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ორიენტირებული ბიუჯეტირების არსი. ამ თავში წარმოდგენილია შესრულების
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მაგალითები
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მაგალითები,
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შესაძლებლობებზე.
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1 პროგრამული ბიუჯეტირების ძირითადი პრინციპები
პროგრამული
ბიუჯეტირება
გულისხმობს
ადგილობრივი
თვითმმართველობების ფუნქციების დალაგებას იერარქიული პრინციპით:
სტრატეგიული მიზნებიდან ქვე–პროგრამების დონემდე. ამ დაგეგმვის
პროცესში გვეხმარება ეფექტურობის მაჩვენებლები და ხარჯების შეფასება.
პროგრამული ბიუჯეტირების ეფექტურად დანერგვის შემთხვევაში, გაიზრდება
საჯარო ფინასნების გამჭვირვალობა და ეფექტურობა და ადგილობრივი
თვითმმართველობის სტრატეგიული მიზნების შესრულების პროგრესი.

1.1 სტრატეგიიდან ბიუჯეტამდე
პროგრამული ბიუჯეტირება არის გრძელვადიანი და ყოველწლიური
ფინანსური დაგეგმვის პროცესის ნაწილი და იყენებს ადგილობრივი
თვითმმართველობის
პროგრამებისთვის
შემუშავებული
ეფექტურობის
მაჩვენებლების სისტემას.
ეფექტური დაგეგმვა, ბიუჯეტირება და შესრულების მართვა დამოკიდებულია
შემდეგ კომპონენტებზე:
 დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების ინტეგრირებული პროცესი, რომელშიც
ნათლადაა გაწერილი როლები და პასუხისმგებლობები, ვადები და
ძირითადი აქტივობების განხორციელების მეთოდოლოგია;
 პროცესს უნდა მართავდეს შესაბამისი გუნდი;
 პროგრამების შესრულების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების
მექანიზმი, ამ ინფორმაციის წლიური დაგეგმვისა და ბიუჯეტირებისას
გათვალისწინების მიზნით.
პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატი, თავისი დიზაინით, ერთმანეთთან აკავშრებს
ადგილობრივი თვითმმართველობის გრძელვადიან სტრატეგიასა და
ფინანსების წლიურ გადანაწილებას. ტრადიციული მეთოდით ბიუჯეტირებისას,
ვანგარიშობთ თუ რა დაჯდა ბიუჯეტის კონკრეტული პუნქტი და არ
ვინტერესდებით მიღწეული ზუსტი შედეგით. შედეგად, ცხადად ვერ ვხედავთ იმ
მიზნებს, რომლისთვისაც თანხები იყო გამოყოფილი და მოსალოდნელ
შედეგებს. მეორეს მხრივ, პროგრამულ ბიუჯეტში ნათლადაა გაწერილი
ორგანიზაციების2 პასუხისმგებლობები და მიზნები და მთავარი აქცენტი
კეთდება პროგრამებზე და მათ შედეგებზე. (იხ. ილუსტრაცია 1).
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წინამდებარე სახელმძღვანელოს მიზნებისთვის, ტერმინი ორგანიზაცია გამოიყენება ორივე:
ხარჯვითი დაწესებულებისა (ადგილობრივი ორგანო) და საბიუჯეტო ორგანიზაციის
მნიშვნელობით, რომელიც უფლებამოსილია მართოს პროგრამების/ქვე–პროგრამების
ბიუჯეტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები.
1

ილუსტრაცია 1. პროგრამულ და ტრადიციულ ბიუჯეტებს შორის განსხვავება
ტრადიციული ბიუჯეტი
წარმოადგენს:
 ბიუჯეტის ბენეფიციარების
საოპერაციო ხარჯების დეტალურ
აღწერას

პროგრამული ბიუჯეტი
წარმოადგენს:
 მიზანს, რომლის მისაღწევად იქნა
გაწეული ხარჯი;
 კავშირს ხარჯებსა და მიზნებს შორის და
 შედეგებს, რომლებიც უნდა იქნას
მიღწეული.

ამრიგად, პროგრამული ბიუჯეტი უზრუნველყოფს ხარჯების განაწილებას იმ
ღონისძიებების
განსახორციელებლად,
რომლებიც
ადგილობრივი
თვითმმართველობის სტრატეგიულ მიზნებთანაა დაკავშირებული. მეორეს
მხრივ, ის უზრუნველყოფს, რომ სტრატეგია და მიზნები შესაბამისობაში იყოს
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ფინანსურ
რეალობასთან
და
შესაძლებელი იყოს მათი განხორციელება.
პროგრამების შესრულების ყოველწლიური ანგარიში არის მიზნების მიღწევის
მონიტორინგის მექანიზმი და საშუალებას იძლევა ეს ინფორმაცია
გამოვიყენოთ დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების მომდევნო ციკლისას –
სტრატეგიული მიზნების მიღწევის ღონისძიებების ეფექტიანობის ან
ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.
დაგეგმვის, ბიუჯეტირებისა და შესრულების მართვის ინტეგრირებული
პროცესის რეკომენდებული ორგანიზაციული გეგმა და პროცედურები
მოცემულია წინამდებარე სახელმძღვანელოს მეორე თავში.

1.2 პროგრამების განსაზღვრა და ხარჯები
ორგანიზაციების სხვადასხვა ღონისძიებები და მასთან დაკავშირებული
ხარჯები
პროგრამული
ბიუჯეტის
სტრუქტურის
ქვეშ
ლოგიკურადაა
დაჯგუფებული, თვითმმართველობის ფუნქციების მიხედვით და იმ შედეგების
მიხედვით, რომელთა მიღწევაც წარმოადგენს მათ მიზანს. პროგრამული
ბიუჯეტის სტრუქტურა შემდეგი ელემენტებისგან შედგება: პროგრამები3, ქვე–
პროგრამები, და ღონისძიებები.
ორგანიზაციის
პროგრამული
სტრუქტურის
განსაზღვრისას,
უნდა
გავითვალისწინოთ შემდეგი ასპექტები: 1) ძირითადი კომპეტენციები, 2)
ორგანიზაციული სტრუქტურა და 3) საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა და
განვითარების
სტრატეგია,
რომელიც
ორგანიზაციის
საქმიანობას
უკავშირდება.

წინამდებარე სახელმძღვანელოში სიტყვა “პროგრამა” გულისხმობს პროგრამის ყველა ელემენტს.
როდესაც პროგრამული ბიუჯეტის კონკრეტულ ელემენტს ვახსენებთ, მისი სახელი წერია დახრილი
ასოებით.
3

2

პროგრამები დაკავშირებულია ორგანიზაციულ სტრუქტურასთან,
მკაფიოდ
განისაზღვროს
მენეჯერული
პასუხისმგებლობა
განხორციელებაზე.

რათა
მათ

ტერმინთა განმარტება: პროგრამული ბიუჯეტის ელემენტების განსაზღვრება
(პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგია):
პროგრამა - ერთი ნიშნით დაჯგუფებული ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელთა
შედეგად მიღწეულ უნდა იქნას ერთიანი საბოლოო შედეგი. პროგრამების
განსაზღვრა ხდება ორგანიზაციის ძირითადი კომპეტენციების შესაბამისად.
პროგრამა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ მხარჯავი დაწესებულების მიერ ან
საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ, რომელიც ამგვარი მხარჯავი დაწესებულების
კონტროლს ექვემდებარება (მაგ.: ოპერირებს სისტემის ფარგლებში). პროგრამების
მაგალითებია: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, სპორტის განვითარება,
სკოლამდელი ასაკის განათლება და ა.შ.

ქვე–პროგრამა – პროგრამა შეიძლება დაყოფილი იყოს ქვე–პროგრამებად. ქვე–
პროგრამა არის საერთო შედეგების მიღწევის მიზნით გატარებული ღონისძიებების
ერთობლიობა, რომლებიც ემსახურება პროგრამის საბოლოო შედეგის მიღწევას.
ქვე–პროგრამები განისაზღვრება ორგანიზაციის კომპეტენციების შესაბამისად,
რომლებიც შედარებით შეზღუდული მასშტაბისაა. მაგალითად: არსებული გზების
მოვლა–შეკეთება, სპორტული კლუბების მხარდაჭერა, საბავშვო ბაღის აშენება და
სხვ.
ღონისძიება არის შედარებით მცირე მასშტაბის ინიციატივა ქვე–პროგრამის
ფარგლებში. ღონისძიების გატარება გვეხმარება ქვე–პროგრამის განხორციელებასა
და შესაბამისი შედეგების მიღწევაში.
პროგრამული ბიუჯეტი ასახავს პროგრამის განხორციელებისა და სასურველი
შედეგის მიღწევისთვის საჭრო ხარჯების ერთობლიობას. ეს კი აუცილებელს
ხდის პროგრამის დაგეგმილი შედეგებისთვის საჭრო რესურსის ხარჯების
განსაზღვრას.
ხარჯების განაწილება ხდება პროგრამული ბიუჯეტის სტრუქტურის ყველაზე
დაბალ დონეზე. პროგრამული ბიუჯეტის ტიპური სტრუქტურის მაგალითი და
თანხების განაწილების სქემა მოცემულია ქვევით ილუსტრაციაში #2.
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პროგრამა 1
ბიუჯეტის ბენეფიციარი 1
ქვე პროგრამა 1.1





შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები

ქვე პროგრამა 1.2 (კაპიტალური პროექტი)
 საქონელი და მომსახურება
ქვე პროგრამა 1.3
 შრომის ანაზღაურება
 საქონელი და მომსახურება
 სხვა ხარჯები

ბიუჯეტის ბენეფიციარი 2

ქვე პროგრამა 2.1
 სუბსიდიები

დაგეგმვის ოპტიმიზირებისა და პროგრამების პორტფოლიოს დანერგვისთვის
ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უნდა გაითვალისწინონ არჩეული
პოლიტიკის ფინანსური შედეგები. პროგრამის ხარჯების სწორად გათვლა
(საშუალო ვადიან პერიოდში) იძლევა უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციას
პრიორიტეტების განსაზღვრისთვის და სტრატეგიული მიდგომის შესახებ
გადაწყვეტილების მისაღებად. პროგრამების ხარჯების გათვლის დეტალური
ინსტრუქცია მოცემულია მე–3 თავში.

1.3 პროგრამული და შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის ჩარჩოს
გამოყენება დაგეგმვაში
პროგრამების ხარჯების გათვლაში დასახმარებლად (მოკლე და საშუალო
ვადიან პერიოდში), გამოყოფილი რესურსებისა და პროგრამის შედეგების
დასაკავშირებლად, გამოიყენება შედეგების ჯაჭვის ჩარჩო (იხ. ქვევით
ილუსტრაცია 3 და მაგალითი 1). ის გამოხატავს, თუ როგორ გამოიყენება
რესურსები საწარმოო საქმიანობაში, პროგრამის შუალედური და საბოლოო
შედეგების მისაღებად. შედეგების ქსელის ჩარჩოს გამოყენება აუცილებელია
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ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში.
ილუსტრაცია 3. შედეგების ჯაჭვი

შენატანი (რესურსები)

აქტივები და კომპეტენციები (მანქანა–
დანადგარები, შენობები, კადრები, და სხვ.)
რომლებიც წარმოების პროცესში მონაწილეობს

ღონისძიებები
(პროცესები)

საწარმოო ღონისძიებები/სრული მომსახურების
კომპონენტები

შუალედური შედეგი

გარე მომხმარებლებისთვის მიწოდებული
მომსახურებები

საბოლოო შედეგი

მიწოდებული მომსახურებების მოსალოდნელი
ზემოქმედება; ცვლილებები ინდივიდუალებისთვის,
სოციალურ სტრუქტურებსა და ფიზიკურ გარემოში

ტერმინთა განმარტება:
შუალედური შედეგები არის საქონელი ან მომსახურება – “პროდუქტი” – რომელსაც
ორგანიზაცია აწვდის მოსახლეობას. მაგ.: ნარჩენების შეგროვება, გზების დაგება,
საკონსულტაციო მომსახურება ფერმერებისთვის; ტურიზმის განვითარების
ადგილობრივი კამპანია და სხვა.
საბოლოო შედეგი არის შუალედური შედეგების მოსალოდნელი ეფექტი –
საზოგადოებრივი
პროგრამების
შედეგად
მიღებული
ცვლილებები
ინდივიდუალებზე, სოციალურ სტრუქტურასა თუ ფიზიკურ გარემოზე.
მაგალითად, ტურიზმის განვითარების ადგილობრივი კამპანიების მოსალოდნელი
ეფექტებია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ტურისტების რაოდენობის მატება და
ტურიზმიდან
შემოსავლების
ზრდა.
ფერმერებისათვის
საკონსულტაციო
მომსახურების მოსალოდნელი ეფექტია გაზრდილი მოსავლიანობა ან სასოფლო–
სამეურნეო პროდუქტების გაუმჯობესებული ხარისხი.
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მაგალითი 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა–შეკეთების ქვე–
პროგრამასთან დაკავშირებული ღირებულების ჯაჭვი

შენატანები
(რესურსები)

ღონისძიებები
(პროცესები)

შუალედური
შედეგები

საბოლოო შედეგები

 კადრები: 15 მუშა; 2 ზედამხედველი;
 მოვლა–შეკეთების მანქანა–დანადგარები
 სამშენებლო მასალები

 ბზარების შევსება
 დამცავი ფენის დაგება
 აღდგენა
 ცივი ასფალტით ორმოების ამოვსება
 ნარჩენების გატანა

 შერჩეულ ქუჩებზე ამოვსებული ორმოები და
ბზარები
 X ქუჩაზე აღდგენილი 3 მონაკვეთი
 X ბულვარის დამცავი ფენით მოპირკეთებული
მონაკვეთები





ავტომობილების მფლობელთა უსაფრთხო გადაადგილება
ავტომობილები არ ზიანდება გზების მიზეზით
მუნიციპალიტეტის უბნებს შორის უფრო სწრაფად
გადაადგილება

პროგრამული და შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის მიდგომა (შედეგების
ჯაჭვი) გამოიყენება ადგილობრივი თვითმმართველობის როგორც მიმდინარე
ოპერაციების, ასევე კაპიტალური ინვესტიციების დასაგეგმად. საბიუჯეტო
გადაწყვეტილებების აქცენტი ჩვეულებრივ გადატანილია ხოლმე ახალ
ინვესტიციებზე და ამრიგად, კაპიტალური ინვესტიციების დაგეგმვაში
პროგრამული და შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის გამოყენების ბენეფიტები
უფრო პირდაპირია ხოლმე. ის იძლევა ნათელ სურათს, თუ რას აძლევს
ადგილობრივ თვითმმართველობას ჩადებული ინვესტიცია და იძლევა
საინვესტიციო გადაწყვეტილების დასაბუთებას. ამასთან, კაპიტალური
ინვესტიციების შუალედური და საბოლოო შედეგები გაცილებით უფრო
„ხელშესახებია“ და შესაბამისად ადვილია კაპიტალური პროექტის
განხორციელების პროგრესის გაზომვა.
მეორეს მხრივ, მიმდინარე ოპერაციების დაგეგმვისას, პროგრამული და
შედეგზე ორიენტირებული მიდგომის გამოყენება ამარტივებს ფულადი
სახსრებისა და პროცესების მართავას. პირველ რიგში, ის იძლევა მოკლე და
საშუალო ვადიან პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ
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მიწოდებული მომსახურებების ხარჯების უფრო ზუსტად გათვლის საშუალებას
და ახალი ინვესტიციებისათვის ხელმისაწვდომი სახსრების შეფასების
საშუალებას. ასევე, იძლვა ინფორმაციას, თუ რამდენად ეფექტური და
ეფექტიანია მომსახურების მიწოდება – რასაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს
პრიორიტეტების განსაზღვრასა და პროგრამებზე თანხების განაწილებაზე.
მიმდინარე ოპერაციების ეფექტურობის შესახებ ინფორმაცია იძლევა
სახელმწიფო მომსახურებების შესაძლო სისუსტეების შესახებ სიგნალს,
რომლებიც უნდა გამოსწორდეს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს
სახელმწიფო მომსახურებებით მოქალაქეთა კმაყოფილების გამოკითხვის
მომზადებასა და ეფექტურად ჩატარებას და შედეგების მონიტორინგს.

1.4 პროგრამების ეფექტურობის შეფასება
პროგრამებისა

და
ქვე–პროგრამების
მიზნები
გამომდინარეობს
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
გრძელი
და
საშუალოვადიანი
გეგმებიდან, დარგობრივი სტრატეგიიდან და ა.შ. მიზნების განსაზღვრისა და
მათი საბიუჯეტო პროგრამებთან დაკავშირების პროცესი დეტალურადაა
გადმოცემული ქვევით, მეორე თავში.
პროგრამული ბიუჯეტის სტრუქტურისა და მიზნების ურთიერთკავშირის
ილუსტრაციული მაგალითი იხ. ქვევით ილუსტრაციაში #4.
ილუსტრაცია 4. პროგრამული ბიუჯეტის სტრუქტურა და მიზნები

პროგრამის სტრუქტურა

მიზნები

LSG
პრიორიტეტი

პროგრამა

ქვე–პროგრამა

“მაღალი დონის”
მიზანი (საშუალო ან
გრძელვადიანი)

ქალაქის უბნებს
შორის
მგზავრობის
დროის შემცირება

“დაბალი დონის” მიზანი (მოკლე
ან საშუალო ვადიანი)

XY ხიდის
მშენებლობის
დასრულება

პროგრამის

მიზანი შეესაბამება სასურველ შედეგს, რომელიც მისი
განხორციელებით უნდა დადგეს, ანუ მიღწეულ უნდა იქნას კონკრეტული
სოციალური ან ეკონომიკური ეფექტი. მეორეს მხრივ, ქვე–პროგრამის მიზანი
ჩვეულებრივ შეესაბამება მისი განხორციელების შედეგად მისაღებ შედეგებს.
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ეფექტურობის მაჩვენებლები (PIs) არის კონკრეტული რაოდენობრივი საზომი,
რომელიც გამოიყენება მიზნების მიღწევადობის გასაზომად. მიზანი არის
იმისი გამოხატულება, თუ რისი მიღწევა იგეგმება, ეფექტურობის მაჩვენებელი
კი პასუხობს კითხვაზე მიმდინარეობს თუ არა მიზნის მიღწევა. მაგ.: მიზნისთვის
XY ხიდის მშენებლობის დასრულება, ეფექტურობის ინდიკატორი იქნება: ხიდის
რამდენი პროცენტია აშენებული ან ხიდის აშენებული მონაკვეთის სრული
სიგრძე.
ეფექტურობის მონიტორინგი მუდმივი პროცესია, ორგანიზაციის კომპეტენციის
ფარგლებში, რომელიც მოიცავს მიღწეული შედეგების ეფექტურობის
მაჩვენებლების
შესახებ
ინფორმაციის
შეგროვებას,
ანალიზსა
და
ანგარიშგებას.
პროგრამის შეფასება მოიცავს როგორც ეფექტურობის, ასევე ფინანსური
შედეგების ანალიზს და პროგრამის მიზნების მისაღწევად მიღებული ზომების
შესაბამისობისა და ეფექტურობის ანალიზს. ანალიზი აჩვენებს, საჭიროა თუ
არა გარკვეული ღონისძიებების შეცვლა, შეწყვეტა ან ჩანაცვლება, რაც უკეთ
დაგვეხმარება კონკრეტული მიზნის მიღწევაში.
ეფექტურობის მაჩვენებლების მონიტორინგი და პროგრამების შეფასება უფრო
დეტალურადაა განმარტებული მე–4 თავში.
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2 ეფექტური დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების
ორგანიზაციული და პროცედურული მოთხოვნები
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა (საბიუჯეტო კოდექსი და
პროგრამული ბიუჯეტის მეთდოლოგია) განსაზღვრავს ძირითად წინაპირობას
პროგრამული და შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირებისთვის, როგორც
ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, საუკეთესო
საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად4 (იხ. ქვევით).
სერთაშორისო
სავალუტო
ფონდი
ბიუჯეტირების ძირითადი მოდელი

(IMF):

შედეგზე

ორიენტირებული

IMF–ის კვლევის თანახმად, საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ შედეგზე
ორიენტირებული ბიუჯეტისთვის მნიშვნელოვანია, წლიური ბიუჯეტირების
პროცესი იყოს კარგად დაგეგმილი და მოიცავდეს შემდეგ ელემენტებს:
•
„სტრატეგიული ფაზა“ საბიუჯეტო ციკლის ადრეულ ეტაპზე, ხარჯვითი
პრიორიტეტების წინასწარი განხილვით;
•
ბიუჯეტის ყველა მოთხოვნა გამყარებული უნდა იყოს ინფორმაციით
ხარჯების ეფექტურობისა და ეფექტიანობის შესახებ
•
შეფასების მონიტორინგისა და განხილვის პროცესი
•
სისტემატური
პროცესი,
რომლის
მიზანია
დანახარჯებთან
დაკავშირებული ყველა ახალი ინიციატივის დეტალურად შესწავლა;
•
დაგეგმვის პროცესი სრულად უნდა იყოს ინტეგრირებული საბიუჯეტო
ციკლში
პროცესის დაზუსტებული დიზაინი უნდა იყოს კონკრეტულ ქვეყანაზე
მორგებული, ქვეყნის ადმინისტრაციული და პოლიტიკური სისტემების
თავისებურებების გამო, მაგრამ ჩამოთვლილი ძირითადი ელემენტები საერთოა
შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების სისტემისათვის.

