვითმმართველი ერთეულისთვის.

რა არის სპეციალური ტრანსფერი?
ტრანსფერი, რომელიც გამოიყოფა სტიქიური მოვლენების, ეკოლოგიური და სხვა სახის კატას
ტროფების, საომარი მოქმედებების, ეპიდემიებისა და საგანგებო სიტუაციების შედეგების/ზიანის 
სალიკვიდაციოდ, აგრეთვე, სხვა ღონისძიებათა განსახორციელებლად. სპეციალური ტრანსფერი 
ადგილობრივ თვითმმართველობას შეიძლება გამოუყოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა, ავტონომიური რეს
პუბლიკის ბიუჯეტმა, ან სხვა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ.

რა არის კაპიტალური ტრანსფერი?
კაპიტალური პროექტის განსახორციელებლად გაწეული ფინანსური დახმარება, რომელიც ზრდის 
ტრანსფერის მიმღების ქონებას, ანუ არაფინანსურ აქტივებს. ასეთი ტრანსფერი ადგილობრივ თვით
მმართველობას შეიძლება გამოუყოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა, ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტმა 
ან სხვა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ. კაპიტალური ტრანსფერები გაიცემა რეგიონებში გა
ნსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (იხ. სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის მე8 თავის მე18 
მუხლი) და სხვა წყაროებიდან.

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვი
თმმართველობისა და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები დამტკი
ცებულია მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებით. აღნიშნული ფონდიდან თანხა 
გამოიყოფა თვითმმართველი ერთეულის მხრიდან თანადაფინანსების შემთხვევაში, რის წესსაც გა
ნსაზღვრავს მთავრობა.

Ფ
რა არის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია?
სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის მე3 თავის მე9 მუხლის თანახმად, ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
გვაძლევს ცალკეული დარგებისა და ამ დარგების სექტორთა დაფინანსებას. ბიუჯეტის კანონის (მე
3 თავის მე9 მუხლი) ქვემოთ მოცემულ ცხრილში შეიძლება არ იყოს წარმოდგენილი ყველა სექტო
რის დაფინანსება, თუმცა თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია ნებისმიერი სექტორის დაფინანსე
ბაზე შეგიძლიათ გამოითხოვოთ ფინანსთა სამინისტროსგან.
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1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმია
ნობა, საგარეო ურთიერთობები

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

საგარეო ურთიერთობები

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

საერთო დანიშნულების მომსახურება

საერთო საკადრო მომსახურება

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები (არ შედის ვალის ძირითადი ნაწილის დაფარვა. შედგება მხოლოდ ვალის საპროცე
ნტო მომსახურებისა და კრედიტების საგარანტიო ხარჯების, ასევე, სახელმწიფო დაწესებულებათა ვალდებულებების რესტ
რუქტურიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯებისგან)

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2. თავდაცვა

შეიარაღებული ძალები

სამოქალაქო თავდაცვა

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

3. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

სახანძროსამაშველო სამსახური

სასამართლოები და პროკურატურა

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

4. ეკონომიკური საქმიანობა

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საკითხები

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
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სოფლის მეურნეობა

სატყეო მეურნეობა

მეთევზეობა და მონადირეობა

სათბობი და ენერგეტიკა

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

ბირთვული საწვავი

სხვა სახის საწვავი

ელექტროენერგეტიკა

არაელექტრული ენერგია

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

გადამამუშავებელი მრეწველობა

მშენებლობა

ტრანსპორტი

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

საზღვაო ტრანსპორტი

სარკინიგზო ტრანსპორტი

საჰაერო ტრანსპორტი

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

კავშირგაბმულობა

ეკონომიკის სხვა დარგები

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

სასტუმროები და რესტორნები

ტურიზმი

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
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5. გარემოს დაცვა

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

ჩამდინარე წყლების მართვა

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

6. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

ბინათმშენებლობა

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

წყალმომარაგება

გარე განათება

გამოყენებითი კვლევები საბინაოკომუნალურ მეურნეობაში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაოკომუნალურ მეურნეობაში