საბიუჯეტო კოდექსის ცვლილებები (2009) და პროგრამული
მეთოდოლოგიის ცვლილება (2015, 2018) მოიცავს შემდეგს:

ბიუჯეტის

1) ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შემუშავება ცენტრალურ
დონეზე და პრიორიტეტების დოკუმენტის შემუშავება ადგილობრივ
დონეზე, ასევე საშუალო ვადიანი სამუშაო გეგმის შემუშავება, საბიუჯეტო
ციკლის ადრეულ ეტაპზე (გაზაფხულის ფაზა). ამ დოკუმენტებით
განისაზღვრება
სამთავრობო
ღონისძიებების
სტრატეგიული
4

შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების ძირითადი მოდელი, მარკ რობინსონი და დუნკან

ლესთი, IMF ფინანსური დეპარტამენტი, 2009
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2)
3)
4)
5)

მიმართულება და ხარჯვითი პრიორიტეტები საშუალო ვადიანი
პერიოდისთვის;
ბიუჯეტის მოთხოვნის სავალდებულო ნაწილი გახდა პროგრამების
შესრულების შესახებ ინფორმაცია (მიზანი, დაგეგმილი და მიღწეული
შედეგები);
შესრულების შესახებ ანგარიშგება გახდა მხარჯავი დაწესებულებების
ფინანსური ანგარიშგების სავალდებულო ნაწილი;
დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების ინტეგრირებული პროცესის დეტალური
ინსტრუქცია ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობებისთვის;
ადგილოვრივი
აღმასრულებელი
ორგანოს
პასუხისმგებლობაა
საკანონმდებლო აქტის გამოცემა, რომელშიც გაწერილი იქნება
პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების ნაბიჯები, ვადები და
მონაწილეები5.

საკანონმდებლო მოთხოვნა (საბიუჯეტო კოდექსი, პროგრამული ბიუჯეტის
განახლებული მეთოდოლოგია ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, 2018):
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და
საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადების მიზნით, ადგილობრივი
თვითმმართველობის აღმასრულებელმა ორგანომ ყოველი წლის 1 მარტიდან უნდა
დაიწყოს მუშაობა, რისთვისაც უნდა გამოსცეს შესაბამისი ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტი, რომელშიც მოცემული იქნება ინფორმაცია პრიორიტეტების
განსაზღვრისა და წარდგენის ვადების შესახებ.
მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო ორგანიზაციები და მათი სტრუქტურული
დანაყოფები ბიუჯეტის წარსადგენად მუშაობას იწყებენ იმ პროგრამებით,
რომელიც მიცემული იყო პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველ ვერსიაში.
წინამდებარე სახელმძღვანელო, ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის
იძლევა დამატებით ინფორმაციას პროგრამული ბიჯეტის განახლებულ
მეთოდოლოგიასთან (2018) დაკავშრებით, გვაწვდის რა რეკომენდაციებს
ორგანიზაციული და პროცედურული საკითხების შესახებ, ასევე საუკეთესო
საერთაშორისო
და
ადგილობრივ
მაგალითებს,
რათა
დაეხმაროს
მუნიციპალიტეტებს დანერგონ დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების ეფექტური
პროცესი, რომელიც შესაბამისობაში იქნება მუნიციპალიტეტის პოლიტიკურ–
ადმინისტრაციულ მდგომარეობასთან. ამ პროცესის შედეგად უნდა მივიღოთ
პრიორიტეტების დოკუმენტი და საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა,
რომელიც განსაზღვრავს საშუალო ვადიან პერიოდში ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიასა და ღონისძიებებს, რაც შესაბამისობაში იქნება
5

წინამდებარე სახელმძღვანელოში აღნიშნული საკანონმდებლო დოკუმენტი მოხსენიებული
იქნება როგორც “DoP ინსტრუქცია” („პრიორიტეტების დოკუმენტი“).
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მოსახლეობის პრიორიტეტულ
გამართლებული.

საჭიროებებთან

და

იქნება

ფინანსურად

2.1 ორგანიზაციული ასპექტი
დაგეგმვის, ბიუჯეტირებისა და შესრულების მართვის ეფექტურობის ერთ–ერთი
მთავარი წინაპირობაა, პროცესში მონაწილე შესაბამისი გუნდის ფორმირება
და მათი როლისა და პასუხისმგებლობების ნათლად გაწერა. მერის ბრძანება
(პროირიტეტების დოკუმენტი) „დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების სამუშაო
ჯგუფის“ შექმნის თაობაზე და მათი სამუშაო კალენდრის შესახებ, დაეხმარება
წევრებს მათი მოვალეობების გაცნობიერებაში. დანართში C მოცემულია
პრიორიტეტების დოკუმენტის მაგალითი.
საკანონმდებლო მოთხოვნა (პროგრამული ბიუჯეტირების განახლებული
მეთოდოლოგია ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის (2018):
სამუშაო ჯგუფის ვალდებულებაა პრიორიტეტების დოკუმენტისა და საშუალო
ვადიანი სამოქმედო გეგმის პროექტების შემუშავება.
რეკომენდებულია სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე იყოს მერი ან მერის მოადგილე,
რომელიც მეთვალყურეობას უწევს საბიუჯეტო პროცესს.
ჯგუფში ასევე უნდა იყონ მერის მოადგილეები, მუნიციპალიტეტის
სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები და ყველა სფეროს წამყვანი
თანამდებობის პირები. საჭიროების შემთხვევაში, პროგრამულ ბიუჯეტთან
დაკავშირებით კონსულტაციის მიღების მიზნით, შესაძლებელია სპეციალისტის
მოწვევა სამუშაო ჯგუფში.
სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა განაპირობებს პროცესში ჩართულობას,
გეგმის და ბიუჯეტის სრულყოფილებას და „მესაკუთრის“ განცდას. საუკეთესო
მაგალითებზე დაყრდნობით, რეკომენდებულია სამუშაო ჯგუფი მოიცავდეს
შემდეგს:
 დაგეგმვის ადგილობრივი კოორდინატორი (ფინანსური სამსახურის
წარმომადგენელი);
 სამსახურების უფროსები;
 სოფლის წარმომადგენლები;
 საკრებულოს ძირითადი დარგების კომიტეტების თავმჯდომარეები და/ან
მათი მუდმივი წარმომადგენლები;
 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო (კერძო სექტორისა და სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები), რომლებიც არაა
აუცილებელი იყონ სამუშაო ჯგუფის ხმის უფლების მქონე წევრები.
საუკეთესო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რეკომენდებულია იგივე სამუშაო
ჯგუფი იყოს პასუხისმგებელი შემდეგ დავალებებზეც:
 ადგილობრივი თვითმმართველობის საშუალო და გრძელვადიანი
განვითარების დოკუმენტის შემუშავება;
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შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვა;
წლიურ საბიუჯეტო პროცესში ხარჯების განაწილებისა და დანახარჯების
პრიორიტეტების განსაზღვრის სხვადასხვა ვარიანტების განხილვა.
სამუშაო ჯგუფმა უნდა მიიღოს რელევანტური გადაწყვეტილებები ბიუჯეტური
კალენდრის დაცვით. ტექნიკური ინფორმაცია (დოკუმენტები) რომლებიც
საფუძვლად დაედება სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებებს, მომზადდება
გამგეობის/მერიის დეპარტამენტების (სტრუქტურული ერთეულების) ტექნიკური
წარმომადგენლების მიერ, მათი უფლებამოსილების შესაბამისად.

2.2 დაგეგმვის, ბიუჯეტირებისა და შესრულების მართვის ეფექტური
პროცესის დანერგვა – საუკეთესო გამოცდილება
პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატი ერთმანეთთან აკავშრებს ადგილობრივი
თვითმმართველობის გეგმებსა და დანახარჯებს: პრიორიტეტები, მიზნები და
ღონისძიებები მოცემულია დაგეგმვის დოკუმენტებში და პირდაპირაა ასახული
ბიუჯეტის პროგრამებში, რომლებიც მათ განსახორციელებლადაა შექმნილი.
ამასთან, პროგრამების შესრულების შესახებ ინფორმაცია გვეხმარება
გადაწყვეტილების მიღებაში პოლიტიკისა და ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზე.
ილუსტრაცია 5 ასახავს დაგეგმვის, ბიუჯეტირებისა და შესრულების
მონიტორინგისა და შეფასების ერთ, ეფექტურ პროცესში ინტეგრირების
ფაზებს, კავშრებსა და საფეხურებს.

ილუსტრაცია 5. დაგეგმვის, ბიუჯეტირებისა და შესრულების მონიტორინგისა
და შეფასების ინტეგრირება
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დაგეგმვის, ბიუჯეტირებისა და შესრულების შეფასების სისტემა

მომზადებული
დოკუმენტები

გრძელვადიანი გეგმა (7- 8 წელი)


სიტუაციური ანალიზი



პრიორიტეტებისა და მიზნების
განსაზღვრა



გადაწყვეტილებები (ღონისძიებები)

ადგლობრივი
თვითმმართველობის
სოციალურ–
ეკონომიკური
განვითარების
სტრატეგია

საშუალო ვადიანი გეგმა (4 წელი)





წინა პერიოდის შედეგების შეფასება
პროგრამის შესახებ ინფორმაციის განახლება
პროგრამების რანჟირება

პრიორიტეტების დოკუმენტი;
LSG–ს საშუალო ვადიანი
სამუშაო გეგმა;

ფინანსების გადანაწილება რანჟირებულ პროგრამებზე

წლიური ბიუჯეტის მომზადება

საბიუჯეტო აქტი

წლიური გეგმისა და ბიუჯეტის შესრულება

მონიტორინგი და შესრულება

წლიური ფინანსური და
შესრულების ანგარიშები
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2.3 გრძელვადიანი გეგმის მომზადება – საუკეთესო გამოცდილება
გრძელვადიანი
გეგმის
პროდუქტია
მუნიციპალიტეტის
სოციალურ–
ეკონომიკური სტრატეგია. მასში გაწერილია სტრატეგიული მიმართულებები
(პრიორიტეტები) და მიზნები მომავალი 7–10 წლისთვის და გამოიყენება
როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის საშუალო ვადიანი გეგმის
შედგენისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების საწყისი წერტილი.
გრძელვადიანი გეგმის შედგენა შემდეგ საფეხურებს მოიცავს:
 სიტუაციური ანალიზი
 ხედვის, პრიორიტეტებისა და მიზნების განსაზღვრა
 გადაწყვეტილებების ჩამოყალიბება
საფეხური 1: სიტუაციური ანალიზი
ამ საფეხურზე ხდება მუნიციპალიტეტის არსებული მდგომარეობის შესახებ
ინფორმაციის შეგროვება და გაანალიზება. ეს მოიცავს ინფორმაციას
განვითარების დონის შესახებ და ადგილობრივი თვითმმართველობის სუსტ და
ძლიერ მხარეებს, მისი კომპეტენციის სფეროებში: ჯანდაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა, განათლება, ეკონომიკური აქტივობა, ინფრასტრუქტურა
(გზები, კომუნალური მომსახურებები), გარემოს დაცვა, კულტურა, სპორტი და
სხვა. სიტუაციური ანალიზისას ასევე ფასდება ინსტიტუციონალური
განვითარების
დონე,
და
ადგილობრივი
თვითმმართველობისათვის
ხელმისაწვდომი მატერიალური და ფინანსური რესურსები. ინფორმაცია,
როგორიცაა მოსახლეობის რაოდენობა, რომელსაც მომსახურება მიეწოდება
და/ან მომსახურების საშუალო ფასი, ეხმარება მუნიციპალიტეტს უკეთ
დაინახოს თავისი პოზიცია მსგავსი მახასიათებლების (მოსახლეობა,
გეოგრაფია, განვითარების დონე და სხვ.) მქონე მუნიციპალიტეტების ჯგუფთან
შედარებით.
სიტუაციური ანალიზისას ხშირად გამოიყენება შემდეგი მეთოდები: SWOT
(ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები), PESTLE
(პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, ტექნოლოგიურ, სამართლებრივ და
ბუნებრივი გარემოს ფაქტორთა ანალიზი) ან GAP (არსებულ და სასურველ
მდგომარეობას შორის განსხვავებათა ანალიზი) ანალიზები. ეს მეთოდები
დეტალურადაა აღწერილი ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის
შემუშავებულ დაგეგმვის სახელმძღვანელოებში6.
მონაცემთა
გენერირება,
ანალიზი
და
პრეზენტაცია
ძირითადად
გამგეობის/მერიის სტრუქტურული ერთეულების ტექნიკურ წარმომადგენელთა
ვალდებულებაა. მონაცემთა ინტერპრეტაცია, ახსნა და დასკვნები უნდა
გაკეთდეს ფართო საკონსულტაციო და კოლექტიური პროცესების ფონზე,
დაგეგმვისა
და
ბიუჯეტირების
სამუშაო
ჯგუფის
მონაწილეობით.
6

მაგალითად, იხ. მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის მომზადების
პრაქტიკული სახელმძღვანელო, რომელიც მომზადებულია ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის
მიერ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთვის, UNDP-ს, შვედეთის
განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA)
დაფინანსებით და რომელიც დანართი B-ს სახით ახლავს წინამდებარე დოკუმენტს.
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შესაძლებელია პროცესში კონკრეტული სფეროს მოწვეული ექპერტების
ჩართვაც.
რჩევა: პროცესის ორგანიზება
ადგილობრივმა თვითმმართველობამ შესაძლოა გადაწყვიტოს სტრატეგიული
დაგეგმვის ექსპერტის მოწვევა, სიტუაციური ანალიზის პროცესში დასახმარებლად
და მეთოდოლოგიური ინსტრუქციები მიაწოდოს სამუშაო ჯგუფსა და ტექნიკურ
წარმომადგენლებს. მიზანშეწონილია პროცესის დაწყება გაცნობითი სამუშაო
შეხვედრით, რომელზეც სამუშაო ჯგუფი, დეპარტამენტების ტექნიკური
წარმომადგენლები და ფასილიტატორი შეთანხმდებიან ანალიზის შინაარსზე და
შესაგროვებელ ინფორმაციაზე. ინფორმაციის შეგროვების შემდეგ უნდა ჩატარდეს
კიდევ ერთი სამუშაო შეხვედრა ინფორმაციის ინტერპრეტაციისა და განხილვის
მიზნით და ანალიზის დასკვნების შესაჯამებლად. კარგი პრაქტიკაა სიტუაციური
ანალიზის შედეგების საზოგადოებისათვის გაცნობა.

სიტუაციური ანალიზის შედეგები წარმოადგენს თვითმმართველი ერთეულის
პრიორიტეტებისა და მიზნების განსაზღვრის საფუძველს.
საფეხური 2: ხედვის, პრიორიტეტებისა და მიზნების განსაზღვრა
ხედვა
არის
მოკლე
დებულება,
თუ
როგორია
ადგილობრივი
თვითმმართველობისა და მისი მოსახლეობის სასურველი მდგომარეობა და
სცენარი. ის აღწერს, როგორი უნდა იყოს თვითმმართველი ერთეული ან რა
მიმართულებით უნდა განვითარდეს ის. ადგილობრივ თვითმმართველობას
უნარჩუნებს კურსს, მიუხედავად ამომრჩეველთა მოთხოვნების ცვლილებისა
და პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალების გადანაწილებისა.
მაგალითი: ეკონომიკურად განვითარებადი ქალაქი, სადაც
განვითარებულია ტურიზმი და ხდება ბუნებრივი რესურსების მდგრადი
გამოყენება და მოქალაქეები ცხოვრობენ უსაფრთხო, ჯანსაღ და კომფორტულ
გარემოში.
ხედვის

პრიორიტეტი (მიმართულება) დაკავშირებულია მუნიციპალური იურისდიქციის
კონკრეტულ სექტორთან/სფეროსთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ფართო მიზნებთან. პრიორიტეტები უნდა ასახავდეს ფუნდამენტურ მიზნებს,
რომლებისთვისაც ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებობს და უნდა
იყოს საკმაოდ ფართო, რომ წლიდან წლამდე დარჩეს პრიორიტეტად.
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რჩევა: ადგილობრივი თვითმმართველობის პრიორიტეტების შინაარსი და
რაოდენობა?
არ არსებობს რაიმე პირდაპირი რეკომენდაცია, თუ რა შინაარსის ან რამდენი
პრიორიტეტი უნდა გააჩნდეს მუნიციპალიტეტს. პრიორიტეტების განსაზღვრისას
გათვალისწინებულ უნდა იქნას რამდენიმე ასპექტი.
იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს პირდაპირი კავშირები პრიორიტეტების
მიზნებსა და დაფინანსებას შორის, რომელიც მათი განხორციელებისთვისაა
გამოყოფილი,
ადგილობრივმა
თვითმმართველობამ
პრიორიტეტების
განსაზღვრისას უნდა გაითვალისწინოს პროგრამული ბიუჯეტირების დადგენილი
სტრუქტურები. რეკომენდებულია, პრიორიტეტები განისაზღვროს ბიუჯეტის
პროგრამის ან უფრო მაღალ დონეზე. ჩვეულებრივ, პრიორიტეტი ბიუჯეტის
რამდენიმე პროგრამას აერთიანებს ხოლმე, რომელთა მეშვეობითაც მისი
რეალიზაცია ხდება. პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიაში (დანართი #3
ადგილობრივი მთავრობის ბიუჯეტის განაწილება – დახასიათებაში) მოცემულია
ბიუჯეტის პროგრამების ილუსტრაციული დაჯგუფება პრიორიტეტების ქვეშ. რიგ
შემთხვევებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის პრიოროტეტის სფერო
შედარებით ვიწროა და მხოლოდ ერთ საბიუჯეტო პროგრამას შეესაბამება,
რომელიც აღიარებულია მისი სტრატეგიული და ფინანსური მნიშვნელობიდან
გამომდინარე.
პრიორიტეტები არის ის ძირითადი ელემენტები, რომლითაც ხდება
მუნიციპალიტეტის საქმიანობისა და ხარჯვების წარმოდგენა, პრიორიტეტების
განსაზღვრა და მონიტორინგი. იმისათვის, რომ სისტემა იყოს ეფექტური,
ადგილობრივი თვითმმართველობების რაოდენობა არ უნდა იყოს ძალიან დიდი.
(10–ზე მეტი).
მიზნები არის თითოეული პრიორიტეტისათვის განსაზღვრული შუალედური ან
საბოლოო შედეგის აღწერა (იხ. მაგალით 2). პრიორიტეტის მიზნების
ფორმულირება ხდება დეპარტამენტების ტექნიკური წარმომადგენლების მიერ,
რომლებიც მონაწილეობენ ამ პრიორიტეტის შესრულებაში. სამუშაო ჯგუფი
განიხილავს, ცვლილებები შეაქვს და ამტკიცებს შემოთავაზებულ მიზნებს.
მაგალითი: პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის განვითარება
მიზნები:


მგზავრობის დროის შემცირება ქალაქის A და B უბნებს შორის, X ხიდის აშენებით



მუნიციპალური გზებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის ხარისხის გაუმჯობესება




წყალმომარაგების მომსახურებით მუნიციპალიტეტის დაფარვის გაზრდა
საკანალიზაციო სისტემით მუნიციპალიტეტის დაფარვის გაზრდა
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რჩევა: პროცესის ორგანიზება
მიზანშეწონილია ადგილობრივი თვითმმართველობის ხედვის, პრიორიტეტებისა
და მიზნების განსაზღვრა სამუშაო ჯგუფის რამდენიმე შეხვედრის მეშვეობით,
რომლებსაც უხელმძღვანელებს
დაგეგმვის
ექსპერტი
(კოორდინატორი).
ინფორმაცია და კომენტარები გროვდება დეპერტამენტების ტექნიკური
წარმომადგენლებისგან (გარდა სამუშაო ჯგუფის წევრებისა) და შესაძლოა სფეროს
გარე ექსპერტებისგანაც. გარე ექსპერტები შესაძლოა ასევე მოიწვიონ სამუშაო
შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად.
საფეხური 3: გადაწყვეტილებების მიღება (ღონისძიებები)
მიზნების განსაზღვრის შემდგომ, გამგეობის/მერიის დეპარტამენტების
ტექნიკური
წარმომადგენლები
(სტრუქტურული
ერთეულები)
და
ორგანიზაციები, რომელთაც მათი შესრულება ევალება, სთავაზობენ ამ
მიზნების მიღწევის გზებს.
შემოთავაზებული ღონისძიებები უნდა მოიცავდეს მიზნების/პრობლემის ყველა
ელემენტს და შეიძლება ქონდეს შემდეგი ფორმა:
 ადგილობრივი მთავრობის დეპარტამენტებისა და ორგანიზაციების
მხრიდან მომსახურებების მიწოდება
 ფინანსური ინსენტივები (სუბსიდიები, გრანტები და სხვ.)
 ინფრასტრუქტურული პროექტები
 სხვა სახის პროექტები (საინფორმაციო და საგანმანათლებლო
კამპანიები, ინსტიტუციონალური რეორგანიზაციები და სხვ.)
სხვა
ღონისძიებებთან
შედარებით,
პროექტის
განმასხვავებელი
მახასიათებლებია, მათი ხანგრძლივობა და კონკრეტული შუალედური
შედეგები, რომლებიც მიიღწევა ფიქსირებული ბიუჯეტისა და გრაფიკის
ფარგლებში.
ყოველი შემოთავაზებული ღონისძიება მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
განმახორციელებელი
ორგანიზაცია,
ხანგრძლივობა,
მისი
განხორციელებისათვის საჭირო რესურსები, დაფინანსების წყარო, მისი
განხორციელების ვადა და სხვ.
ღონისძიებები განიხილება და მტკიცდება სამუშაო ჯგუფის მიერ.
შემოთავაზებული სტრატეგია და მისი განხორციელების ზომები წარედგინება
ფართო საზოგადოებასაც (ქვეყნდება ინტერნეტით, ვრცელდება ნაბეჭდი
მასალა). მოქალაქეთა და სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების უკუკავშირი
განხილული და გათვალისწინებულ უნდა იქნას დოკუმეტის საბოლოო
ვერსიაში.
ფორმალურად, სტრატეგია და ღონისძიებები მტკიცდება მერის/გამგებლის
მიერ,
როგორც
მუნიციპალიტეტის
გრძელვადიანი
სტრატეგიული
განვითარების გეგმის (სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების გეგმის)
ნაწილი.
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რჩევა: პროცესის ორგანიზება
გონივრულია სამუშაო ჯგუფის მინიმუმ 2 სამუშაო შეხვედრის ჩატარება, რომ
განიხილონ და მიიღონ შემოთავაზებული ღონისძიებები. ერთი სამუშაო შეხვედრა
უნდა ჩატარდეს საჯარო კონსულტაციამდე, მეორე კი უნდა დაეთმოს
საზოგადოებიდან მიღებული ინფორმაციის განხილვას.

2.4 საშუალო ვადიან პერიოდში დაგეგმვა: პრიორიტეტების დოკუმენტი
და საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა
საშუალო ვადიანი გეგმის მომზადების შედეგია თვითმმართველი ერთეულის
პრიორიტეტების დოკუმენტი და საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა. მათი
შემუშავება ხდება 4 წლიანი პერიოდისათვის, განახლება კი ხდება
ყოველწლიურად, პროგრამული ბიუჯეტის განახლებული მეთოდოლოგიის
(2018) მოთხოვნის შესაბამისად.
პრიორიტეტების
დოკუმენტს
გადააქვს
თვითმმართველი
ერთეულის
საშუალოვადიანი განვითარების გეგმის მიზნები და ღონისძიებები
ხელმისაწვდომი რესურსების კონტექსტში, და გადაანაწილებს რესურსებს იმ
სფეროებსა და პროგრამებზე, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია
საზოგადოებისთვის.
პრიორიტეტების დოკუმენტი მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
 პრიორიტეტები (პოლიტიკის სფერო) – მუნიციპალიტეტის საქმიანობისა
და დანახარჯების წარმოდგენის, პრიორიტეტების განსაზღვრისა და
მონიტორინგის ძირითადი ელემენტები. პრიორიტეტი
შეესაბამება
რამდენიმე საბიუჯეტო პროგრამას, რომელთა შესრულებით ხდება მისი
განხორციელება.
 ზედა ზღვრები საშუალო ვადიანი პერიოდის პრიორიტეტებისა და
პროგრამებისთვის, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნას
მომდევნო წლის ბიუჯეტის შედგენისას.
ადგილობრივი თვითმმართველობის საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა
მთლიანად იმეორებს პრიორიტეტების დოკუმენტს მისი პრიორიტეტების,
პროგრამებისა და მასთან დაკავშირებული დაფინანსების გათვალისწინებით,
4 წლიანი პერიოდის მანძილზე, მაგრამ იძლევა თვითმმართველი ერთეულის
ღონისძიებებისა და საქმიანობის უფრო დეტალურ, საოპერაციო გეგმას.
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პრიორიტეტების განსაზღვრა;
პროგრამის ზედა ზღვარი

- არსებული მდგომარეობის,
პრიორიტეტებისა და
პრობლემების ანალიზი;
- შემოსავლების პროგნოზირება
- პრიორიტეტი და პროგრამის
ზედა ზღვარი საშუალო ვადიან
პერიოდში
- პროგრამის დახასიათება

საშუალო ვადიანი
სამოქმედო გეგმა:
- პრიორიტეტი და
პროგრამის ზედა
ზღვარი საშუალო
ვადიან პერიოდში
- ქვე–პროგრამები
/ღონისძიებები/აქტივობ
ები და მათი
დაფინანსება საშუალო
ვადიან პერიოდში

საოპერაციო დაგეგმვა;
ხარჯების დეტალურად გაწერა

პრიორიტეტების
დოკუმენტი:

2.4.1 პრიორიტეტების დოკუმენტი
პრიორიტეტების დოკუმენტის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტული სფეროები
და მათი დაფინანსების დინამიკა დაფუძნებული უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის
საჭროებებზე და უნდა ემსახურებოდეს იდენტიფიცირებული პრობლემების
მოგვარებას.
საკანონმდებლო
მოთხოვნა
(პროგრამული
ბიუჯეტირების
მეთოდოლოგია ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის 2018):

განახლებული

პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველი თავი უნდა შეიცავდეს მუნიციპალიტეტის
შესახებ შემდეგ ინფორმაციას:
- მუნიციპალიტეტში ქალაქების, სოფლებისა და დაბების რაოდენობა;
- ტერიტორია (% რეგიონის, ქვეყნის ჭრილში); გზის სიგრძე;
- მოსახლეობის რაოდენობა (% რეგიონის, ქვეყნის ჭრილში);
- ურბანულ / ქალაქის ტერიტორიაზე დასახლება; 0-5 წლის ბავშვების რაოდენობა,
სასკოლო ასაკის ბავშვებისა და პენსიონერების რაოდენობა; მოსახლეობის სიმჭიდროვე;
- სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის რაოდენობა
- მაღალმთიანი მოსახლეობის რაოდენობა
- მუნიციპალიტეტის შესახებ სხვა ინფორმაცია.
პრიორიტეტების დოკუმენტის დასაწყისში გადმოცემული უნდა იყოს არსებული
მდგომარეობა და ტენდენციები სხვადასხვა მიმართულებებით, ასევე
ძირითადი პრობლემები.
პრიორიტეტებისა და პროგრამების დაფინანსების ფისკალური გეგმის
მომზადებისას
მუნიციპალიტეტებმა
რეალისტურად
უნდა
გათვალონ
შემოსავლები საშუალო ვადიანი პერიოდის მანძილზე, იმ ფინანსური
მაჩვენებლების გათვალისწინებით, რომლებიც განსაზღვრულია ქვეყნის
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ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში. პროგრამის
დანახარჯების პროგნოზირებისას, უნდა იხელმძღვანელონ დავალებების იმ
ზღვრული მაჩვენებლებით, რომლებიც წინა წლის პრიორიტეტების
დოკუმენტში იყო მითითებული და უნდა გაითვალისწინონ არსებული
ტენდენციები.

საკანონმდებლო
მოთხოვნა
(პროგრამული
ბიუჯეტირების
მეთოდოლოგია ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის 2018):

განახლებული

პრიორიტეტების დოკუმენტის მეორე თავი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
1) წინა, მიმდინარე, დაგეგმილი და შემდეგი 3 წლის ჯამური შემოსავლები და
ხარჯები:
- საბიუჯეტო შემოსავლები (ბიუჯეტის კლასიფიკაციის ძირითადი პუნქტებისა
და დაფინანსების წყაროების მიხედვით);
- საბიუჯეტო გადახდები (ბიუჯეტის კლასიფიკაციის ძირითადი პუნქტებისა
და დაფინანსების წყაროების მიხედვით);
- ბიუჯეტის ბალანსი (ბიუჯეტის კლასიფიკაციის ძირითადი პუნქტებისა და
დაფინანსების წყაროების მიხედვით).
2) წინა წლისა და მიმინარე წლის (პირველი 6 თვის) ბიუჯეტის შესრულების
კოეფიციენტი
პრიორიტეტებისა და დაფინანსების გეგმის განსაზღვრისას, ადგილობრივმა
თვითმმართველობებმა უნდა გაითვალისწინონ საკუთარი და დელეგირებული
უფლებამოვალეობები, ასევე ცენტრალური მთავრობის პრიორიტეტები და
მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებული სხვადასხვა
სტრატეგიები
(მაგ.
დეცენტრალიზაციის
სტრატეგია,
რეგიონული
საკანონმდებლო მოთხოვნა (პროგრამული ბიუჯეტირების განახლებული მეთოდოლოგია
ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის 2018:
-

პრიორიტეტების დოკუმენტის მესამე თავში, თითოეული პრიორიტეტისთვის
დადგენილია ზედა ზღვარი, გეგმით გათვალისწინებული და მომდევნო 3 წლისთვის.

-

მითითებული უნდა იყოს პრიორიტეტების დაფინანსების წილი თვითმმართველი
ერთეულის საკუთარი შემოსავლიდან და საერთო დაფინანსება.

-

მიმდინარე პოლიტიკის განხორციელების დაფინანსება გამიჯნული უნდა იყოს ახალი
ინიციატივების დაფინანსებისგან.

-

პრიორიტეტების დონეზე შემაჯამებელი ინფორმაციის შემდეგ, პრიორიტეტების
დოკუმენტში წარმოდგენილი უნდა იყოს ფინანსური ინფორმაცია პროგრამების
შესახებ, თითოეული პრიორიტეტის ფარგლებში, ასევე ამ პროგრამების დახასიათება.
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განვითარების სტრატეგია და სხვ.)
პრიორიტეტების დოკუმენტის სტრუქტურისა
მოცემულია დანართში #4.

და

შინაარსის

მაგალითი

2.4.2 საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა
საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა არის საოპერაციო გეგმა, რომელიც
ხიდის როლს თამაშობს პრიორიტეტების დოკუმენტსა და პროგრამულ ბიუჯეტს
შორის. მაშინ, როცა პრიორიტეტების დოკუმენტი უფრო გლობალური
ხასიათისაა და განსაზღვრავს მიზნებს და დაფინანსების ზედა ზღვარს,
ძირითადი
პრიორიტეტული
სფეროებისთვის
და
პროგრამებისთვის,
სამოქმედო გეგმა განსაზღვრავს პროგრამის მიზნის მისაღწევად საჭირო
კონკრეტულ ქვე–პროგრამებს და ღონისძიებებს. ის იძლევა ინფორმაციას
პროგრამული ბიუჯეტისთვის, ანუ პროგრამული ბიუჯეტი ეფუძნება იმ
ღონისძიებების დეტალურ შინაარსსა და ხარჯთაღრიცხვას, რომლებიც
საშუალო ვადიან სამოქმედო გეგმაშია გაწერილი.
კარგად მომზადებული საშუალო ვადიანი სამუშაო გეგმა მჭიდრო კავშირს
უზრუნველყოფს შემოთავაზებულ ღონისძიებებსა და საჭრო ფინანსურ
რესურსებს შორის (მ.შ. წლის ჭრილში ზრდა ან კლება) და ზეგავლენას ახდენს
პროგრამის მიზნის მიღწევაზე. ამრიგად, მუნიციპალიტეტის მენეჯმენტისათვის
ადვილდება ქმედითი და საფუძვლიანი საბიუჯეტო გადაწყვეტილებების
მიღება.
საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმის შესამუშავებლად ინფორმაციას
გვაწვდიან
ორგანიზაციის
სხვადასხვა
ერთეულები,
რომლებიც
პასუხისმგებელნი არიან კონკრეტული ღონისძებების განხორციელებაზე, რაც
იძლევა შედეგების შიდა მონიტორინგის საფუძველს. სამუშაო ჯგუფი,
რომელიც პასუხისმგებელია პრიორიტეტების დოკუმენტის შედგენაზე, ასევე
პასუხისმგებელია
საშუალო
ვადიანი
სამოქმედო
გეგმის შედგენის
კოორდინირებაზე. ეს პროცესები ერთდროულად უნდა წარიმართოს
(დაწყებული ყოველი წლის 1 მარტიდან).
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საკანონმდებლო მოთხოვნა (პროგრამული ბიუჯეტირების განახლებული
მეთოდოლოგია ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის 2018):
საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა უნდა შეიცავდეს პრიორიტეტების
დოკუმენტში გაწერილ პრიორიტეტებს, პროგრამებსა და ქვე–პროგრამებს,
შესაბამისი დაფინანსებით, ასევე ამ პროგრამებისა და ქვე–პროგრამების ფარგლებში
განსახორციელებელ ღონისძიებებს, რომლებიც საჭიროა პრიორიტეტების
დოკუმენტში გაწერილი შედეგების მისაღწევად.
რეკომენდებულია თითოეული პროგრამის, ქვე–პროგრამისა და ღონისძიების
შესახებ შემდეგი ინფორმაციის მოწოდება, დასაგეგმი და მომდევნო 3 წლისთვის:
a) პროგრამის/ქვე–პროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი;
b) მუნიციპალური მომსახურების განხორციელება;
c) მოსალოდნელი საბოლოო და შუალედური შედეგები;
d) შესრულების შეფასების საწყისი მაჩვენებელი და სამიზნე მაჩვენებლები.
e) დაფინანსების წყარო;
f) არსებული დაფინანსების პირობებში, ღონისძიებების განხორციელების
ხარჯების შეფასება და მთლიანობაში მისი ხარჯების შეფასება (თუ
ღონისძიება
დამატებითი
დაფინანსების
პირობებში
სხვაგვარად
განხორციელდებოდა);
g) დამატებითი დაფინანსების შემთხვევაში, სამიზნე მაჩვენებლების შეცვლა;
ფინანსური ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს არსებული პოლიტიკის
გათვალისწინებით და ახალი საკანონმდებლო და ახალი პოლიტიკით
განპირობებული ვალდებულებების გათვალისწინებით.

„პრიორიტეტების დოკუმენტის ინსტრუქციით“ დადგენილი კალენდრის
შესაბამისად,
ფინანსურ სამსახურებს უნდა წარედგინოს სხვადასხვა
ორგანიზაციული ერთეულების დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია.
დოკუმენტი განახლდება პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტის შესაბამისად
და დამტკიცებული საბიუჯეტო პარამეტრების შესაბამისად. სამუშაო ჯგუფმა,
არა უგვიანეს 15 აგვისტოსი, უნდა განიხილოს საშუალო ვადიანი სამოქმედო
გეგმის პროექტით წარმოდგენილი ინფორმაცია და არსებული რესურსები და
მოამზადოს ღონისძიებებზე დაფინანსების გადანაწილების შეთავაზება,
მუნიციპალიტეტის წლიური პრიორიტეტების მიხედვით. საშუალო ვადიანი
სამოქმედო გეგმის დამტკიცება ხდება 1 სექტემბერს.
საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმა შეიძლება შეიცავდეს დანართს, იმ
ღონისძიებების
ჩამონათვალით,
რომლებიც
ვერ
განხორციელდება
პრიორიტეტების დოკუმენტში გაწერილი მიზნების მისაღწევად, პროგრამის
არსებული ზედა ზღვარის პირობებში. ამ ღონისძიებების განხორციელება
თანხმდება პასუხისმგებელ დაწესებულებასა და სამუშაო ჯგუფს შორის,
პრიორიტეტების დოკუმენტის განახლების დროს. თუ პრიორიტეტების
დოკუმენტით განსაზღვრულ ზედა ზღვარზე დამატებითი დაფინანსების
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მობილიზება მოხერხდება, ეს თანხებიც უნდა აისახოს განახლებულ
საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმაში იმ შედეგებთან ერთად, რომლებიც
მიღწეულ უნდა იქნას დამატებითი დაფინანსებით.
საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმის სტრუქტურისა და შინაარსის მაგალითი
მოცემულია დანართში E.

2.5 პრიორიტეტების დოკუმენტის ყოველწლიური განახლება –
საუკეთესო გამოცდილება
პრიორიტეტების დოკუმენტის ყოველწლიური განახლება შემდეგ საფეხურებს
მოიცავს:





პროგრამის წინა წლის შედეგების შეფასება
პროგრამის ინფორმაციის განახლება შემდეგი 4 წლისთვის
პროგრამების რანჟირება
რანჟირებულ პროგრამებზე ხელმისაწვდომი ფინანსების გადანაწილება

2.5.1 პროგრამის წინა პერიოდის შედეგების შეფასება
პრიორიტეტების
დოკუმენტის
ყოველწლიურად
განახლება
იწყება
გამგეობის/მერიის იმ ორგანიზაციებიდან და დეპარტამენტებიდან, რომლებიც
პასუხისმგებელი იყვნენ პროგრამის შესრულებაზე. მათ უნდა შეაფასონ წინა
ფინანსური წლის მანძილზე მიღწეული შედეგები. თუ რომელიმე
პროგრამა/ღონისძიება არ იძლევა დაგეგმილ შუალედურ თუ საბოლოო
შედეგს, ან იძლევა, მაგრამ არაგონივრულად მაღალ ფასად, ამ შემთხვევაში
განიხილება პოლიტიკის სხვა ვარიანტები. ორგანიზაციის (ან პასუხისმგებელი
დეპარტამენტის) მენეჯერმა შეიძლება გასცეს რეკომენდაცია პროგრამის
გაუქმების, შემცირების ან რესტრუქტურიზაციის შესახებ. პროგრამების
შესრულების ანგარიშგების ფორმის ნიმუში და შესრულების ანგარიშის
მომზადების დამატებითი ინსტრუქციები მოცემულია მე–4 თავში.
ინდივიდუალური ყოველწლიური ფინანსური და შესრულების ანგარიშების
წარდგენა უნდა მოხდეს ისეთ ვადები, რომ დაგეგმვის სამუშაო ჯგუფმა
გადახედოს ანგარიშებს, ინდივიდუალური ანგარიშებს თავი მოუყაროს
ერთიან, ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიშში და წარუდგინოს ის
საკრებულოს არა უგვიანეს თებერვლის დასასრულისა.
რჩევა – ვადები: სამუშაო ჯგუფისათვის შესრულების ანგარიშების წარდგენის
რეკომენდებული ვადაა 15 თებერვალი.
სამუშაო ჯგუფი გაეცნობა და განიხილავს წარმოდგენილ შესრულების
ანგარიშებს და შეუძლია რეკომენდაციის გაცემა პროგრამის გაუქმების,
შემცირების ან რესტრუქტურიზაციის შესახებ. მომდევნო წლის ღონისძიებების
დაგეგმვისას, ორგანიზაციებმა უნდა გაითვალისწინონ სამუშაო ჯგუფის
რეკომენდაციები.
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ფინანსური დეპარტამენტი მოამზადებს ადგილობრივი თვითმმართველობის
ბიუჯეტის შესრულების ერთიან წლიურ ანგარიშს. გამგებელი/მერი ანგარიშს
წარუდგენს საკრებულოს თებერვლის დასასრულს.

2.5.2 პროგრამის შესახებ ინფორმაციის განახლება
წინა პერიოდის პროგრამების/ღონისძიებების შესრულების შედეგებისა და
ასევე პროგრამის სფეროში არსებული
სიტუაციის გათვალისწინებით,
გამგეობის/მერიის
ორგანიზაციები
და
დეპარტამენტები,
რომლებიც
პასუხისმგებელნი არიან პროგრამის განხორციელებაზე, შეიმუშავებენ
პროგრამის ნარატივს. პროგრამის ნარატივში შეჯამებული უნდა იყოს
მომდევნო 4 წლიან პერიოდში განსახორციელებელი მიმართულებები, მიზნები
და ღონისძიებები და ხაზგასმით უნდა იყოს აღნიშნული ცვლილებები
პროგრამების პირვანდელ მიმდინარეობაში.
რჩევა: პროგრამის ნარატივის ინსტრუქციები:
პროგრამის ეფექტური ნარატივი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
 როგორ ხდება პროგრამის განხორციელება, ანუ პროგრამის რომელი
ძირითადი ელემენტებით და ღონისძიებებით?
 როგორია პროგრამის სფეროს პოლიტიკის მიმართულება/ძირითადი
სტრატეგიული მიზანი?
 როგორ ფინანსდება პროგრამა: ზოგიერთი სრულად ფინანსდება
ბიუჯეტიდან, ზოგიერთი კი ნაწილობრივ დაფინანსებას იღებს სხვა
წყაროებიდან (დონორები, სესხები და სხვ.)
 რომელი ახალი საჯარო ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს პროგრამის
ფარგლებში? პროგრამის აღწერილობაში ახალი ღონისძიებების სია
ცხადყოფს კავშირს პოლიტიკასა და ხარჯების ცვლილებას შორის წლიდან
წლამდე.
 ვინ არიან პროგრამის განხორციელების ძირითადი მხარეები (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში)?
პროგრამის „ისტორიის“ წერისას, წერეთ საზოგადოების საშუალო ფენის
წარმომადგენლის გადმოსახედიდან, რომელმაც არაფერი იცის პროგრამის შესახებ
– გაითვალისწინეთ, რისი ცოდნა გენდომებოდათ ზევით ჩამოთვლილი სფეროების
შესახებ, თქვენ რომ ყოფილიყავით საზოგადოების ეს წარმომადგენელი.
ამ საფეხურზე ორგანიზაციები (და პასუხისმგებელი დეპარტამენტები)
ამზადებენ ახალი ღონისძიებების შეთავაზებებსაც, რომლებიც შეიძლება იყოს
არსებული პროგრამების ნაწილი ან ცალკე მდგომი ახალი პროგრამები.
ახალი ღონისძიებების ნარატივი (დასაბუთება) უნდა იყოს ამომწურავი და
საკმარის ინფორმაციას უნდა აწვდიდეს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს,
რომ მათ გაიაზრონ ახალი ღონისძიების განხორციელების ბენეფიტები;
მაგალითად, ბენეფიციარების რაოდენობა და კატეგორია, სოციალურ–
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ეკონომიკური
ეფექტი
/
გარემო
/
ეკონომიკური
განხორციელების დეტალები, რაციონალურობა და სხვა.

ზემოქმედება,

ახალი ღონისძიებების შემოთავაზება შესაძლოა მოდიოდეს კერძო სექტორის
წარმომადგენლებისგან
და
სამოქალაქო
საზოგადოებრივი
ორგანიზაციებიდან ან ფართო საზოგადოებიდან – თუ ამას კონკრეტული
თვითმმართველობის დაგეგმვის პროცესი ითვალისწინებს.
ამ ეტაპზე ორგანიზაციები (და პასუხისმგებელი დეპარტამენტები) მუშაობენ
ფინანსურ დეპარტამენტთან ერთად, აფასებენ არსებული და ახალი
პროგრამების/ქვე–პროგრამების ხარჯებს საშუალო ვადიანი პერიოდის
ფარგლებში. პროცესი უფრო დეტალურადაა განხილული მე–3 თავში.
ეს საფეხური სრულდება ფინანსური დეპარტამენტისთვის მომდევნო 4 წლის
ახალი და მიმდინარე პროგრამების (ღონისძიებების) ნარატივისა და ხარჯების
წარდგენით.