7. ჯანმრთელობის დაცვა

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

ფარმაცევტული პროდუქცია

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

ამბულატორიული მომსახურება

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

სტომატოლოგიური მომსახურება

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

საავადმყოფოების მომსახურება

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

8. დასვენება, კულტურა და რელიგია

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

მომსახურება კულტურის სფეროში
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ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

9. განათლება

სკოლამდელი აღზრდა

ზოგადი განათლება

დაწყებითი ზოგადი განათლება

საბაზო ზოგადი განათლება

საშუალო ზოგადი განათლება

პროფესიული განათლება

უმაღლესი განათლება

უმაღლესი პროფესიული განათლება

უმაღლესი აკადემიური განათლება

უმაღლესი განათლების შემდგომი განათლება

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

10. სოციალური დაცვა

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

უმუშევართა სოციალური დაცვა

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
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რა არის ფინანსური აქტივები?
სახსრები, რომლებსაც სარგებელი უნდა მოჰქონდეს. ფინანსურ აქტივებზე ოპერაციებში შედის სე
სხების გაცემა, მათი დაბრუნება, ხაზინის ანგარიშებზე ფულის დაგროვება და გამოყენება, ასევე, ფა
სიანი ქაღალდების შეძენა და მათი გაყიდვა.

ფინანსურ აქტივების საპარლამენტო საბიუჯეტო ზედამხედველობისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ნაწილია ფინანსური მოთხოვნები. ამ მოთხოვნათა ყველაზე პრობლემური მაგალითია დებიტორული 
დავალიანებები, რომელთა მოცულობაც სრულად შეფასებული არ არის.

რა არის ფინანსური აქტივების ზრდა?
ამ ცნებაში ძირითადად იგულისხმება სახელმწიფოს მიერ სესხის გაცემა.

რა არის ფინანსური აქტივების კლება?
ამ ცნებაში ძირითადად იგულისხმება სახელმწიფოს მიერ გაცემული სესხის უკან დაბრუნება.

რა არის ფინანსური აქტივების ცვლილება?
ფინანსური აქტივების ზრდას მინუს კლება.

რა არის ფისკალური პოლიტიკა?
მთავრობის გადაწყვეტილებები დანახარჯებთან, გადასახადებსა და ვალთან დაკავშირებით. ფისკა
ლური პოლიტიკის გამოყენება შესაძლებელია ეკონომიური ზრდის ხელშესაწყობად და განსაკუთრე
ბით აქტუალურია იმ ქვეყნებისთვის, სადაც ეკონომიური ზრდა განვითარების უმთავრესი გამოწვევაა.

რა არის ფაქტობრივი ხარჯი?
ხარჯი, რომლის გადახდის ვალდებულებაც აღიარა დამკვეთმა ორგანიზაციამ (კონტრაქტით ან სხვა 
დოკუმენტით), მაგრამ ჯერ არ გადაუხდია, უკვე გადახდილი ხარჯი კი არის საკასო ხარჯი. 

მაშასადამე, ფაქტობრივი ხარჯი გაიწევა მაშინ, როცა მას აღიარებს დამკვეთი ორგანიზაცია, საქონ
ლის მიწოდების ან რაიმე მომსახურების/სამუშაოს შესრულების შემდეგ, მაგრამ შემსრულებლის/
მომწოდებლისთვის ფული ჯერ არ გადაუხდია (შეადარეთ ზემოთ საკასო ხარჯს).

რა ქონებაზე ვიხდით გადასახადს? 
ქონების გადასახადი ერთადერთი ადგილობრივი საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადია. 

ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადით იბეგრება:

• საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება (მათ შორის, დაუმთავრებელი მშენებლობა, შენო
ბანაგებობა ან მათ ნაწილი), მსუბუქი ავტომობილები, იახტები (კატარღები), შვეულმფრენები 
და თვითმფრინავები;

• არარეზიდენტისაგან ლიზინგით მიღებული ქონება;

• ეკონომიკური საქმიანობის შემთხვევაში, მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხული 
აქტივები, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობები და მის მიერ ლიზინგით გაცემული ქონება. 