რჩევა – ვადები: ამ საფეხურის დასრულების რეკომენდებული ვადა განისაზღვროს
იმგვარად, რომ საკმარისი დრო იყოს შემოთავაზებული ახალი ღონისძიებების
განხილვისა და რანჟირებისთვის. მაგალითად, ვადა შეიძლება იყოს მაისის
დასასრული.

2.5.3 პროგრამების რანჟირება
პრიორიტეტებზე დაფუძნებული ბიუჯეტის მთავარი არსი იმაში მდგომარეობს,
რომ რესურსები პროგრამებზე განაწილებულია იმის მიხედვით, თუ რამდენად
ეფექტურად სრულდება პროგრამის მიზნები, რომლებიც საზოგადოებისთვის
ყველაზე მნიშვნელოვანია. პროგრამების რანჟირება ხდება კოლაბორაციული,
ფაქტებზე დაფუძნებული პროცესის მეშვეობით, იმის მიხედვით, თუ რამდენად
შეესაბამება
ისინი
ადგილობრივი
თითმმართველობის
დადგენილ
პრიორიტეტებს, დაფინანსებაც გამოიყოფა რანჟირების შესაბამისად.
ზოგიერთი თვითმმართველი ერთეული პროგრამების შეფასებისა და
რანჟირებისას ითვალისწინებს დამატებით ფაქტორებსაც (კრიტერიუმებს)
(გარდა
თვითმმართველი
ერთეულის
პრიორიტეტების
შესრულების
უზრუნველყოფისა). ეს შეიძლება მოიცავდეს შემდეგს:







დელეგირებული მომსახურებაა?
საგანგებო სიტუაციაა თუ კრიტიკულია მთავრობის მუშაობისთვის?
რა სარგებელს მოუტანს მოქალაქეებს?
აგვარებს ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების პრობლემებს?
ადგილობრივი მთავრობის საიმედოობა მომსახურების მოწოდების
კუთხით?
მომსახურებიდან ხარჯების ამოღების კოეფიციენტი?

ამგვარი სისტემის არსებობისას, წონა (რიცხობრივი ერთეული) შეიძლება
მიენიჭოს თითოეულ კრიტერიუმს, მისი მნიშვნელობის მიხედვით. კრიტერიუმი
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უნდა
იყოს
საკმარისად
ვრცელდებოდეს.

ფართო,

რომ

მრავალ

მომსახურებაზე

პრიორიტეტების განსაზღვრის პროცესის ჩამოყალიბებისას, ადგილობრივმა
თვითმმართველობამ,
ადგილობრივი
ვითარებისა
და
სურვილების
გათვალისწინებით უნდა გადაწყვიტოს, თუ რა იქნება მისი საქმიანობის
შინაარსი. ქვევით მოცემულია რამდენიმე მაგალითი:
1) მოდელი A: ამ მოდელის მიხედვით, პრიორიტეტების განსაზღვრის
პროცესში ითვალისწინებენ ყველა პროგრამას, როგორც მიმდინარეს,
ასევე ახლად შემოთავაზებულს (მიმდინარე კაპიტალური პროექტების და
ფიქსირებული დანახარჯების მქონე საჯარო მომსახურების პროგრამების
გამონაკლისით). ამ მოდელის მიხედვით ხდება საზოგადოებისთვის
ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამების იდენტიფიცირება და მათი
დაფინანსების გაგრძელება (ან გაზრდა), ამავდროულად მცირდება ნაკლებ
მნიშვნელოვანი პროექტების მომსახურების დონე და დაფინანსება ან
შესაძლოა დაიხუროს კიდეც. ეს მოდელი რადიკალურად განხვავდება
ბიუჯეტირების ტრადიციული მიდგომისაგან, რომელიც ხშირად განაგრძობს
ყველა
იმ
პროგრამის
დაფინანსებას,
რომლებიც
წინა
წელს
ფინანსდებოდა. სირთულის გამო მისი დანერგვა ყველაზე ძნელია.
2) მოდელი B: ამ მოდელის მიხედვით, პრიორიტეტების განსაზღვრის
პროცესში ითვალისწინებენ მხოლოდ ახლად შემოთავაზებულ პროგრამებს
(ან ახლად შემოთვაზებულ ღონისძიებებს არსებული პროგრამების
ფარგლებში). ამ მოდელით მიმდინარე პროგრამები (მომსახურებები)
ითვლება
„ჩვეულ
საქმიანობად“
და
ცვლილება
მათი
გაფართოების/შემცირების შესახებ არ განიხილება. მაგრამ თუ იგეგმება
მიმდინარე პროგრამასთან დაკავშირებული პოლიტიკის ცვლილება, ის
უნდა იქნას ჩართული პრიორიტეტის განსაზღვრის პროცესში. მაგალითად,
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამასთან (ასევე გზების
მოვლა–შენახვა,
ქუჩებისა
და
ტროტუარების
ქვე–პროგრამა)
დაკავშირებული ახალი შემოთავაზებული პოლიტიკა გულისხმობს
ასფალტის საფარის მოწყობას იმ მეზობელ ქუჩებზე, სადაც ორი ახალი
ქარხანა შენდება (როგორც ბიზნეს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება) და ეს
შემოთავაზება
სცილდება
თვითმმართველი
ერთეულის
ქუჩების
მოპირკეთების რეგულარულ გეგმას. რადგან არსებული პროგრამის
ფარგლებში ამ ახალი ღონისძიების განხორციელებისთვის საჭრო
რესურსები დიდია, ღონისძიება უნდა იქნას ჩართული პრიორიტეტების
განსაზღვრის პროცესში – სხვა ახლადშემოთავაზებულ პროგრამებთან
ერთად.
3) მოდელი C: ამ მოდელით დადგენილია სპეციალური კრიტერიუმები ახალი
კაპიტალური პროექტების პრიორიტეტულობის განსაზღვრისთვის, რაც
გამოწვეულია კაპიტალური ინვესტიციების წილით თვითმმართველი
ერთეულის საერთო, ახალ ინვესტიციებში და მისი მნიშვნელობით
საზოგადოების განვითარებაში. ამ მოდელის მიხედვით, თითოეული
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კაპიტალური პროექტი ფასდება წინასწარ განსაზღვრული საშემფასებლო
კრიტერიუმებით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ გარკვეული წონა.
კრიტერიუმების შეფასებას, როგორიცაა სოციალურ–ეკონომიკური ან
ეკოლოგიური ეფექტი ან RRI უნდა ახლდეს რაოდენობრივი ანალიზი –
განსაკუთრებით კი მაღალი ღირებულების მქონე პროექტების შემთხვევაში.
„მაღალი ღირებულების“ პროექტების ზღვარი დგინდება თითოეული
ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ, საერთო კაპიტალური ბიუჯეტისა და
იმის
გათვალისწინებით,
თუ
რამდენად
აქვს
ადგილობრივ
თვითმმართველობას პროექტების ხარისხიანი რაოდენობრივი შეფასების
ჩატარების უნარი. პროექტების შეფასება, რომელსაც რაოდენობრივი ანალიზი
ახლავს, ზრდის პრიორიტეტების განსაზღვრის პროცესების გამჭვირვალობას
და სანდოობას.
თითოეული კრიტერიუმის ქულა და საერთო ქულები წარმოდგენილია
ცხრილის ფორმატში და გამოიყენება პროგრამის რანჟირების ეტაპზე.
პროექტის მიერ მოპოვებული საერთო ქულა განსაზღვრავს მის მნიშვნელობას
და შევა თუ არა ის მომავალი წლის კაპიტალურ ბიუჯეტში.
კაპიტალური პროექტების პრიორიტეტების განსაზღვრის სპეციალური
კრიტერიუმების ილუსტრაცია, კრიტერიუმებისათვის მინიჭებული წონებით,
მოცემულია მე–3 მაგალითში ქვევით. ამ შემთხვევაში წონები მინიჭებულია
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
სტრატეგიული
პრიორიტეტების
მიხედვით. მაგ. თვითმმართველობა, რომლისთვისაც პრიორიტეტია ეკო–
ტურიზმის განვითარება, სავარაუდოდ მეტ წონას მიანიჭებს პროექტის
ეკოლოგიურ
ეფექტს,
მაშინ
როცა
თვითმმართველობა,
რომელიც
უმუშევრობის მაჩვენებლის შემცირებაზეა ორიენტირებული, მეტ წონას
მიანიჭებს მუდმივი სამუშაო ადგილების კრიტერიუმს. ამრიგად, ეს მოდელი
უფრო მორგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის კონკრეტულ
გარემოებებზე.
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მაგალითი 3. პრიორიტეტების განსაზღვრის მოდელი
დრაკენშტაინის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ აფრიკა

კაპიტალდაბანდებისთვის:

ამ მოდელის მიხედვით, ყოველი კაპიტალური პროექტი ფასდება წინასწარ განსაზღვრული
კრიტერიუმებით, რომელთაც გააჩნია თავისი წონა. თუ პროექტი აკმაყოფილებს
კრიტერიუმს, მას ენიჭება ერთი ქულა. პროექტის მიერ მოპოვებული ქულების საერთო
რაოდენობა განსაზღვრავს მის მნიშვნელობას, თუ რამდენად მიზანშეწონილია მისი შეტანა
მომავალი წლის კაპიტალურ ბიუჯეტში.
შეფასების კრიტერიუმებისთვის მოცემულია შემდეგი განსაზღვრებები:
(a) აუცილებელი მოთხოვნა: ეს კაპიტალდაბანდება/პროექტი რეგულირდება თუ არა
კანონმდებლობით?
(b) მომსახურების მიწოდება: ეს კაპიტალდაბანდება/პროექტი გააუმჯობესებს თუ არა
ძირითად მომსახურებებს (გზები და სანიაღვრე სისტემა, ელექტროენერგია,
წყალმომარაგება, კანალიზაცია და ნარჩენების გატანა)
(c) განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მომსახურება: უკავშირდება თუ არა ეს
კაპიტალდაბანდება/პროექტი განსაკუთრებული მნიშვნელობის მომსახურებას?
(d) ეკონომიკის სტიმულირება: ამ კაპიტალდაბანდების/პროექტის განხორციელება
გამოიწვევს თუ არა ადგილობრივ ეკონომიკაში ინვესტიციების განხორციელების
სტიმულირებას?
(e) საზოგადოების სარგებელი: აუმჯობესებს თუ არა ეს კაპიტალდაბანდება/პროექტი
ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხს და წარმოადგენს თუ არა ის
მოსახლეობის სარგებელს?
(f) მუდმივი სამუშაო ადგილების შექმნა: ამ კაპიტალდაბანდებას/პროექტს მოჰყვება თუ
არა მუდმივი სამუშაო ადგილების შექმნა?
(g) მშენებლობა დროებითი სამუშაო ადგილებით: ეს კაპიტალდაბანდება/პროექტი
შექმნის თუ არა დროებით სამუშაო ადგილებს?
(h) შემოსავლის გენერირება: ეს კაპიტალდაბანდება/პროექტი მოუტანს თუ არა
მუნიციპალიტეტს დამატებით მნიშვნელოვან შემოსავალს?
(i) ესთეტური გაუმჯობესება: ეს კაპიტალდაბანდება/პროექტი გააუმჯობესებს თუ არა
ქალაქის იერსახეს?
(j) სოციალური განვითარება: ამ კაპიტალდაბანდების/პროექტის შესრულება ხელს
შეუწყობს თუ არა საზოგადოების სოციალურ განვითარებას?
(k) სივრცითი მოწყობის ჩარჩოსთან თავსებადობა: ეს კაპიტალდაბანდება/პროექტი
თავსებადია თუ არა მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის ჩარჩოს
მიმართულებებთან?
(l) რისკები: დგება თუ არა მუნიციპალიტეტი რაიმე რისკის წინაშე, ამ
კაპიტალდაბანდების/პროექტის უარყოფის შემთხვევაში? სხვაგვარად რომ ვთქვათ,
რატომ არ შეიძლება ამ პროექტის მოგვიანებით განხორციელება?
(m) დროის ფაქტორი: ამ კაპიტალდაბანდებაში/პროექტში დროის ფაქტორი თამაშობს
თუ არა როლს და არის თუ არა ეს უცხოური ინვესტიცია ინფრასტრუქტურაში?
ცხრილი #1 არის კაპიტალური პროექტების ქულების პროცენტულობის დაანგარიშების
მაგალითი. კაპიტალური პროექტი გულისხმობს R 4,750,000 ღირებულების ელექტრო
მარეგულირებელი ქსელის მოწყობას Ward 4-ში. კაპიტალური პროექტი შინაარსით ძალიან
ტექნიკურია და ამრიგად, მშენებლობაზე დროებითი სამუშაო ადგილები ვერ შეიქმნება.
პროექტის დასრულების შემდეგ 250 სახლს მიეცემა ჩვენს ელექტრო ქსელზე დაერთების
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შესაძლებლობა და ეს ცხადია დამატებით შემოსავალს მოუტანს მუნიციპალიტეტს.
მოპოვებული ქულების რაოდენობაა 75%.

ცხრილი 1. კაპიტალური პროექტების ქულების პროცენტულობის
დაანგარიშება
ინფრასტრუქტურის მიმართულება: ძირითადი მომსახურებები
დეპარტამენტი/განყოფილება: ელექტროობა
პროექტის აღწერა: ელექტრო გამანაწილებელი ქსელი (Ward 4)
საორიენტაციო ბიუჯეტი: R 4,750,000
ქულები
No. შეფასების კრიტერიუმების დახასიათება
(a)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)

აუცილებელი მოთხოვნა
მომსახურების მიწოდება
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მომსახურება
ეკონომიკის სტიმულირება
საზოგადოების სარგებელი
მუდმივი სამუშაო ადგილების შექმნა
მშენებლობა დროებითი სამუშაო ადგილებით
შემოსავლების გენერირება
ესთეტური გაუმჯობესება
სოციალური გაუმჯობესება
სივრცითი მოწყობის ჩარჩოსთან თავსებადობა
რისკები
დროის ფაქტორი

0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
ჯამი =

წონა
(b)
10
12
8
8
5
8
7
12
5
5
5
10
5
100

ჯამი
(a) x
(b)
0
12
8
8
5
0
0
12
5
5
5
10
5
75

პრიორიტეტების განსაზღვრის სხვა მეთოდი გამოიყენება ადგილობრივი
თითმმართველობის
იმ
კაპიტალური
პროექტებისათვის,
რომლებიც
რეგიონული განვითარების ფონდიდან ფინანსდება (იხ. მაგალითი #4). ამ
მოდელში, პროექტის შეფასებაში მონაწილე ყველა კრიტერიუმი თანაბრად
მნიშვნელოვანია (კრიტერიუმებს არ აქვს მინიჭებული წონები). ამგვარი
მიდგომის უპირატესობაა ერთგვაროვნება და შესაძლებელია სხვადასხვა
თვითმმართველი
ერთეულების
პროექტების
შეფასებების
შედარება.
თვითმმართველი ერთეულების მიერ კაპიტალური პროექტების შეფასებისას ამ
მოდელის გამოყენება, მიუხედავად მათი დაფინანსების წყაროებისა,
შეამცირებს ადმინისტრაციულ საქმეს და მოგვცემს სხვადასხვა წყაროებიდან
დაფინანსებული პროექტების შეფასებების შედარების საშუალებას.
თითოეულ სისტემას აქვს თავისი უპირატესობები, მაგრამ მნიშვნელოვანია
დავრწმუნდეთ, რომ ქულების გამოყვანის წესები ყველასთვის გასაგებია და
სისტემატურად გამოიყენება.
პრიორიტეტების
განსაზღვრის
პროცესის
კიდევ
ერთი
მოდელი
დამოკიდებულია
იმაზე,
თუ
ვინ
არიან
ჩართული
პროექტების
შეფასების/რანჟირების პროცესში და რა ფორმით. ახორციელებენ თუ არა
პროგრამების შეფასებასა და რანჟირებას დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების
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სამუშაო ჯგუფის წევრები? ჩართულნი არიან თუ არა სამოქალაქო მრჩეველთა
საბჭოს წარმომადგენლებიც? გარკვეული თვითმმართველი ერთეულები
ამჯობინებენ მოქალაქეებისა და მოქალაქეთა წარმომადგენლებისგან
ინფორმაციის მიღებას სტრუქტურირებული არხების მიეშვეობით, რათა უკეთ
უპასუხონ საზოგადოების საჭიროებებს. ამერიკის ორი მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტების განსაზღვრის მეთოდი მოცემულია ქვევით, მაგალითებში #4
და #5.
მაგალითი 4. პრიორიტეტების განსაზღვრის შიდა პროცესი: სან დიეგო, კალიფორნია
სან დიეგოს მიერ დანერგილი პროცედურის თანახმად, პროექტებისათვის ქულების მინიჭება და
რანჟირება ხორციელდება აღმასრულებელი ორგანოს მიერ (დეპარტამენტების ხელმძღვანელები და
მერი). ამავდროულად, რანჟირების დაწყებამდე, ინფორმაცია ორგანიზებულად გროვდება გარე
(დაინტერესებული) მხარეებიდან. პროცესის საფეხურები ჩამოთვლილია ქვევით:

გარე დაინტერესებული მხარეები:
o ქალაქის მასშტაბით მოსახლეობის კმაყოფილების კვლევა: ყოველწლიური
სატელეფონო და ონლაინ კვლევა
o საზოგადოებრივი ფორუმები: 20 ყოველწლიური საგანმანათლებლო ფორუმი
o დეპარტამენტების აბონენტთა კვლევა
o ქალაქის მასშტაბით მომსახურების პრიორიტეტულობის რანჟირების კვლევა:
ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ ქალაქი ატარებს მოქალაქეების პრიორიტეტების
კვლევას.




აღმასრულებელი ორგანო ითვალისწინებს გარე დაინტერესებული მხარეების აზრს



აღმასრულებელი ორგანო აფასებს პროექტებს და ახდენს მათ რანჟირებას
ელექტრონულად, საბჭოს შეხვედრაზე. (ქულების მინიჭება ხდება 5 ქულიანი შკალის
მიხედივთ).



პრიორიტეტულად მიჩნეულ პროექტებზე ხდება რესურსების განაწილება

აღმასრულებელი ორგანო ახდენს პროექტების იდენტიფიცირებას და შეიმუშავებს
კრიტერიუმებს

მაგალითი 5. პრიორიტეტების განსაზღვრა მოქალაქეების მონაწილეობით: მეკლენბურგი,
ჩრდილოეთ კაროლინა
მეკლენბურგში დანერგილი პროცედურის მიხედვით, კაპიტალდაბანდებების პრიორიტეტების
განსაზღვრაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს დათმობილი სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს. პროცესის
საფეხურები ჩამოთვლილია ქვევით:

დეპარტამენტები ამზადებენ კაპიტალდაბანდების მოთხოვნებს



თანამშრომლები, კომიტეტი და საბჭო განიხილავს და განსაზღვრავს მოთხოვნების
პრიორიტეტებს იურიდიული მანდატისა და ქალაქის განვითარების გეგმის საფუძველზე.



კაპიტალური ბიუჯეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო განიხილავს რანჟირებას და
შეუძლია მხარი დაუჭროს სიას, საზოგადოების საჭროებათა შეფასების საფუძველზე.



კაპიტალური ბიუჯეტის სამოქალაქო
კაპიტალდაბანდებების პროგრამას



ქალაქის საბჭო ამტკიცებს 3 წლიან კაპიტალდაბანდებების პროგრამას

მრჩეველთა

საბჭო

რეკომენდაციას

უწევს
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დროის ფაქტორი:
პროგრამების რანჟირება უნდა დასრულდეს დროულად, რომ აღმასრულებელმა
ორგანომ შეძლოს რესურსების განაწილება და დაადგინოს ხარჯვის ზედა ზღვარი
მხარჯავი დაწესებულებებისთვის, სანამ ბიუჯეტზე მუშაობა დაიწყება (15 ივლისი).
რანჟირების პროცესის შედეგები რეკომენდაციის სახით მიეწოდება არჩეულ
თანამდებობის პირებს, რომლებმაც უნდა მიიღონ საბოლოო
გადაწყვეტილება რესურსების განაწილების შესახებ.

2.5.4 რანჟირებული პროგრამები და ხელმისაწვდომი დაფინანსება
ამ საფეხურზე ფინანსური დეპარტამენტი ამზადებს საშუალო ვადიანი (4
წლიანი) შემოსავლების პროგნოზს, რომელშიც შედის: შემოსავლები საკუთარი
წყაროებიდან, ტრანსფერები ცენტრალური ბიუჯეტიდან, სესხები და გრანტები.
ამისთვის გამოიყენება ფინანსთა სამინისტროს მიერ 15 ივლისისთვის
მოწოდებული,
დაგეგმილი
საბიუჯეტო
წლის ძირითადი
საბიუჯეტო
პარამეტრები.
ორგანიზაციებისა
და
დეპარტამენტების
მიერ
მეორე
საფეხურზე
წარმოდგენილი, მიმდინარე პროგრამების ხარჯების საშუალო ვადიანი
პროგნოზების
საფუძველზე,
ფინანსური
დეპარტამენტი
ამზადებს
ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმდინარე პროგრამების ხარჯების
საშუალო ვადიან პროგნოზს. მიმდინარე პროგრამების საშუალო ვადიანი
ხარჯების შეფასების პროცესი დეტალურადაა აღწერილი მე–3 თავში.
ხდება რანჟირებულ პროგრამათა სიის საინვესტიციო განხილვა და მათი
დაკავშირება ხელმისაწვდომ რესურსებთან. თუ რანჟირებულ პროგრამათა
ჩამონათვალი მოიცავს მხოლოდ ახალ პროგრამებს (ღონისძიებებს), ის
დაკავშირებული იქნება ახალი ინვესტიციების დაფინანების პოტენციალთან.
დაფინანსების მისაღებად ახალი პროგრამების შერჩევა სწორხაზოვანია:
ზღვარი გადის იქ, სადაც ყველაზე პრიორიტეტული პროგრამების ხარჯი
უტოლდება ახალ საინვესტიციო პოტენციალს.
ახალი ინვესტიციების დაფინანსების პოტენციალი = საშუალო ვადიანი
შემოსავლების პროგნოზი – მიმდინარე პროგრამების (ღონისძიებების) საშუალო
ვადიანი ხარჯების პროგნოზი.
იმ შემთხვევაში, თუ რანჟირებული პროგრამების სია მოიცავს როგორც
მიმდინარე, ასევე ახალ პროგრამებს, მისი დაფინანსება ხდება შემოსავლების
საშუალოვადიანი
პროგნოზიდან,
საშუალოვადიანი
სავალდებულო
დანახარჯების
პროგნოზის
გამოკლებით.
ამ
მოდელის
მიხედვით,
პროგრამებზე დაფინანსების განაწილება სწორხაზოვანი არაა. ყველაზე
მაღალი პრიორიტეტის მქონე პროგრამებს უნდა მიეცეთ გაზრდილი
დაფინანსება, ყველაზე დაბალი პრიორიტეტის მქონე პროგრამებს კი ან
ბიუჯეტი შეუმცირდება, ან დაიხურება, მაგრამ ზუსტი განაწილება შეიძლება
სხვაგვარადაც მოხდეს (სხვა კრიტერიუმების გამოყენებით).
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ახალი ინვესტიციების შესახებ გადაწყვეტილებები პირდაპირ გავლენას
ახდენს ორგანიზაციებისა და პროგრამების ხარჯების ზედა ზღვარზე, რაც
ასახულია პრიორიტეტების დოკუმენტში (იხ. ილუსტრაცია #7).
ილუსტრაცია 7. ახალი ინვესტიციების შესახებ გადაწყვეტილებებს, ხარჯების
ზედა ზღვარსა და პრიორიტეტების დოკუმენტს შორის კავშირი
რანჟირებული
პროგრამები

ახალი საინვესტიციო
პოტენციალი
საინვესტიციო გადაწყვეტილებები &
ხარჯების ზედა ზღვარი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

საკანონმდებლო
მეთოდოლოგია):

მოთხოვნა

(პროგრამული

ბიუჯეტირების

განახლებული

პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტი მტკიცდება მუნიციპალიტეტის მერის მიერ
15 აგვისტომდე.
ფინანსთა სამინისტრო 5 ოქტომბერს ადგილობრივ თვითმმართველობას
ატყობინებს მისთვის განკუთვნილი ფინანსური დახმარების მოცულობას და
შემოსავალს გადასახადებიდან.
ეს ინფორმაცია, ისევე როგორც მიმდინარე წელს პროგრამების
განხორციელების შესახებ ნებისმიერი ახალი ინფორმაცია (6 თვის ფინანსური
ანგარიში), გამოიყენება პროგრამების ხარჯების საშუალო ვადიანი
პროგნოზისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტში აღწერილი
საინვესტიციო გადაწყვეტილებების გადასახედად და მოდიფიცირების მიზნით.
არა
უგვიანეს
15
ნოემბრისა,
საკრებულოს
ერთად
წარედგინება
პრიორიტეტების დოკუმენტის განახლებული ვერსია და ბიუჯეტის პროექტი.

2.5.5 პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების ვადები – საუკეთესო
მაგალითი
პრიორიტეტების დოკუმენტის შემუშავების ძირითადი ნაბიჯები და რეკომენდებული
ვადები მოცემულია ილუსტრაციაში #8.
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ილუსტრაცია 8.
N-1 წელს
მიღწეული
შედეგების
ანალიზი

ღონისძიებების
(პროგრამების)
რანჟირება

იანვარი–თებერვალი

პროგრამების
დაკავშირება
ხელმისაწვდომ
რესურსებთან

ივნისი –15 ივლისი

მარტი–
მაისი
ახალი
ღონისძიებების
მიზნებისა და
შემოთავაზებების
განახლება
(არსებული
ღონისძიებების
ხარჯების
შეფასება)

ფინანსური დახმარებისა
და გადასახადების
საპროგნოზო
მაჩვენებლები ფინანსთა
სამინისტროდან

15 ივლისი

15
ივლისი
ფინანსთა
სამინისტრო
გამოსცემს
ძირითად
საბიუჯეტო
პარამეტრებს;
ადგილობრივი
თვითმმართველობ
ის შემოსავლების
საშუალო ვადიანი
პროგნოზი

5 ოქტომბერი

15
აგვისტო
პრიორიტეტების
დოკუმენტის
პროექტის
დამტკიცება;
საშუალო
ვადიანი
სამოქმედო
გეგმის
დამტკიცება 1
სექტემბრისთვის

15
ნოემბერი

საკრებულოს
თვის
პრიორიტეტე
ბის
დოკუმენტის
განახლებულ
ი ვერსიის
წარდგენა

3 ხარჯების დაგეგმვა პროგრამულ ბიუჯეტში
3.1 რა არის პროგრამის განხორციელების ხარჯი?
პროგრამული
ბიუჯეტის
დაგეგმვა
მიზანმიმართული
პროცესია.
ის
ორიენტირებულია შუალედურ და საბოლოო შედეგებზე და არა ორგანიზაციებს
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შორის ბიუჯეტის გადანაწილების ისტორიულ მოდელზე. პროგრამულ ბიუჯეტში
ხდება სასურველი შედეგების მიღწევის ღირებულების გაანგარიშება.
ამისთვის აუცილებელია განისაზღვროს პროგრამების შესრულებისთვის
(დაგეგმილი შედეგებისთვის) საჭირო რესურსების ხარჯები (იხ. ილუსტრაცია
9).
ილუსტრაცია 9. პროგრამისთვის საჭირო რესურსების ილუსტრაცია

მანქანა–
დანადგარები

ხელფასები

კომპიუტერული
პროგრამა

მასალა

პროგრამა/ქვე–
პროგრამა

საკონსულტაციო
მომსახურება

ახალი პროგრამის ხარჯების დასაგეგმად საჭიროა მისაწოდებელი
მომსახურების ან პროდუქტის რაც შეიძლება დეტალური ტექნიკური
სპეციფიკაცია.
უნდა
განისაზღვროს
მომსახურების/პროდუქტის
მიწოდებისთვის საჭირო ყველა რესურსი. ასევე, საჭიროა სხვადასხვა
კატეგორიის რესურსების ღირებულების ბაზის განახლება.
მიმდინარე პროგრამის მომავალი წლის ხარჯების დაგეგმვისას, უნდა
გაითვალისწინოთ შემდეგი ასპექტები:
-

ბიუჯეტის შესრულება და ეფექტურობა წინა საბიუჯეტო პერიოდში, ასევე
მომავალი პერიოდის პროგნოზები;
შეცვლილი
გარემოებები
(მაგ.
ბენეფიციარების
დაგეგმილი
რაოდენობის ზრდა ან შემცირება);
პროგრამის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობის
ზრდა ან შემცირება და მათი საბიუჯეტო პროგნოზები; და
წინა წელთან შედარებით რესურსების ფასებში ცვლილება.

3.1.1 დაფინანსების დაკავშირება შუალედურ შედეგებთან
პროგრამული და შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების ყველაზე მოწინავე
მოდელები უზრუნველყოფს პირდაპირ კავშირს (ფორმულის მეშვეობით)
პროგრამის
შედეგებსა
(მაგალითად,
მიწოდებული
მომსახურებების
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მოცულობა) და დანახარჯებს შორის. (შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების
მოდელები უფრო დეტალურადაა განხილული მე–4 თავში).
შესაძლებელია
დამყარდეს
სტანდარტიზებული
შედეგების შემთხვევაში, რომელთაც ერთნაირი ერთეულის ფასი გააჩნია
(მაგალითად, გზის კონკრეტული საფარის ერთი კილომეტრი). თუმცა,
საზოგადოებრივი
მომსახურების
შედეგების
უმეტესი
ნაწილი
არაა
სტანდარტიზირებული. მაგალითად, კულტურული ღონისძიებების (როგორიცაა
გამოფენები, კონცერტები და ფესტივალები) შემთხვევაში, მომსახურების
დონე აკმაყოფილებს კონკრეტული კლიენტის პირობებსა და გარემოებებს,
რის გამოც ვერ ხერხდება შედეგებისა და მასთან დაკავშირებული
დანახარჯების სტანდარტიზება.
პირდაპირი

კავშირი

როცა მომსახურების სტანდარტიზება შეუძლებელია, კავშირი ხარჯებსა და
მოსალოდნელ შედეგებს შორის, რომელთა მიღწევაც ორგანიზაციას შეუძლია,
არაპროგნოზირებადია. ეს ნიშნავს, რომ რთული იქნება დაფინანსების
დაკავშირება
შედეგებთან.
ფორმულაზე
დამოკიდებული,
შედეგზე
ორიენტირებული ბიუჯეტირების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ
შერჩევითად და მხოლოდ სწორად განსაზღვრული მომსახურებების
სახეობებისთვის.
სტანდარტიზებული მომსახურების მქონე პროგრამების შემთხვევაში,
მიზანშეწონილია
ხარჯების
დაგეგმვა
მოსალოდნელ
შედეგებთან
მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ფორმულის გამოყენება
არ არის სავალდებულო ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და
სახელმწიფო ორგანიზაციებისათვის.
მისაწოდებელი პროდუქტის/მომსახურების ერთეულის ფასი მრავლდება
პროდუქტისა თუ მომსახურების სასურველ რაოდენობაზე. ერთეულის ფასების
ზუსტი და უახლესი პროგნოზი არის ამგვარი გამოთვლების წინაპირობა. ასეთი
კალკულაცია უნდა იყოს გათვალისწინებული პროგრამის შემუშავებისას (მის
აღწერაში), რომ გავაძლიეროთ პროგრამის დაფინანსების დასაბუთება და
გავაუმჯობესოთ პროგრამის მოსალოდნელი შედეგების აღქმა.
#2 ცხრილში გზის მოვლა–შენახვის ქვე–პროგრამის მაგალითზე ნაჩვენებია
შედეგის საფუძველზე ხარჯების დაანგარიშების ნიმუში.
ცხრილი 2. შუალედური შედეგის საფუძველზე ხარჯის დაანგარიშება გზის
მოვლა–შენახვის ქვე–პროგრამისთვის
შუალედური შედეგები

მოცულობა

ერთეულის
საშ. ფასი

ჯამი (ლარი)

ასფალტით და ბეტონით
მოპირკეთებულ ქუჩებზე ორმოების
ამოვსება (მ2)
ქალაქის ქუჩების მოპირკეთება
ბეტონის ფილებით (მ2)

35,000

31.25

1,093,750

4,200

20.00

84,000
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მოუპირკეთებელი ქუჩების შეკეთება
ქვიშა–ღორღის ნარევით (მ)

120,000

1.78

213,600

3.2 პროგრამის ხარჯების პროგნოზირება საშუალო ვადიან პერიოდში
პროგრამული ბიუჯეტის კლასიფიკაცია საშუალებას იძლევა, ინდივიდუალური
პროგრამების ხარჯებისა და მათი მოსალოდნელი შუალედური შედეგების
საფუძველზე გაკეთდეს ორგანიზაციების ხარჯების საშუალო ვადიანი
პროგნოზები. ამგვარი პროგნოზები, როგორც წესი, უფრო ზუსტია ვიდრე
ბიუჯეტის ბენეფიციარების ხარჯვის ისტორიული მოდელის საფუძველზე
გაკეთებული პროგნოზები.
პროგრამული და შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება ყველაზე ეფექტურია,
როცა
ის
საშუალო
ვადიან
პერსპექტივას
მოიცავს.
ხარჯების
ოპტიმიზაციისთვის,
ადგილობრივმა
თვითმმართველობებმა
უნდა
გაითვალისწინონ როგორც ინფორმაცია პროგრამების შესრულების შესახებ,
ასევე ხარჯების პროგნოზები საშუალო ვადიან პერიოდში. გრძელვადიან
პერსპექტივაში
კი,
თვითმმართველობას
შეუძლია
საინვესტიციო
გადაწყვეტილებები მიიღოს მთელი საშუალოვადიანი პერიოდის მანძილზე
ხელმისაწვდომი რესურსების გათვალისწინებით.
ადგილობრივ თვითმმართველობებს შეუძლიათ გადაწყვეტილება მიიღონ
ხარჯების პრიორიტეტულობის შესახებ და დააწესონ ხარჯვის შესაბამისი ზედა
ზღვარი შემდეგი კომპონენტების საფუძველზე: 1) საშუალო ვადიან პერიოდში
ხელმისაწვდომი რესურსების პროგნოზი; 2) საშუალო ვადიან პერიოდში
მიმდინარე პროგრამების ხარჯების შეფასება; და 3) საშუალო ვადიან
პერიოდში ახალი პროგრამების (ღონისძიებების) ხარჯების შეფასება. ეს
გადაწყვეტილებები აისახება პრიორიტეტების დოკუმენტის პროექტში.
მიმდინარე პროგრამების ხარჯების პროგნოზირება საშუალო ვადიან
პერიოდში,
ადგილობრივ თვითმმართველობას საშუალებას აძლევს
გააანალიზოს და პასუხი გასცეს შემდეგ შეკითხვებს:
 მიმდინარე პოლიტიკა მომავალშიც მისაღები იქნება? შეგვიძლია
სახელმწიფო მომსახურებების არსებული დონის შენარჩუნება?
 თუ მიმდინარე პროგრამები გრძელდება, რა ფონდები იქნება
ხელმისაწვდომი ახალი პროგრამების განსახორციელებლად?
მიმდინარე პროგრამების საშუალო ვადიანი პერიოდის ხარჯების სწორად
განსაზღვრის შემთხვევაში, საბიუჯეტო განხილვის აქცენტი გადატანილი
იქნება ახალ შემოთავაზებებზე – რომელი ახალი პროგრამები დაფინანსდება
საშუალო ვადიან პერიოდში ხელმისაწვდომი რესურსების ფარგლებში?
მეორეს
მხრივ,
ახალ
ინვესტიციებთან
დაკავშირებით
სწორი
გადაწყვეტილების მისაღებად საჭროა ახალი პროგრამების ფინანსური
ეფექტის სწორად პროგნოზირება საშუალო ვადიან პერიოდში.
საშუალო ვადიან პერიოდში პროგრამების ხარჯების სწორად შეფასების
რეკომენდებული პროცედურა (საფეხურები) ასახულია ილუსტრაციაში #10.
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3.2.1 საშუალო ვადიან პერსპექტივაში პროგრამის ხარჯების შეფასება –
საუკეთესო გამოცდილება
პროგრამის ხარჯების შეფასება საშუალო ვადიან პერსპექტივაში უნდა
გაკეთდეს ერთობლივად პროგრამის განმახორციელებლისა (ორგანიზაცია ან
პასუხისმგებელი დეპარტამენტი) და ფინანსური დეპარტამენტის მიერ:
პროგრამის განმახორციელებელმა იცის პოლიტიკა, რომელიც ამ პროგრამის
უკან დგას და მისი გავლენა გარკვეული პერიოდის მანძილზე მიწოდებული
მომსახურების მოცულობაზე. ფინანსური დეპარტამენტი კი ფლობს
ინფორმაციას ამ პერიოდის ხარჯების შესახებ.
ილუსტრაცია 10. პროგრამების ხარჯების ზუსტი შეფასების მომზადება
საშუალო ვადიან პერიოდში
ნაბიჯი 1: არსებული
ბიუჯეტის გააზრება:




პროგრამებისათვის საჭრო
რესურსების განსაზღვრა
პროგრამის განმსაზღვრელი
პოლიტიკის გააზრება
ერთჯერადი ხარჯების
განსაზღვრა

ნაბიჯი 2: საშუალო ვადიან
პერიოდში ხარჯების
გამომწვევი ფაქტორების
გამოვლენა:



მოცულობის პარამეტრების
განსაზღვრა
ღირებულების
პარამეტრების განსაზღვრა

ნაბიჯი 3: საშუალო ვადიან
პერიოდში ხარჯების
გაანგარიშება:




საშუალო ვადიან
პერიოდში
რესურსებისთვის საჭირო
ხარჯების დაანგარიშება
პროგრამების ხარჯების
დაანგარიშება

ნაბიჯი 1: მიმდინარე ბიუჯეტის გააზრება
1.1 პროგრამებისათვის საჭრო რესურსებისა და მათი ხარჯების განსაზღვრა.
პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო რესურსები უნდა შეფასდეს
ეკონომიკური კლასიფიკაციის დეზაგრეგირებული სახით, რათა უკეთესად
იქნას გააზრებული მათი და მათი ხარჯების ცვლილება დროს მონაკვეთში.
მაგალითად, „საქონელი და მომსახურება“ უნდა ჩაიშალოს შემდეგ
რესურსებად:
„კომუნალური
მომსახურება“,
„საოფისე
საშუალებები“,
„მიმდინარე ტექნიკური მომსახურება“, „მოგზაურობა“ და სხვა. მიმდინარე წლის
ბიუჯეტთან ერთად, უნდა მომზადდეს სულ მცირე ორი წლის შედარებითი
მონაცემები ყოველი რესურსის ფაქტობრივი გამოყენების შესახებ და ბიუჯეტის
შესრულების უახლესი ხელმისაწვდომი მონაცემები. ეს საფუძვლად დაედება
მონაცემთა
შემდგომ
ცვილებებასა
და
საშუალოვადიანი ხარჯების
გამოანგარიშებას.
1.2 პროგრამების განმსაზღვრელი პოლიტიკის გააზრება. პოლიტიკის და
საშუალოვადიან ხარჯებზე მისი გავლენის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია
სწორი
პროგნოზირებისთვის.
ამისათვის
საჭიროა
შესაბამისი
კანონმდებლობისა და სტრატეგიის და ასევე ადგილობრივი და ცენტრალური
ხელისუფლების გადაწყვეტილებათა ცოდნა.
1.3 ერთჯერადი ხარჯების განსაზღვრა. ამაში შედის მიმდინარე ან წინა წლის
სპეციფიური ხარჯი, რომელიც ბიუჯეტში რეგულარულად არ განმეორდება.
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მაგალითად, ერთჯერადი სუბსიდია ფერმერებისთვის დატბორვის გამო;
ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვ. ერთჯერადი
ხარჯები არ უნდა იქნას გათვალისწინებული პროგრამების საშუალო ვადიანი
ხარჯების შეფასებისას.
ნაბიჯი 2: საშუალო ვადიან პერიოდში ხარჯების გამომწვევი ფაქტორების
გამოვლენა
თითოეული რესურსის ხარჯი შეიძლება დავშალოთ მოცულობად და ფასად.
მაგალითად,
სახელფასო
ფონდი
განისაზღვრება
თანამშრომელთა
რაოდენობით (მოცულობა) და ძირითადი ხელფასით (ფასი); ოფისის ქირის
ხარჯი დამოკიდებულია კვადრატულ მეტრებზე (მოცულობა) და მ2 –ის ფასზე,
და ა.შ. საშუალო ვადიან პერიოდში რესურსის ხარჯის ზუსტი პროგნოზის
გასაკეთებლად საჭიროა მომავალში რესურსების მოცულობისა და ფასის
ცვლილების გააზრება.
2.1 რესურსების მოცულობის პარამეტრების განსაზღვრა, რაც გამოწვეულია
მიწოდებული მომსახურების დონის ცვლილებით. საშუალო ვადიან პერიოდში
მიწოდებული
მომსახურების
მოცულობის
ცვლილების
გამომწვევი
ფაქტორების მაგალითებია: დემოგრაფიული ცვლილებები, რომელიც იწვევს
სკოლამდელი განათლების პროგრამაში მონაწილე ბავშვების რაოდენობის
ცვლილებას; კაპიტალური პროექტის განხორციელების შეფერხება, რომელიც
იწვევს დაგეგმილ შუალედურ შედეგებში ცვლილებას; უმუშევრობის ზრდა,
რომელიც იწვევს სოციალური უზრუნელყოფის პროგრამების ბენეფიციარების
რაოდენობის ცვლილებას; საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც
ზემოქმედებას ახდენს პროგრამის განხორციელებაზე და სხვ.
2.2
რესურსების
ღირებულების
პარამეტრების
განსაზღვრა.
ფასის
პარამეტრად, როგორც წესი, გამოიყენება ინფლაციის ზოგადი პროგნოზი.
თუმცა, ინფლაციის პროგნოზი არ გამოდგება რეგულირებადი ფასების
შემთხვევაში ან ინდექსაციის წესების შემთხვევაში (მაგალითად, ხელფასები
ან პენსიები).
ნაბიჯი 3: საშუალო ვადიან პერიოდში ხარჯების გაანგარიშება
3.1 რესურსების ხარჯი საშუალო ვადიან პერიოდში. საშუალო ვადიან
პერიოდში რესურსების ხარჯი ჩვეულებრივ გამოითვლება რესურსის საბაზისო
ღირებულების გამრავლებით მის ფასსა და მოცულობაზე, საშუალო ვადიანი
პერიოდის თითოეული წლისთვის. „საბაზისო ღირებულებად“ გამოყენებული
უნდა იყოს უახლესი მონაცემები. ამრიგად, თუ ხარჯების განსაზღვრა ხდება
წლის დასაწყისში (ანუ პირველ კვარტალში), მიმდინარე წლის საბიუჯეტო
მონაცემები შეგვიძლია გამოვიყენოთ „საბაზისო ღირებულებად“ მომავალი
წლის (year t) ხარჯების განსაზღვრისთვის, რომელიც არის საშუალო ვადიანი
პერიოდის პირველი წელი, ანუ შემდეგი საბიუჯეტო წელი. ხოლო t წლის
რესურსების პროგნოზირებული ღირებულების მონაცემი გამოიყენება
საბაზისო მონაცემად t+1 წლის ფასისა და მოცულობის პარამეტრების
განსაზღვრისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ შეფასება კეთდება ან მისი განახლება
ხდება მიმდინარე წლის ბოლოს, კარგი იქნებოდა მიმდინარე წლის ხარჯების
შეფასება, შესრულების უახლესი მონაცემებისა და ფასისა და მოცულობის
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პარამეტრების უახლესი მონაცემების გამოყენებით. შემდეგი საბიუჯეტო წლის
(year t) ხარჯების გაანგარიშებისთვის, შესაძლებელია საბაზისო მონაცემად
მიმდინარე წლის საპროგნოზო მაჩვენებლის გამოყენება (საბიუჯეტო
მონაცემების ნაცვლად).
ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელია საშუალო ვადიან პერიოდში რესურსების
ხარჯის მარტივად გამოთვლა. მაგალითად, სახელფასო ბიუჯეტის გამოთვლა
არ არის დასაქმებულების რაოდენობის მოსალოდნელი ცვლილებისა და
საბაზისო ხელფასის მარტივი ნამრავლი. ფაქტორები, როგორიცაა
სახელფასო შკალა, ხელფასების ზრდის ფაქტორების პროგნოზები ან
სხვადასხვა
ტიპის
დასაქმებასთან
დაკავშირებული
ხარჯები,
გათვალისწინებული უნდა იქნას ზუსტი გაანგარიშებისთვის. რესურსის
საშუალო
ვადიანი
ხარჯის
გაანგარიშებისას
ადგილობრივმა
თვითმმართველობებმა უნდა გადაწყვიტონ დეტალიზაციის დონე, რომელიც
იძლევა მეტნაკლებად ზუსტ მონაცემებს და ძალიან არ გაართულებს ამ
ამოცანის შესრულებას. რესურსის წილი პროგრამის მთლიან ღირებულებაში,
არის ერთ–ერთი ის ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რამდენად
დეტალური უნდა იყოს ამ რესურსის ხარჯის გამოანგარიშება.
3.2. პროგრამების ხარჯი საშუალო ვადიან პერიოდში. საშუალო ვადიან
პერიოდში პროგრამის ხარჯის გამოთვლა ხდება პროგრამისთვის საჭრო
რესურსების დაგეგმილი ხარჯების შეკრებით და მოსალოდნელი ერთჯერადი
ხარჯების დამატებით.