ფიზიკური პირებისა და საწარმოებისათვის მიწაზე ქონების გადასახადით იბეგრება:

• საკუთრებაში არსებული მიწა;

• სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწა, რომლითაც სარგებლობს ან რომელსაც ფლობს 
იგი;

• მფლობელობასა ან/და სარგებლობაში არსებული, გარდაცვლილი პირის სახელზე რეგისტ
რირებული მიწის ნაკვეთი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიწის ნაკვეთით სარგებლობს 
იჯარის, ქირის, უზუფრუქტის ან სხვა მსგავსი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე.
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Შ
რა არის შემოსულობები?
განსხვავებით შემოსავლებისგან, ეს არის მთლიანი სახსრები, რომელთა მიღებასაც მთავრობა წლის 
განმავლობაში აპირებს. შემოსულობებში შედის:

1. შემოსავლები

2. არაფინანსური აქტივების კლება (ქონების გაყიდვა)

3. ფინანსური აქტივების კლება (გაცემული სესხის დაბრუნება)

4. ვალდებულებების ზრდა (სესხის აღება)

რას მოიცავს შემოსავლები?
შემოსავლებში შედის:

1. გადასახადები

2. გრანტები

3. სხვა შემოსავლები

შესაბამისად, შემოსავლები  როგორც ხშირად არასწორად ჰგონიათ  არ არის მთლიანი სახსრები, 
რომელთა მიღებასაც მთავრობა წლის განმავლობაში აპირებს.

Ძ
რა არის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი (BDD)?

ეს არის მთავრობის საშუალოვადიანი (ოთხწლიანი) გეგმა, რომელიც მოიცავს ქვეყნის პოლიტიკურ 
და ეკონომიკურ პრიორიტეტებსა და ამოცანებს. მუნიციპალურ დონეზე მას შეესაბამება პრიორიტე
ტების დოკუმენტი.

მთავრობა, არაუგვიანეს 10 ივლისისა, იწონებს BDDის პირველად ვარიანტს, რომელსაც ფინანსთა 
სამინისტრო თავის ვებგვერდზე აქვეყნებს. ეს დოკუმენტი პარლამენტს მოგვიანებით წარედგინება 
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტთან ერთად, თუმცა კომიტეტებს ბიუჯეტის პროექტის გამოქვეყნება
მდე თითქმის სამი თვით ადრე შეუძლიათ გაცნობა როგორც მომავალი წლის, ისე მისი მომდევნო 
სამი წლის ბიუჯეტის ყველაზე მნიშვნელოვან მონაცემებსა და მაკროეკონომიკურ პროგნოზებთან 
(მაგ: 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს დაერთვება 20242027 წლების ძირითადი მონაცემებისა და მიმა
რთულებების დოკუმენტი). 

BDD ყოველწლიურად ახლდება და მასში წარმოდგენილია:

ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფინანსური პარამეტრები. ბიუჯეტს ახლავს ამ პარამეტრე
ბის საბაზისო, ოპტიმისტური და პესიმისტური ვარიანტები. ის იგეგმება საბაზისო პარამეტრე
ბის მიხედვით.

ბიუჯეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები წინა წლის, მიმდინარე წლისა და მომდევნო 
სამი წლისთვის, რაც დაგანახებთ ამ პარამეტრების დინამიკას ხუთწლიან პერსპექტივაში.

მხარჯავ დაწესებულებათა მიერ განსახორციელებელი პროგრამები და მათი დაფინანსება 
ოთხწლიანი პერიოდისთვის (მომავალი წელი, პლუს მისი მომდევნო 3 წელი. მაგ: 2023 წლის 10 
ივლისამდე მოწონებული BDD მოიცავს 2024, 2025, 2026 და 2027 წლებს).

მხარჯავი დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა და რიცხოვნობის 
ზღვრული მოცულობები, ასევე, მათ მიერ დაგეგმილი პროგრამები, შესაბამის დაფინანსება
სთან ერთად.



ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲖᲔ ᲝᲠᲘᲔᲜᲢᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ ᲑᲘᲣᲯᲔᲢᲘᲠᲔᲑᲐ / ᲒᲖᲐᲛᲙᲕᲚᲔᲕᲘ42

ᲓᲐᲜᲐᲠᲗᲘ #1
ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდი
ტის ანგარიშიდან 

• შშმ პირთა სტატუსის დასადგენად სამედიცინო მოდელით შეგროვებული სტატისტიკური მო
ნაცემები ვერ უზრუნველყოფდა სრულყოფილ და სათანადო ინფორმაციას შშმ პირთა პოლი
ტიკისა და პროგრამების დასაგეგმად. ახალი სოციალური მოდელის პილოტირება და დანე
რგვა ჯერ კიდევ 2010 წლიდან იყო გათვალისწინებული სხვადასხვა სამთავრობო სამოქმედო 
გეგმით, თუმცა პროცესი აჭარის რეგიონში მხოლოდ 2019 წელს დაიწყო. შედეგად, სოციალური 
მოდელი კვლავაც არ დანერგილა და ჯანდაცვის სამინისტროს არ ეძლევა საშუალება, ინდივი
დუალური სტატისტიკა აწარმოოს შშმ პირთა საჭიროებებზე და უფრო ოპტიმალურად დაგეგმოს 
შესაბამისი ქვეპროგრამები.

• შშმ პირთა რაოდენობაზე არსებული ინფორმაცია არ არის სრულყოფილი. ჯანდაცვის სამი
ნისტროს ბაზები ინფორმაციას შეიცავს მხოლოდ სოციალური დახმარების მიმღებ პირებზე. 
შესაბამისად, ამ მონაცემებში ვერ ხვდებიან ადამიანები, რომლებზეც არ გაიცემა სოციალური 
პაკეტი (მაგ: ზომიერი შეზღუდვის მქონე შშმ პირები).

• სამედიცინოსოციალური ექსპერტიზის ფორმები არ შეიცავს ველს ყველა სახის ქმედობაუნა
რიანობაზე ინფორმაციის შესატანად, რის გამოც მათში არ აისახება ყველა კატეგორიის ქმე
დუნარიანობის შეფასების შედეგები. რიგ ქმედუნარიანობებზე ინფორმაცია შევსებულია, თუ 
საქმე ეხება რომელიმე დამხმარე საშუალების გაცემის საფუძველს (მაგ: გადაადგილებისა და 
სმენის შეზღუდვას). ასევე აღსანიშნავია სამედიცინო პერსონალის უნარების ნაკლებობა საჭი
როებათა იდენტიფიცირების კუთხით: მათ მხოლოდ სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარება შეუძ
ლიათ. შედეგად, შევსებული ფორმებიდან შეუძლებელია სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება 
შშმ პირთა ქმედუნარიანობის შეზღუდვებზე, რომლებიც გაწერილია კანონით. 

• სამინისტროს არ აქვს დანერგილი მექანიზმი, რომლითაც ინფორმაცია შეგროვდება სამედიცი
ნოსოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებებიდან. 
შედეგად, მას არ მიუწვდება ხელი პროგრამების უკეთ დაგეგმვისთვის საჭირო კონსოლიდი
რებულ და განახლებულ მონაცემებზე (მაგ: ქმედუნარიანობის შეზღუდვა, დიაგნოზები და ა.შ.) 

• რეაბილიტაციისა და ადრეული განვითარების ქვეპროგრამები არ არის სრულად ხელმისაწ
ვდომი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სხვა ობიექტურ ფაქტორებთან ერთად, ამას ნაწილობრივ 
განაპირობებს სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტებს შორის სუსტი კოორდინაცია სოციალური 
სერვისების განსავითარებლად.

• დამხმარე საშუალებათა ქვეპროგრამის დიზაინი არ მოიცავს ადგილზე მომსახურებას რეგი
ონის მოსახლეობისთვის (გარდა ელექტრო სავარძელეტლების მიწოდებისა). შესაბამისად, 
მისი დაგეგმვის ეტაპზე არ არის გათვალისწინებული ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა სხვა 
დამხმარე საშუალებებთან მიმართებით და მათ მისაღებად საჭიროა, სულ მცირე, ორი ვიზიტი 
მიმწოდებელთან.
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