3.3 კაპიტალური პროექტების სრული ღირებულების განსაზღვრა
კაპიტალური პროექტები ძირითადად გულისხმობს საინვესტიციო ხასიათის
პროექტებს, ანუ პროექტის ფარგლებში შექმნილი საბოლოო პროდუქტი უნდა
იქცეს ეკონომიკური საქმიანობის განუყოფელ ნაწილად ან უნდა შეიტანოს
წვლილი ეკონომიკურ განვითარებაში. კაპიტალური პროექტები გულისხმობს
ახალი
ინფრასტრუქტურის
შექმნას
ან
არსებულის
ფუნდამენტურ
გაუმჯობესებას.
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საკანონმდებლო მოთხოვნა (პროგრამული ბიუჯეტირების განახლებული
მეთოდოლოგია ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის 2018):
კაპიტალური პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
- მშენებლობისა და რეაბილიტაციის შემთხვევაში, მისი ღირებულება არ
უნდა იყოს 30,000 ლარზე ნაკლები და მიღებული პროდუქტის სიცოცხლის
ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 2 წელზე ნაკლები.
- მანქანა–დანადგარების ან პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენის
შემთხვევაში, ერთეულის ან პროექტის საერთო ღირებულება არ უნდა იყოს
50,000 ლარზე ნაკლები და მათი გამოყენების ხანგრძლივობა კი 1 წელზე
ნაკლები;
- პროექტის ხარჯი უნდა მოიცავდეს პროექტთან დაკავშირებულ ყველა
ხარჯს, მათ შორის: პროექტირების, მოსამზადებელი სამუშაოების,
ტრანსპორტირებისა და კანონით გათვალისწინებულ ხარჯებს.
კაპიტალური პროექტის საოპერაციო შედეგი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და
გათვალისწინებულ უნდა იქნას საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებისას
და ასევე იმ კაპიტალური პროექტების საშუალო ვადიანი ხარჯების
გამოთვლისას, რომლებიც ან უკვე დასრულდა, ან დასრულდება საპროგნოზო
პერიოდში.
კაპიტალური
პროექტის
საოპერაციო
გავითვალისწინოთ, არის: 1) გაზრდილი
შემოსავლები; ან 3) დამატებითი დანაზოგი.





შედეგი,
რომელიც
უნდა
დანახარჯები; 2) გაზრდილი

გაზრდილი დანახარჯები ხშირად უკვშირდება ახალ ნაგებობას,
როგორიცაა მაგ. ბიბლიოთეკა, საბავშვო ბაღი და ა.შ. ამას მოჰყვება
დამატებითი კადრები და დანახარჯები.
გაზრდილი შემოსავლები შესაძლოა იყოს ახალი ან გაუმჯობესებული
მომსახურების მიწოდების შედეგი, რომლის საფასურს იხდიან
მომხმარებლები. მაგ. ახალი საცურაო აუზის, ან სპორტული დარბაზის
აშენება.
დანაზოგის წყაროები მრავალფეროვანია. შესაძლოა ეს იყოს ენერგიის
დაზოგვის უფრო ეფექტური საშუალებების გამოყენება, უფრო
პროდუქტიული პროგრამა და ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების
ხარჯის შემცირება.
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რჩევა პროცედურასთან დაკავშირებით:
კაპიტალური პროექტების საოპერაციო ხარჯების გამოთვლისა და წარმოდგენის
მეთოდი უნდა იყოს საბიუჯეტო ციკლის ნაწილი, ან გათვალისწინებული უნდა
იყოს შესაბამის ბრძანებაში. შესაძლებელია წესის შემოღება, რომ ახალი
კაპიტალური
პროექტის
წარდგენა/დამტკიცება
ვერ
მოხდება,
თუ
გათვალისწინებული არ იქნება შედეგები.
სხვადასხვა
კაპიტალური
პროექტის
საოპერაციო
ხარჯები
შეიძლება
განიხილებოდეს როგორც ერთი ხარჯვითი კატეგორია, შესაბამისი პროგრამის
ფარგლებში, მაგრამ პროგნოზები და დასაბუთება უნდა მომზადდეს
თითოეულისთვის ცალ–ცალკე.
კაპიტალური პროექტების საოპერაციო შედეგების გამოთვლისას უნდა
გავითვალისწინოთ:
a. ხარჯების, დანაზოგისა თუ შემოსავლების რეალიზების ვადები.
მაგალითად, პირველი წლის სასტარტო ხარჯები, სავარაუდოდ
განსხვავებული იქნება მომდევნო წლის ხარჯებისგან, როცა შეიძლება
წარმოიშვას დანაზოგი.
b. ხარჯები, დანაზოგი და შემოსავლები განმეორებადია თუ არა. მაგალითად,
ტექნიკური მომსახურებისა და შეცვლის ხარჯები შეიძლება წარმოიშვას
გარკვეული პერიოდულობით და არა ყოველწლიურად, კაპიტალური
აქტივის სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე.
c. ტექნიკური
მომსახურების
საშუალო
ხარჯი
სხვადასხვა
სახის
პროექტებისთვის, საჭიროების მიხედვით. იხ ცხრილი #3.
ცხრილი 3. მომსახურების საშუალო ხარჯი
პროექტების ტიპი
საბავშვო მოედანი
(სტადიონი)
საბავშვო ბაღი
საზოგადოებრივი
პარკები
ბიბლიოთეკა
სპორტ დარბაზი

წლიური მომსახურების
საშუალო ხარჯი
ლარიx,xxx/ მ2
ლარიx,xxx/მ2
ლარიxx,xxx/ჰა
ლარიx,xxx/მ2
ლარიx,xxx/ მ2

რამდენიმე სახის პროექტის შედეგების ილუსტრაცია მოცემულია მე–4
ცხრილში
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ცხრილი 4. რამდენიმე სახის პროექტის შედეგები

პროექტი
საბავშვო
ბაღი X
ბიბლიოთეკა
Y
საცურაო აუზი

წელი1,
სასტარტო
ხარჯების
ჩათვლით
ლარი
xx,xxx

სხვა
რეგულარული რეგულარული წლიური
ხელფასი და
საოპერაციო
რეგულარული
ბენეფიტები
ხარჯი
შემოსავალი
ლარიxx,xxx

ლარიxx,xxx

N/A

ლარიxx,xxx
ლარიxx,xxx

ლარიxx,xxx
ლარიxx,xxx

ლარიxx,xxx
ლარიxx,xxx

N/A
ლარიx,xxx

თითოეულ პროექტს უნდა ახლდეს მასთან დაკავშირებული
დეტალური გაანგარიშება და თხრობითი რეზიუმე (იხ. მაგალითი 6)

ხარჯების

მაგალითი 6. თხრობითი ნაწილი – პროექტის საოპერაციო შედეგების განმარტება
ახალი საბავშვო ბაღი, რომლის ფართობი 350 მ2–ია, გათვლილია 60 ბავშვზე. გეგმის
მიხედვით, მან ფუნქციონირება უნდა დაიწყოს 2018 წლი სექტემბერში. სრულ
განაკვეთზე მოხდება 6 კადრის დაქირავება (ორი მასწავლებელი, ორი ასისტენტი,
ხელმძღვანელი და სამეურნეო მუშაკი). საოპერაციო ხარჯები შეიძლება დაიყოს
სასტარტო და მიმდინარე ხარჯებად.
სასტარტო ხარჯები მოიცავს:
1) საგანმანათლებლო და სათამაშო მასალები და მარაგები (სათამაშოები, წიგნები,
სახატავი ნივთები) (ლარიxx,xxx);
2) ავეჯი (სკამები, მაგიდები) (ლარიxx,xxx) და
3) სამზარეულოს დანადგარები (ლარიxx,xxx).
მიმდინარე ხარჯები მოიცავს:
1) შენობის ტექნიკური მომსახურების ხარჯები (ლარიxx,xxx), დაანგარიშებული
საბავშვო ბაღის 1მ2 მომსახურების საშუალო ხარჯის საფუძველზე;
2) თანამშრომლების ხელფასები და ბენეფიტები (ლარიxx,xxx); და
3) საკვები ბავშვებისთვის (ლარიxx,xxx).
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4 პროგრამების ეფექტურობის შეფასება
4.1 რატომაა მნიშვნელოვანი ეფექტურობის შეფასება
საჯარო სექტორი, ისევე როგორც კერძო სექტორი, საჭიროებს შეფასების
ეფექტურ სისტემას, რათა დაარწმუნოს დაინტერესებული მხარეები მის
ეფექტურობაში, ეფექტიანობასა და გამჭვირვალობაში.
პროგრამების შეფასების ეფექტური სისტემა ეფუძნება:
1) ნათლად ჩამოყალიბებული მიზნები და ეფექტურობის შესაბამისი
ინდიკატორები;
2) შესრულების შესახებ ინფორმაციის სისტემატური შეგროვება;
3) რეგულარული ანგარიშგება/ინფორმაციის გავრცელება.
ზოგადად, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ეფექტურობის შეფასების
ძირითადი მიზანია:


ეფექტურობის
მონაცემების
შეფასება
საწყის
მაჩვენებლებთან
მიმართებაში და განსაზღვრა, თუ რამდენად კარგად ასრულებს
კომპანია მასზე დაკისრებულ მოვალეობას (მის სტრატეგიასა და
მიზნებთან მიმართებაში).



ეფექტურობის
შედარება
სხვა,
მსგავს
ადგილობრივ
თვითმმართველობებთან,
რომ
მოვახდინოთ
გაუმჯობესებული
სფეროების განსაზღვრა და დანერგვა. ეს მოიცავს ხარისხის,
საოპერაციო ეფექტურობის ან საზოგადოებრივი მომსახურებებით
მუნიციპალიტეტის დაფარვის შედარებას.



ადგილობრივი თვითმმართველობების პრიორიტეტების განსაზღვრა.
ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ უახლესი ინფორმაციის ფლობა,
ადგილობრივ
თვითმმართველობას
ეხმარება
მოკლე
და
საშუალოვადიანი პერიოდისთვის პრიორიტეტების განსაზღვრაში და
განვითარების მიმართულებების დადგენაში.



შედეგებზე
ფოკუსის
გაძლიერება.
ეფექტურობის
შეფასება
პოლიტიკოსებსა და მენეჯერებს საშუალებას აძლევს ნათლად დაინახონ
მიზნები და სააგენტოებისგან მოსალოდნელი შედეგები.



ეფექტურობის გაუმჯობესება: ეფექტურობის ინდიკატორები ასრულებს
სასიგნალო შუქის ფუნქციას და სააშკარაოზე გამოაქვს პროგრამებთან
და მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
პრობლემის ან დაბალი ეფექტურობის გამოვლენის შემთხვევაში, უნდა
მოხდეს განსხვავებული მიდგომების გამოყენება
ეფექტურობის
გასაუმჯობესებლად.



გამჭვირვალობისა და ანაგარიშგების გაუმჯობესება. ეფექტურობის
შეფასება ხელს უწყობს ადგილობრივი ადმინისტრაციის მიმდინარე და
მოსალოდნელი
შედეგების
შესახებ
ძირითადი
ინფორმაციის
გავრცელებას წარმომადგენლობით ორგანოში, მოქალაქეებსა და სხვა
დაინტერესებულ მხარეებს შორის. ეს საზოგადოებას ეხმარება პასუხი
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მოთხოვონ პოლიტიკის ავტორებსა და მომსახურების მომწოდებლებს
ეფექტურობაზე.


ხალხის / ორგანიზაციების მოტივირება რომ გაზარდონ ეფექტურობა.



რესურსების უკეთ განაწილება და კონტროლი.

4.1.1 ეფექტურობის შესახებ ინფორმაციის გამოყენება ბიუჯეტირებაში –
საერთაშორისო გამოცდილება
ბიუჯეტირების პროცესში პროგრამის ეფექტურობის შესახებ ინფორამციის
გამოყენების მიზანია, გადაწყვეტილების მიღების დროს ფონდების
ორგანიზაციებზე განაწილებიდან ყურადღება გადაიტანოს იმ შედეგებზე,
რომლებიც ხელმისაწვდომი ფონდების გამოყენებით უნდა იქნას მიღწეული.
OECD კლასიფიკაციის7 მიხედვით, პროგრამული ბიუჯეტირების პროცესი სამ
სახეობად შეიძლება დაიყოს, იმის მიხედვით, თუ რა კავშირი არსებობს
ეფექტურობის შესახებ ინფორმაციასა და
საბიუჯეტო რესურსების
განაწილებას შორის:

7



შედეგზე ორიენტირებული პრეზენტაციული ბიუჯეტირება. ამ მოდელში
ინფორამცია პროგრამის ეფექტურობის შესახებ წარმოდგენილია
საბიუჯეტო დოკუმენტში, მაგრამ ის არ მონაწილეობს გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში. ინფორმაცია პროგრამის მიზნებსა და შედეგებზე
გამოიყენება მოქალაქეებთან და წარმომადგენლობით ორგანოსთან
დიალოგში, საჯარო პოლიტიკის და ფინანსების განხილვის დროს.



შედეგზე ორიენტირებული ინფორმაციული ბიუჯეტირება. ამ მოდელში
რესურსების განაწილება არაპირდაპირი ფორმით დაკავშირებულია
შედეგებთან. ინფორმაცია პროგრამის შესრულებაზე წარსულში და /ან
გეგმიურ
სამომავლო
შესრულებაზე,
ერთადერთი
ფაქტორია
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. არ არსებობს პირდაპირი თუ
მექანიკური კავშირი შესრულებასა (დაგეგმილი ან მიმდინარე) და
დაფინანსებას შორის.



პირდაპირი (ფორმულაზე დაფუძნებული) შედეგზე ორიენტირებული
ბიუჯეტირება. რიგ სექტორებში (ქვე-სექტორებში) პროგრამული ბიუჯეტი
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას პირდაპირი ფორმით, როცა კავშირი
წარსულში შესრულებასა და მიმდინარე დაფინანსებას შორის აშკარაა.
შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების ეს მოდელი მოითხოვს
შუალედური შედეგების გაზომვის ნათელ და გასაგებ სისტემას და
ერთეულის ღირებულების ზუსტად განსაზღვრას. მაგალითად, უმაღლესი
განათლების სისტემაში, გასულ წლებში სამაგისტრო პროგრამის
კურსდამთავრებულთა რაოდენობა და თითო სტუდენტზე გაწეული
საერთო
დანახარჯი,
განსაზღვრავს
პროგრამის
ამჟამინდელ
დაფინანსებას.

OECD (2008). Performance Budgeting: A User’s Guide, OECD Publishing.
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ამ მოდელებიდან თითოეული იძლევა სისტემატურ და სანდო ინფორმაციას
სახელმწიფო
პროგრამებისა
და
საქმიანობის
ეფექტურობისა
და
ეფექტიანობის შესახებ და ზეგავლენას ახდენს საბიუჯეტო პროცესზე (იხ.
ცხრილი #5). ფორმალურად თუ არაფორმალურად, ეფექტურობის ხარისხიანი
ინდიკატორები მეტ სანდოობას სძენს ბიუჯეტის მომზადების პროცესს და
ეხმარება აღმასრულებელ ორგანოს ინფორმაციის საფუძველზე საინვესტიციო
გადაწყვეტილების მიღებაში.
ცხრილი 5. ეფექტურობის ინდიკატორების როლი შედეგზე ორიენტირებული
ბიუჯეტირების სხვადასხვა სისტემებში
სახეობა

კავშირი ეფექტურობის
ინდიკატორებსა და
დაფინანსებას შორის

ძირითადი მიზანი საბიუჯეტო
პროცესში

პრეზენტაციული

კავშირი არ არის

ანგარიშვალდებულება

სუსტი/არაპირდაპირი
კავშირი

დაგეგმვა და/ან
ანგარიშვალდებულება

მჭიდრო/პირდაპირი
კავშირი

რესურსების განაწილება და
ანგარიშვალდებულება

შედეგზე
ორიენტირებული
ინფორმაციული
ბიუჯეტირება
პირდაპირი (ფორმულაზე
დაფუძნებული) შედეგზე
ორიენტირებული
ბიუჯეტირება

ბიუჯეტირების პროცესში, ეფექტურობის სამიზნე მაჩვენებლები და შედეგები,
სხვა მონაცემებთან ერთად გამოიყენება უფრო ინფორმირების მიზნით, ვიდრე
ბიუჯეტის გადანაწილების განსაზღვრისთვის. ყველაზე ხშირად, ეფექტურობის
შესახებ
ინფორმაცია
გამოიყენება
იმ
პროგრამებზე
ყურადღების
გასამახვილებლად, რომლებშიც საჭროა განხორციელების მეთოდის
ცვლილება ან პოლიტიკის მოდიფიკაცია. რიგ შემთხვევებში, გამოსავალი იმ
პროგრამებისთვის, რომლებიც ცუდად სრულდება, არის ხოლმე დამატებითი
დაფინანსება, ზოგჯერ კი - პროგრამის დახურვა.
რამდენადაც, საქართველოს სახელმწიფო ადმინისტრაცია პროგრამის
ეფექტურობის შეფასების საწყის ფაზაზეა, ყველაზე შესაფერისი იქნებოდა
პირველი მოდელი, როგორც სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, ასევე
ადგილობრივი
თვთმმართველობებისთვის,
მათი
ანალიტიკური
შესაძლებლობების გათვალისწინებით, რომლებიც საჭიროა შესრულების
მართვის სისტემის დასანერგად.
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4.2 რჩევები შესრულების მართვის სისტემის წარმატებით დასაგეგმად
შესრულების მართვის სისტემასთან დაკავშირებული კვლევებისა და OECD
წევრი ქვეყნების8 გამოცდილების საფუძველზე, ქვევით მოცემულია ზოგადი
რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ შესრულების სისტემის ჩამოყალიბების,
დანერგვისა თუ ცვლილების პროცესში. ეს რჩევებია:
ლიდერების პოზიცია მნიშვნელოვანია: პოლიტიკური და ადმინისტრაციული
ლიდერების მხარდაჭერა აუცილებელია შესრულების მართვის დანერგვის
პროცესის დასაჩქარებლად. ძლიერ პოლიტიკურ ლიდერებს შეუძლიათ
ცვლილებისთვის სტიმულის მიცემა და დაჩქარება და ასევე ბიუროკრატიული
ბარიერების გადალახვაში დახმარება.
ფინანსური დეპარტამენტისა და ორგანიზაციების უნარების განვითარება.
მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსურ დეპარტამენტსა და ორგანიზაციებს
გააჩნდეთ ანალიტიკური და ადმინისტრაციული უნარები ეფექტურობის
შესაფასებლად. კადრებისთვის საჭიროა შესაბამისი გადამზადება და
სწავლება.
დანერგვისას საჭიროა მოქნილობა; „ყველას ერთი ზომა არ ერგება“.
ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა უნდა გამოიყენონ მოქნილი მიდგომა,
გამომდინარე ორგანიზაციების განსხვავებული ფუნქციებიდან; თუმცაღა,
მიდგომა და ეექტურობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა უნდა იყოს
მეტნაკლებად ერთნაირი.
კონსულტაციები და მფლობელობა მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია
მხარეებს შორის დიალოგის წარმოება. ეფექტურობის შეფასების სისტემის
შექმნისას და მიზნების ჩამოყალიბებისას მნიშვნელოვანია კონსულტაციები
პროგრამის მფლობელი ადგილობრივი ადმინისტრაციის დეპარტამენტებსა
და იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც მასთან დაკავშირებულ ქვე–
პროგრამებს ახორციელებენ. ეს დაგეხმარებათ სისტემისთვის მხარდაჭერის
მოპოვებაში.
ეფექტურობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენისა და რეპორტინგის
გაუმჯობესება. გადაწყვეტილების მიღებაში ამ ინფორმაციის გამოყენების
წასახალისებლად, ინფორმაცია უნდა იყოს შესაბამისი, მაღალი დონის,
საიმედო და დროული. ეფექტურობის ინდიკატორი წარმოდგენილი უნდა იყოს
მარტივად და ინტეგრირებული ფორმით. როგორც მინიმუმ, უნდა არსებობდეს
აშკარა კავშირი გეგმასა და შესრულების ანგარიშგების დოკუმენტებს შორის,
და პროგრამებს, რესურსებსა და შედეგებს შორის. დაგეგმილი და
ფაქტობრივი შედეგები წარმოდგენილი უნდა იყოს (იდეალურ შემთხვევაში
დროის
მონაკვეთების
მიხედვით)
ერთ
დოკუმენტში,
ფინანსურ
ინფორმაციასთან ერთად.
გახსოვდეთ, მოგზაურობა ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც დანიშნულების
ადგილი. ამ მიდგომის ერთ–ერთი ბენეფიტი უკავშირდება არსებული სისტემის
გადახედვას, სხვადასხვა შინაარსის შეკითხვების დასმას და რესურსებიდან
შედეგებზე ყურადღებისა და აქცენტის გადატანას.
8

Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities, Teresa Curristine, Zsuzsanna Lonti, and
Isabelle Joumard, OECD Publishing 2007
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4.3 მიზნებისა და ეფექტურობის ინდიკატორების განსაზღვრა
ეფექტურობის არსი გულისხმობს იმ მიზნების
რომლებთან მიმართებაშიც ფასდება ეფექტურობა.

ნათლად

განსაზღვრას,

ქვემოთ
განხილულია
პროგრამის
მიზნების
ფორმულირების
რიგი
მეთოდოლოგიური
საკითხები,
რომელთა
გათვალისწინება
საჭიროა
ეფექტურობის შეფასების ქმედითი სისტემის შესაქმნელად.

4.3.1 მიზნების რეკომენდებული მახასიათებლები
მიზანი წარმოადგენს პროგრამის აუცილებელ ასპექტს. პროგრამის მიზანი
(მიზნები) დაკავშირებული უნდა იყოს პროგრამის აუცილებელ ელემენტებთან
(მის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებთან) და ამ სფეროში
არსებულ საკვანძო საკითხებთან (პრობლემებთან). გასათვალისწინებელია
პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ყველა ღონისძიება, მიუხედავად
იმისა, თუ ვინ ახორციელებს მას და საიდან მოდის დაფინანსება (ბიუჯეტი,
დონორი ფონდები, სესხი).

პროგრამის მიზანი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ
განხორციელებულ ქვე–პროგრამებს, უნდა ასახავდეს, ან შემაჯამებელი სახით
წარმოაჩენდეს ცალკეული ქვე–პროგრამის წვლილს. პროგრამის ერთიანი
მიზნების ფორმულირებისას, პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელმა
დეპარტამენტმა, ქვე–პროგრამების განმახორციელებელ ორგანიზაციებთან
ერთად უნდა განიხილოს და შეათანხმოს მათი საქმიანობის მოსალოდნელი
შედეგები. მაგალითად, მიზანი: გაიზარდოს სპორტულ და რეკრეაციულ
აქტივობებში მოსახლეობის ჩართულობის წილი, რომელიც დაკავშირებულია
პროგრამასთან „სპორტის განვითარება“, მოიცავს სხვადასხვა სპორტული
დაწესებულებების ძალისხმევას (რომლებიც პროგრამის ფარგლებში
ფინანსდება) გაზარდონ მოქალაქეების ჩართულობა სპორტულ და
რეკრეაციულ აქტივობებში.
მიზნების მიღწევა ცალსახად დამოკიდებულია პროგრამის ღონისძიებებზე.
მიზნის მიღწევა უნდა იყოს განპირობებული იმ პროგრამის ღონისძიებებისგან,
რომლის მიზანსაც წარმოადგენს. მიზანი და პროგრამის ნარატივში
გადმოცემული ახსნა–განმარტებები უნდა ასახავდეს კავშირს სააგენტოების
მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებსა და მათგან მოსალოდნელ შედეგებს
შორის.
მიზნად არ უნდა დავისახოთ ისეთი შედეგი, რომელიც სოციალურ–
ეკონომიკური გარემოს ხანგრძლივი ცვლილებების შედეგად მიიღწევა. არ
არის გამართლებული ისეთი მიზნის დასახვა, რომელზეც გავლენას ახდენს
პროგრამის მიღმა მიმდინარე პროცესები ან რომლებიც დაკავშირებულია
პროგრამის
გარე
მოთამაშეებთან.
მაგალითად,
ადგილობრივ
თვითმმართველობაში სულზე შემოსავლის ზრდა არის მიზანი, რომელიც
მრავალ
გარე
ფაქტორზეა
დამოკიდებული
(ეკონომიკური
ციკლი,
მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობა, ქვეყნის პოლიტიკური
სტაბილურობა, ბიზნესთან დაკავშირებული სახელმწიფო რეგულაციები და
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სხვა), ამიტომ არაა მიზანშეწონილი ამგვარი მიზნის დასახვა პროგრამისთვის
„ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა“.
მკაფიო მიზნები. მიზანი განსაზღვრული უნდა იყოს მარტივად, ზუსტად და
უნდა იყოს ყველასთვის ადვილად გასაგები. სადაც შესაძლებელია,
გამოხატული უნდა იყოს რაოდენობრივად, მაგ.: მუნიციპალიტეტის

გამოუყენებელი და მოვლა-პატრონობას მოკლებული პარკების ტერიტორიის
შემცირება 50% დან 15%-მდე სამი წლის მანძილზე.
მიზანი უნდა იყოს გაზომვადი. მიზანი უნდა იყოს გაზომვადი შესაბამისი
ინდიკატორების გამოყენებით. კარგად განსაზღვრული მიზნის შემთხვევაში,
შესაძლო ინდიკატორების არჩევანი ვიწროა ან მარტივია ინდიკატორების
არჩევა.
ეფექტურობის ინდიკატორები უნდა იყოს რაოდენობრივი, მაშინაც კი, თუ
მიზანი ხარისხობრივია. მაგალითად, ხარისხობრივი მიზნის მიღწევის
პროგრესი: მუნიციპალიტეტის პარკები ვაქციოთ საზოგადოების დასვენების
კეთილმოწყობილ და სასიამოვნო ადგილად, რაოდენობრივად შეიძლება
გავზომოთ შემდეგი სახით: მოქალაქეების პრეტენზიების რაოდენობა პარკის

მოვლა-შენახვასთან დაკავშრებით.

დაგეგმილი სარგებელი აისახება მოქალაქეებზე. მოქალაქეებისთვის
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მიზნები უკავშირდება შემდეგს:


სოციალურ ეკონომიკური ეფექტი (საბოლოო შედეგი). ამგვარ მიზნებს
შედეგად მოყვება მატერიალური ცვლილებები ეკონომიკურ და
სოციალურ გარემოში, ასევე ეკოლოგიურ, ჯანდაცვისა და კულტურის და
სხვა სფეროებშიც.
მაგალითები:
o მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ყველა 6 წლის ბავშვისთვის იყოს

ხელმისაწვდომი ხარისხიანი სკოლამდელი განათლება;

o სუფთა და უსაფრთხო გარემო, დაცული ქუჩის ნარჩენებთან

დაკავშირებული დაავადებებისგან;

o საირიგაციო წყლის მომხმარებელი მოსახლეობის პროცენტული

მაჩვენებლის ზრდა მუნიციპალიტეტში.



მომსახურების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მიზნები, რომელიც
აისახება მომხმარებლებზე, რომლებიც სარგებლობენ საზოგადოებრივი
მომსახურებებით;
მაგალითები:
o სკოლამდელი განათლების სისტემის ხარისხის გაუმჯობესება და

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ოპერირებასთან
დაკავშირებული პრეტენზიების თავიდან აცილება;
o შეგროვებული ნარჩენების მოცულობის ზრდა და ნარჩენების
შეგროვების პროგრამაში მონაწილე ოჯახების რაოდენობის ზრდა;
o ყოველწლიურად 8 კმ საირიგაციო სისტემის მშენებლობა.



ეფექტიანობის
სამიზნე
მაჩვენებლები,
რომლებიც
აისახება
გადასახადების გადამხდელებზე. მათი მიზანია რესურსების მოცულობის
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ცვლილების გარეშე გაიზარდოს საჯარო მომსახურებები ან უფრო
ნაკლები რესურსის გამოყენებით უზრუნველყონ მომსახურების იგივე
დონე.
მაგალითები:
o საბავშვო ბაღებში თითო ბავშვის შენხვის ხარჯის შემცირება,

ენერგო ეფექტური ღონისძიებების დანერგვით;

o ერთი ტონა ნარჩენების შეგროვების ხარჯის შემცირება;
o საირიგაციო მილსადენის მშენებლობის ღრებულების შემცირება.
რჩევა მიზნების ფორმულირებისთვის
მიზნების განსაზღვრისას ჩვეულებრივ გამოიყენება ხოლმე შემდეგი ზმნები:
გაუმჯობესება; გაფართოება; უზრუნველყოფა; თავიდან არიდება; მიღწევა; დაცვა;
აღმოფხვრა და ა.შ.

4.3.2 ეფექტურობის ინდიკატორების შერჩევა
ეფექტურობის ინდიკატორები არის რაოდენობის საზომი ერთეულები,
რომლებიც ასახავს პროგრესს მიზნის მიღწევის გზაზე. ეფექტურობის
ინდიკატორების რამდენიმე სახეობა არსებობს:


შუალედური შედეგების ინდიკატორები უკავშირდება მიწოდებული
მომსახურების მოცულობას (წარმოებული ერთეულების რაოდენობას).
მაგალითებია: მოპიკეთებული ქუჩის სიგრძე, გაცემული სამშენებლო
ნებართვების რაოდენობა; ადგილების რაოდენობა საბავშვო ბაღში და
სხვა.



ეფექტიანობის
ინდიკატორები
მომსახურების) ერთეულის ფასს.

ასახავს

შედეგის

(მიწოდებული

ეფექტიანობის ინდიკატორების მაგალითებია: ერთ კმ გზის შეკეთების
ღირებულება, ხარჯი ერთ სტუდენტზე, ერთი ტონა ნარჩენების
შეგროვების ღირებულება და სხვა.


მომსახურების ხარისხის ინდიკატორები გადმოსცემს მომხმარებლების
/მოქალაქეების კმაყოფილებას; რამდენად კარგად და/ან რამდენად
დროულად ხდება მომსახურების მიწოდება. მაგალითად: ქუჩების
დასუფთავებით კმაყოფილი რესპონდენტების წილი; საბავშვო ბაღების
მომსახურებით უკმაყოფილო მშობლების განცხადებების რაოდენობა;
ნარჩენების
შეგროვების
გრაფიკის
დარღვევის
შემთხვევების
რაოდენობა; ნებართვის მიღების საშუალო ვადა და სხვა.



საბოლოო შედეგების ინდიკატორები უკავშირდება პროგრამის
განხორციელების სოციალურ-ეკონომიკურ ეფექტს (შედეგს). საბოლოო
შედეგების
ინდიკატორების
მაგალითებია:
ირიგაციით
უზრუნველყოფილი მწვანე ტერიტორიების წილი მწვანე ტერიტორიების
საერთო ფართში, სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი ოჯახების წილი
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ოჯახების საერთო რაოდენობიდან და ქალაქის განვითარებული
ნაწილის წილი ქალაქის სრულ ფართობთან შედარებით.
ეფექტურობის შეფასების მეთოდსა და მიზანში შესაძლო განსხვავების
მიუხედავად,
სასურველია
მათი
მახასიათებლები
მაქსიმალურად
შეესაბამებოდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:
რელევანტურობა.
უნდა
არსებობდეს
მჭიდრო
ლოგიკური
კავშირი
ინდიკატორსა და დასახულ მიზანს შორის. ინდიკატორი უნდა წარმოადგენდეს
მიზნის მიღწევის გაზომვის ყველაზე ობიექტურ საშუალებას.
საიმედოობა და თანმიმდევრულობა. მოწოდებული მონაცემები უნდა იყოს
უშეცდომო და მიუკერძოებელი და უნდა შეგროვდეს ყოველწლიურად. იმ
შემთხვევებში, როცა ინდიკატორის ყოველწლიური გამოყვანა დიდ ხარჯებს
უკავშირდება,
მაგალითად,
როდესაც
ინდიკატორის
ღირებულება
დაკავშირებულია მოქალაქეების კმაყოფილების დეტალურ კვლევასთან,
მიზანშეწონილია ინდიკატორის მონიტორინგი ჩატარდეს შედარებით ნაკლები
სიხშირით.
სიმარტივე. ინდიკატორის შინაარსი მარტივად გასაგები უნდა იყოს როგორც
თვითმმართველობის თანამშრომლებისათვის, ასევე მოქალაქეებისათვის.
რთული ფორმულით გამოყვანილი კომპოზიტური ინდიკატორები, ძნელად
გასაგებია არა-სპეციალისტებისათვის და სასურველია მათი თავიდან
არიდება.
იმ შემთხვევაში, როცა გარემო არაა კონტროლირებადი, ინდიკატორად
გამოიყენეთ პროცენტული მაჩვენებლები (და არა აბსოლუტური სიდიდეები).
(იხ. მაგალითი 7).
მაგალითი 7. აბსოლუტური და შედარებითი სიდიდეები

15 სამუშაო დღის მანძილზე გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა
დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი მოთხოვნა შემოვა მშენებლობის ნებართვაზე.
ამიტომ ეს არ გამოდგება ადმინისტრაციის ეფექტურობის შეფასების საზომად.
მეორეს მხრივ, 15 სამუშაო დღის მანძილზე გაცემული მშენებლობის ნებართვების
პროცენტური რაოდენობა იძლევა წლიდან წლამდე შედარების შესაძლებლობას და
ასახავს მომსახურების ეფექტურობის პროგრესს.
იგივე ეხება სკოლის მოსწავლეების წილს, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ
სპორტულ აქტივობებში - ეს უკეთესი საზომია სპორტის განვითარების პროგრამის
ეფექტურობის შესაფასებლად, ვიდრე სკოლის მოსწავლეების საერთო რაოდენობა,
რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს სპორტულ აქტივობებში: ამ უკანასკნელი
ინდიკატორის სიდიდე დამოკიდებულია დემოგრაფიულ ტენდენციებზე (და
სკოლაში ყოველწლიურად ჩარიცხული მოსწავლეების რიცხვზე).
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უნდა იძლეოდეს შეფასებისა და შედარების შესაძლებლობას. ინდიკატორი
უნდა იძლეოდეს დასახულ მიზნებთან მიმართებაში ეფექტურობის შეფასების
შესაძლებლობას და/ან ერთი ადგილობრივი თვითმმართველობის შედეგების
შედარების შესაძლებლობას სხვა მსგავს ადგილობრივ ორგანოებთან. ამან
შედეგად უნდა მოგვცეს მნიშვნელოვანი ცვლილება წლიდან წლამდე, რაც
ბიუჯეტის ციკლისთვისაა საჭრო.
ინდიკატორის სიდიდის გამოთვლა უნდა მოხდეს გონივრული დანახარჯებით.
ინდიკატორის გამოთვლის ხარჯი უნდა იყოს იმისი პროპორციული, თუ
რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია. როდესაც მნიშვნელოვანი
შედეგების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება ძვირია, შესაძლებელია
არსებული მონაცემებიდან მაქსიმალურად მიახლოებული ინფორმაციის
გამოყენება
ან
დამატებით
ინფორმაციის
შეგროვება
შედარებით
ნაკლებხარჯიანი კვლევებიდან.
ამ გამოწვევას შეიძლება მივუდგეთ პრაგმატულად, იმის გათვალისწინებით,
რომ სრულყოფილების მიღწევა შეუძლებელია, კომპრომისები მისაღებია
განმახორციელებელი სააგენტოების დონეზე, რომელთაც გააჩნიათ შედეგების
შესახებ სრული ინფორმაცია.
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რჩევები შფასების ეფექტური სისტემისთვის:
შეიმუშავეთ და გამოიყენეთ ეფექტურობის სხვადასხვაგვარი ინდიკატორები.
აუცილებელია არა მხოლოდ სხვადასხვა სახის ინდიკატორების შემუშავება, არამედ
თითოეული მათგანის პოტენციალისა და შეზღუდვების გააზრებაც. მხოლოდ ერთი
სახეობის ეფექტურობის ინდიკატორზე ორიენტირებულმა სისტემამ შესაძლოა
პრობლემები გამოიწვიოს. სხვადასხვა სახის ინდიკატორები უნდა ავსებდეს
ერთმანეთს და თუ შესაძლებელია იყოს ხელმისაწვდომი და გამოიყენებოდეს
ერთდროულად.
ყურადღება გაამახვილეთ არა მარტო მოკლევადიან, არამედ გრძელვადიან
შედეგზეც. მოკლევადიანი შედეგების გაზომვა უფრო ადვილია, მაგრამ ამან
შეიძლება გამოიწვიოს ფოკუსირება ძალზე ვიწრო მიზნის შესრულებაზე და
მხედველობიდან გამოგვრჩეს უფრო ფართო მიზნის შესრულება და მოქალაქეების
საჭიროებებზე ორიენტირება.
მიზნებისა და ეფექტურობის ინდიკატორების რაოდენობა უნდა იყოს
შეზღუდული. ძალიან ბევრმა მიზანმა და ეფექტურობის ინდიკატორმა შეიძლება
გამოიწვიოს ინფორმაციით გადატვირთვა და გაართულოს მთავარ მიზნებზე
ორიენტირება.
ინდიკატორების სისტემა არ არის სტატიკური. მუდმივად იქნება სირთულეები
მონაცემთა ხარისხთან და გაზომვასთან დაკავშირებით, მაგრამ იქნება
ინფორმაციის უკეთ გამოყენების შესაძლებლობებიც.

ეფექტურობის მართვის ეფექტიანი სისტემის შესაქმნელად მნიშვნელოვანია
პროგრამების განხორციელებისა და მათი მიზნების მიღწევის მენეჯერული
პასუხისმგებლობების განსაზღვრა. ამ შემთხვევაში, პროგრამის მიზნებისა და
ეფექტურობის ინდიკატორების შერჩევა უნდა მოხდეს ეფექტურობის მართვის
არსებული პრაქტიკისა და ფორმების შესაბამისად.
როდესაც პროგრამა ხორციელდება მხოლოდ მხარჯავი დაწესებულების მიერ,
მიზნების მიღწევა და ეფექტურობის მართვა არის მხარჯავი დაწესებულებისა
და მისი იმ კონკრეტული დეპარტამენტის/ერთეულის პასუხისმგებლობა,
რომელსაც
ევალება
პროგრამის
განხორციელება.
თუ
პროგრამა
ხორციელდება ერთობლივად მხარჯავი დაწესებულებისა და მის კონტროლს
დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ, ამ შემთხვევაში
პროგრამის მიზნების შესრულება (ადგილობრივი თვითმმართველობის
სტრატეგიული მიზნები) არის მხარჯავი დაწესებულების პასუხისმგბლობა,
ხოლო ქვე-პროგრამის მიზნების მიღწევა კი, რომელსაც საბიუჯეტო
ორგანიზაცია
ახორციელებს,
არის
ამ
საბიუჯეტო
ორგანიზაციის
პასუხისმგებლობა.
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ქვევით მოცემულ მაგალითში #8 განხილულია სხვადასხვა სახის მიზნები და
ეფექტურობის ინდიკატორები, ნარჩენების შეგროვებისთვის. თუ ნარჩენების
შეგროვება იქნება ქვე–პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს მუნიციპალური
დასუფთავების სააგენტო, დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამის
ფარგლებში, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობის გარემოს
დაცვის დეპარტამენტი მართავს, ამ შემთხვევაში სტრატეგიული მიზანი,
დაკავშირებული ნარჩენების შეგროვებასთან (მიზანი 3) უნდა განისაზღვროს
პროგრამის
დონეზე,
როგორც
გარემოს
დაცვის
დეპარტამენტის
პასუხისმგებლობა, ხოლო ნარჩენების შეგროვებასთან დაკავშირებული
საოპერაციო მიზნები (მიზნები 1 და 2) უნდა განისაზღვროს ქვე–პროგრამის
დონეზე,
როგორც
მინიციპალიტეტის
დასუფთავების
სააგენტოს
პასუხისმგებლობა.
მაგალითი 8. ნარჩენების შეგროვების მიზნები და ეფექტურობის ინდიკატორები
მიზანი 1: ნარჩენების შეგროვების პროგრამით მუნიციპალიტეტის დაფარვისა და

შეგროვებული ნარჩენების მოცულობის ზრდა ყოველწლიურად 10%–ით.
შუალედური შედეგების ინდიკატორები:
 ნარჩენების შეგროვების პროგრამაში ჩართული ოჯახების რაოდენობა
 შეგროვებული ნარჩენების მოცულობა
მიზანი 2: ნარჩენების შეგროვების ეფექტურობის ზრდა, მისი სიხშირის

შემცირებით კვირაში 3–დან 2–მდე, ამავდროულად მომსახურების
დამაკმაყოფილებელი სტანდარტების შენარჩუნება
ეფექტურობის ინდიკატორები:
 ერთი ტონა ნარჩენების შეგროვების ხარჯი
 თითო ოჯახზე ნარჩენების შეგროვების ხარჯი
 ერთი თანამშრომლის/მანქანის მიერ შეგროვებული ნარჩენების
მოცულობა.
მომსახურების ხარისხის ინდიკატორები:
 საზოგადოების კმაყოფილების დონე (მოსახლეობის კვლევიდან
მიღებული ინდიკატორი)
 საზოგადოების მხრიდან პრეტენზიების რაოდენობა (წლიური)
 ნარჩენების შეგროვების გრაფიკიდან გადახრის შემთხვევების რაოდენობა
მიზანი 3: სუფთა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

საბოლოო შედეგების ინდიკატორები:
 სიფთა ქუჩების წილი ქალაქის ქუჩების საერთო რაოდენობასთან
შედარებით.
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4.4 მიზნების
და
ეფექტურობის
ინდიკატორების
პროგრამული ბიუჯეტის ელემენტებთან

დაკავშირება

ეფექტურობის მართვის კარგი სისტემა ადგილობრივ მთავრობასა და
მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს თვალყური ადევნონ 1) ადგილობრივი
თვითმმართველობის სტრატეგიული მიზნების (პროგრამების სასურველი
შედეგების) და 2) ორგანიზაციების საჯარო მომსახურებების გაუმჯობესებასთან
დაკავშირებული საოპერაციო მიზნების მიღწევის პროგრესს. ეს მიიღწევა
პროგრამის ელემენტებთან დაკავშირებული მიზნებისა და მათი ეფექტურობის
იერარქიული დალაგებით, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვევით, ილუსტრაციაში #11.
ილუსტრაცია 11. მიზნებისა და ეფექტურობის იერარქია
მიზნები: საბოლოო შედეგები

პროგრამა 1

PIs: საბოლოო შედეგი,
მომსახურების ხარისხი

ქვე–პროგრამა

ქვე–პროგრამა

ქვე–პროგრამა

მიზნები: შუალედური შედეგები

1.1

1.2

1.3

PIs: შუალედური შედეგი,
ეფექტურობა

პროგრამის დონე

პროგრამის დონეზე, მიზნები ჩვეულებრივ დაკავშირებულია სასურველ
სოციალურ–ეკონომიკურ პირობებთან, ანუ საბოლოო შედეგებთან. ზოგიერთ
შემთხვევში, პროგრამის დონეზე განსაზღვრული მიზანი უკავშირდება
მომსახურების ხარისხსა და მომსახურებით მოქალაქეთა კმაყოფილებას.
თითოეული პროგრამისთვის შეიძლება მაქსიმუმ 3 მიზნის განსაზღვრა
(პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიის თანახმად), მაგრამ ხშირად
მხოლოდ ერთი მიზანი გვაქვს ხოლმე.

პროგრამის

მიზნების დასახვა ხდება საშუალოდან გრძელვადიან
პერიოდამდე ვადაში. სასურველი შედეგები კი მიიღწევა მხოლოდ
რამდენიმეწლიანი მცდელობის შედეგად. საბოლოო შედეგის მიღწევა
ნიშნავს, რომ პროგრამა ან მთლიანად დაიხურება ან ამ ფორმით აღარ
იარსებებს. იმ პროგრამების მიზნები, რომლებიც თავისი შინაარსით
მუდმივებია და ადგილობრივი თვითმმართველობის მთავარ ფუნქციებს
ემსახურება, ჩვეულებრივ უკავშირდება პირობების სტაბილურად გუმჯობესებას
დროის ხანგრძლივი მონაკვეთის განმავლობაში, ან არსებული მდგომარეობის
შენარჩუნებას პროგრამის სფეროს ფარგლებში.
შესაბამისად, პროგრამის საბოლოო შედეგის ეფექტურობის სამიზნე
მაჩვენებლები განსაზღვრულია რამდენიმე წლისთვის (და საბიუჯეტო
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დოკუმენტებში წარმოდგენილია შემდეგი 4 წლის მაჩვენებლები). წლის
ჭრილში პროგრამის ეფექტურობის შესაფასებლად შეიძლება პროგრესის
ინდიკატორების გამოყენება.
ქვე–პროგრამის დონე

ქვე–პროგრამის დონეზე, მიზანი ძირითადად დაკავშირებულია საჯარო
მომსახურებების მიწოდების გაუმჯობესებასთან, ანუ შუალედურ შედეგებთან.
ეს შეიძლება მოიცავდეს რაოდენობის გაზრდას, ხარჯების შემცირებას და/ან
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას.
ყოველწლიურად ქვე–პროგრამების შუალედური შედეგების მიღწევა ნიშნავს
პროგრამის სასურველი საბოლოო შედეგისკენ (მთავარი მიზნისკენ)
გადადგმულ ნაბიჯს.
ეფექტურობის მართვის სისტემაში შედეგების ჯაჭვის გამოყენება
პირველ თავში წარმოდგენილი იყო შედეგების ჯაჭვი (ეგრეთწოდებული logframe model). ეს მოდელი იძლევა სრულ სურათს, რესურსებიდან დაწყებული,
პროცესების/ღონისძიებების გავლით, პროგრამის შუალედურ და საბოლოო
შედეგებამდე. ეს შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს მიზნებისა და
ეფექტურობის ინდიკატორების იერარქიის განსაზღვრისთვის და მათ
დასაკავშირებლად
ბიუჯეტის
ელემენტებთან
და
ორგანიზაციულ
სტრუქტურებთან.
შედეგების სრული ჯაჭვის შემუშავებისას აუცილებელია 1) პროგრამის
ლოგიკების (ინტერვენციების) კარგად გააზრება; 2) პროგრამის მთავარი
საბოლოო შედეგების იდენტიფიცირება; და 3) შედეგების იერარქიის შედგენა,
რომელიც უზრუნველყოფს კავშირს პროგრამის შუალედურ შედეგებსა და
მთავარ მიზანზე მათ ზეგავლენას შორის.
ეფექტურობის მართვის მეთოდის ილუსტრაცია, საგზაო ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროგრამისთვის (და მასში შემავალი ქვე–პროგრამებისთვის)
რეესტრის სახით მოცემულია ქვევით, მაგალითში #9.
პროგრამის დონეზე, მთავარი მიზანი (საბოლოო შედეგი) და ეფექტურობის
ინდიკატორები ასახავენ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე ყველა ქვე–
პროგრამის ღონისძიებებსა და შუალედურ შედეგებს (გზების მიმდინარე

მოვლა–შეკეთება, ქუჩები და ტროტუარები, საგზაო ინფრასტრუქტურის
კაპიტალური მშენებლობა, XY ხიდის მშენებლობა). პროგრამის მთავარი
მიზნის
მიღწევა
და
ეფექტურობის
მართვა
არის
თვითმმართველობისა
და
მისი
ინფრასტრუქტურის
დეპარტამენტის პასუხისმგებლობა.

ადგილობრივი
განვითარების

ეფექტურობა იზომება შემდეგი ინდიკატორების კომბინაციით:


საბოლოო შედეგების ინდიკატორები: დადგენილი სტანდარტების
შესაბამისი გზების საერთო სიგრძის პროცენტული მაჩვენებელი; გზების
საერთო სიგრძე.
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მომსახურების ხარისხის ინდიკატორები: საგზაო ინფრასტრუქტურით
მოქალაქეთა კმაყოფილების მაჩვენებელი; მუნიციპალიტეტის უბნებს
შორის გადაადგილების საშუალო დრო.

ქვე–პროგრამის დონეზე ეფექტურობა იზომება შემდეგი ინდიკატორებით:


შუალედური შედეგების ინდიკატორები: ასფალტით შეკეთებული,
მოპირკეთებული ქუჩების ტერიტორია; ახლად აშენებული გზების
სიგრძე; რეაბილიტირებული გზების სიგრძე; პროექტის შესრულების
კოეფიციენტი.



ეფექტურობის ინდიკატორები: ახალი გზის 1 კმ ხარჯი

ქვე–პროგრამის მიზნების რეალიზება და ეფექტურობის მართვა არის
საბიუჯეტო ორგანიზაციის (საჯარო დაწესებულების) პასუხისმგებლობა,
რომელიც ამ ქვე–პროგრამას ახორციელებს, გზების და ქუჩების მოვლა–
შეკეთებისა და მშენებლობის სააგენტო.

საბოლოო შედეგების გარკვეული ნაწილი მიიღწევა ქვე–პროგრამის დონეზეც
(მანქანების დღიური რაოდენობა, რომლებიც ხიდს კვეთენ, შეკეთებული
მონაკვეთების რაოდენობა 1 კმ ქუჩაზე), ნაწილი კი ერთზე მეტი ქვე–
პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად
მიიღწევა და მიზანშეწონილია მათი მონიტორინგი პროგრამის დონეზე
(მუნიციპალიტეტის უბნებს შორის მგზავრობის საშუალო დრო, საგზაო
ინფრასტრუქტურით მოქალაქეების კმაყოფილების ინდექსი).
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მაგალითი 9. პროგრამა 1-ის შედეგების ჯაჭვი: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
შუალედური შედეგების ეფექტურობის ინდიკატორები:
 დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი გზის ჯამური სიგრძე (%);
 გზების ჯამური სიგრძე
 საგზაო ინფრასტრუქტურით მოქალაქეთა კმაყოფილების ინდექსი
 მუნიციპალიტეტის უბნებს შორის მგზავრობის საშუალო დრო
ქვე-პროგრამა: გზების, ქუჩებისა და
ტროტუარების მიმდინარე მოვლაშეკეთება
რესურსები:
 კადრები
 მოვლაშეკეთების
დანადგარები
 მოვლაშეკეთების
მასალები
ღონისძიებები:
 ბზარების
ამოვსება
 დამცავი ფენის
დაგება
 ცივი ასფალტით
ორმოების
ამოვსება
 ნარჩენების
გატანა

ქვე-პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის
კაპიტალური მშენებლობა

ქვე-პროგრამა: XY ხიდის მშენებლობა

რესურსები:
 კადრები
 სამშენებლო
მანქანადანადგარები
 სამშენებლო
მასალები

რესურსები:
 კადრები
 სამშენებლო
მანქანადანადგარები
 სამშენებლო
მასალები

ღონისძიებები:
 ობიექტის
გასუფთავება
 ხრეშის ფენის
მოწყობა
 მოსწორება
 ტროტუარების
მოწყობა
 გზის ზედაპირის
მოწყობა
 ტერიტორიის
კეთლმოწყობა

შუალედური
შედეგები:
 შერჩეულ ქუჩებზე
შეკეთებული
ორმოები და
ბზარები
 ასფალტითა და
ბეტონით
მოპირკეთებული
შეკეთებული
ქუჩები

შუალედური
შედეგები:
 სრულად
რეაბილიტირებული
ქუჩები
 ახალი საგზაო
ინფრასტრუქტურა

ღონისძიებები:
 ფუნდამენტის
მოწყობა (ფაზა 1)
 ხიდის
მშენებლობის
დასრულება
(ფაზა 2)
 სხვადასხვა
სამუშაოები
(მოაჯირი,
ასფალტი,
მისადგომი გზა)
(ფაზა 3)
შუალედური
შედეგები:
 ყველა ფაზა
დასრულდა
ვადებში
 ხიდი გახსნილია
სამოძრაოდ

ეფექტურობის
ინდიკატორები:
 ასფალტით
შეკეთებული
მოპირკეთებული
ქუჩების
ფართობი
 ქვიშა-ღორღით
შეკეთებული
მოუპირკეთებელი

ეფექტურობის
ინდიკატორები:
 ახალი გზის 1 კმ-ის
ღირებულება
 ახლად აშენებული
გზების სიგრძე
 რეაბილიტირებული
ქუჩების სიგრძე

ეფექტურობის
ინდიკატორები:
 პროექტის
განხორციელების
წლიური
კოეფიციენტი
(შესრულებული vs
დაგეგმილი)
 ერთი მ2 ხიდის
მშენებლობის
ღირებულება
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 შეკეთებული
ქვიშა-ღორღიანი,
მოუპირკეთებელი
ქუჩები

საბოლოო
შედეგები:
 სწორი ქუჩები
 მუნიციპალიტეტის
უბნებს შორის
გადაადგილების
დროის
შემცირება
 მძღოლები
დანიშნულების
ადგილამდე
უსაფრთხოდ
მიდიან

ქუჩების
ფართობი

ეფექტურობის
ინდიკატორები:
 ქუჩის 1 კმ-ზე
შეკეთებული
წერტილების
რაოდენობა
 გზის
მდგომარეობის
მიზეზით
მომხდარი
ავტოსაგზაო
შემთხვევების
რაოდენობა

საბოლოო შედეგები;
 მუნიციპალიტეტის
უბნებს შორის
გადაადგილების
დროის შემცირება
 გზების
გადატვირთულობის
შემცირება

ეფექტურობის
ინდიკატორები:
 გზების ჯამური სიგრძე
 ავტომობილის
მოძრაობის საშუალო
სიჩქარე პიკის
საათებში
 „პიკის
საათის“ ხანგრძლივობა

საბოლოო
შედეგები;
 მუნიციპალიტეტის
უბნებს შორის
გადაადგილების
დროის
შემცირება
 ადგილობრივ
გზებზე საცობების
შემცირება

ეფექტურობის
ინდიკატორები:
 მუნიციპალიტეტის
უბნებს შრის
გადაადგილების
საშუალო დრო
 მანქანების
დღური
რაოდენობა,
რომლებიც კვეთს
ხიდს
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4.5 საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში ეფექტურობის შესახებ ინფორმაციის
წარმოდგენა
მიზნების მიღწევის მონიტორინგის მიზნით, თითოეული სასურველი საბოლოო
და შუალედური შედეგისთვის განსაზღვრულია შესაბამისი ეფექტურობის
ინდიკატორ(ებ)ი. თითოეული ინდიკატორისთვის აუცილებელია შემდეგი
ინფორმაცია:
 საწყისი სიდიდე (და შესაძლებელია ინდიკატორის წინა წლების
სიდიდეებიც)
 სამიზნე მაჩვენებლები
 ინფრომაციის წყაროები
 მეთოდოლოგიური
ინფორმაცია
(ინდიკატორის
განმარტება)
–
საჭიროების შემთხვევაში
 სამიზნე მაჩვენებლიდან გადახრის შესაძლებლობა (%) – საჭროების
შემთხვევაში
 სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევის შესაძლო რისკები – საჭიროების
შემთხვევაში
შესრულების ანგარიშგებისა და კონტროლის პრინციპების მიხედვით საჭროა
პროგრამის განმახორციელებელმა რეგულარულად განაახლოს ეფექტურობის
შესახებ შერჩეული, დეტალური ინფორმაცია (a fact sheet). ეს ინფორმაცია
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერი დაინტერესებული მხარესათვის.
ეფექტურობის ინდიკატორების შესახებ ძირითადი ინფორმაცია შესულია
საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში.
საწყისი სიდიდე არის ეფექტურობის ინდიკატორის უახლესი სიდიდე,
რომელიც აჩვენებს სტატუს კვოს ანუ არსებულ მდგომარეობას იმ სფეროში,
რომელიც მოცემული ინდიკატორით იზომება. ის გამოიყენება დაგეგმვის
პროცესში, როგორც საწყისი მაჩვენებელი (შესადარებლად სხვა ადგილობრივ
თვითმმართველობებთან)
და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
საფრთხეებისა
და
შესაძლებლობების
გამოსავლენად.
წლიური
მონიტორინგისა და შეფასების ფაზაზე, ის გამოიყენება იმის შესაფასებლად,
თუ რამდენად შეცვალა პროგრამებმა საწყისი მდგომარეობა და როგორ
(ინდიკატორის ფაქტობრივი სიდიდის შედარებით საწყის სიდიდესთან).
სასარგებლოა მიუთითოთ საწყისი სიდიდის წელი და ასევე ეფექტურობის
ინდიკატორის წინა წლის მაჩვენებელიც, რაც ტენდენციის ანალიზის
საშუალებას მოგცემთ (იხ. ქვევით მაგალითები).
სამიზნე მაჩვენებელი(მაჩვენებლები) ასახავს ეფექტურობის ინდიკატორის
სასურველ სიდიდეს მოცემულ წელში (წლებში), ცხრილის ფორმატში. წლიური
მონიტორინგისა და შეფასების ფაზაზე, მიზნის მიღწევის პროგრესის
შესაფასებლად ხდება ინდიკატორის ფაქტობრივი სიდიდის შედარება მის
სამიზნე მაჩვენებელთან.

პროგრამის დონეზე, საჭიროა სამიზნე მაჩვენებლები განსაზღვრული იყოს
შემდეგი სამი წლისთვის (ცხრილის ფორმატით). ქვე–პროგრამის დონეზე კი
შესაყვანია მხოლოდ შემდეგი წლის სამიზნე მაჩვენებელი.
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პროგრამის მენეჯერებმა უნდა გვირჩიონ რა იქნება რეალისტური და
მიღწევადი მიზანი, ხელმისაწვდომი რესურსების პირობებში. მაგრამ
მიუხედავად იმისა, რომ მიზნები უნდა იყოს რეალისტური, მათ გამოწვევის
წინაშე უნდა დააყენონ მუნიციპალიტეტი, რომელმაც მნიშვნელოვნად უნდა
გააუმჯობესოს საქმიანობა. მენეჯერებმა ასევე ყურადღება უნდა გაამახვილონ
სეზონურ
ცვლილებებსა
და
სხვა
გარე
ფაქტორებზე,
რაც
გასათვალისწინებელია მიზნის განსაზღვრისას.
ინფორმაციის წყარო არის მონაცემთა ბაზა/ანგარიში რომელშიც ხდება
ინდიკატორის ფაქტობრივი სიდიდის განახლება – რეგულარულად, მინიმუმ
წელიწადში ერთხელ. ის გამოიყენება პროგრამის მენეჯერების მიერ, როგორც
ინფორმაციის წყარო დაგეგმვისა და რეპორტინგის ფაზაზე და შეიძლება
გამოვიყენოთ ინფორმაციის წყაროდ საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში შეტანილი
მონაცემების სისწორის გადასამოწმებლად.
მეთოდოლოგიური ინფორმაციის (ინდიკატორის განმარტება) მიწოდება ხდება
იმ შემთხვევებში, როდესაც ინდიკატორი საზოგადოებისთვის მარტივად
გასაგები არაა, მაგალითად მისი დასახელების გამო, ან როდესაც
ინდიკატორის სიდიდის გამოთვლა ხდება რთული ფორმულით ან
დაკავშირებულია ტექნიკურ პარამეტრებზე. ის განმარტავს, ინდიკატორის
სიდიდე კუმულაციურია თუ წლიური.
სამიზნე მაჩვენებლიდან გადახრის (%) შესაძლებლობა გამოიყენება
ინდიკატორის დასაშვები სიდიდის ნომენკლატურის დასადგენად, როდესაც
შეუძლებელია სამიზნე მაჩვენებლის ზუსტად განსაზღვრა.
სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევის პოტენციური რისკები განისაზღვრება მაშინ,
როცა
პროგრამის
მენეჯერები
ახდენენ
იმგვარი
ფაქტორების
იდენტიფიცირებას, რომლებმაც შეიძლება უარყოფითი ზემოქმედება
მოახდინოს სასურველი მიზნის მიღწევაზე.
ძირითადი ინდიკატორების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ილუსტრაცია იხ.
ქვევით მაგალითებში #10 და #11.
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მაგალითი 10. ძირითადი ინდიკატორების შესახებ ინფორმაცია, პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

შეფასების
ინდიკატორი

დადგენილ
სტანდარტებთან
შესაბამისი
გზების ჯამური
სიგრძე %

საგზაო
ინფრასტრუქტუ
რით
მოქალაქეთა
კმაყოფილების
ინდექსი

გზების ჯამური
სიგრძე

საწყისი
სიდიდე
(წელი)

63.3

2018
მიზანი

65.0

2019
მიზანი

67.0

2020
მიზანი

69.0

2021
მიზანი

71.0

ზომის
ერთეუ
ლი

მონაცემთა
წყარო

%

ადგ. თვითმ.
საქმიანობის
წლიური
ანგარიში
(შინაარსი
მოწოდებულ
ია
ინფრასტრუქ
ტურის
დეპარტამენ
ტის მიერ)

ინდექს
ი

საჯარო
მომსახურებე
ბით
მოქალაქეებ
ის
კმაყოფილებ
ის კვლევის
ანგარიში,
რომელიც
ყოველ 3
წელში
ერთხელ
მზადდება

(2016)

5.5
-

-

6

-

(2016)

377,865
(2016)

377,875

377,885

377,895

377, 905

მ

ადგ. თვითმ.
საქმიანობის
წლიური
ანგარიში
(შინაარსი
მოწოდებულ
ია
ინფრასტრუქ
ტურის

მეთოდოლოგიურ
ი ინფორმაცია

გზების
სტანდარტები,
დაწესებული
საქართველოს
სამოქალაქო
ინჟინრების
ასოციაციის მიერ

ინდექსის
გამოანგარიშება
ხდება საშუალო
ქულის
მეშვეობით,
რომლებსაც
მოქალაქეები
ანიჭებენ 1-10
შკალით

-

მიზნიდა
ნ
შესაძლ
ო
გადახრ
ა (%)

მოსალოდნელი
რისკები

3%

მშენებლობისა
და
რეაბილიტაციი
ს პროექტების
შესყიდვებისა
და
განხორციელებ
ის გრაფიკის
ვადაგადაცილე
ბა
ინდიკატორი
წარმოაჩენს
მოქალაქეების

მოსაზრებას,

5%

3%

რაც
აუცილებელი
არაა
შეესაბამებოდე
ს საგზაო
ინფრასტრუქტუ
რის
გაუმჯობესების
რეალურ
სურათს
მშენებლობის
პროექტების
შესყიდვებისა
და
განხორციელებ
ის გრაფიკის
ვადაგადაცილე
ბა.
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დეპარტამენ
ტის მიერ)

მაგალითი 11. ძირითადი ინდიკატორების შესახებ ინფორმაცია, ქვე-პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა
ეფექტურობის
ინდიკატორი

წლის მანძილზე
რეაბილიტირებული
გზების ფარობი

ახალი ასფალტის
გზის ერთი მ2-ის
საშუალო
ღირებულება

ასფალტით
მოპირკეთებული
ახალი ქუჩების
რაოდენობა

საწყისი
სიდიდე
(წელი)

102,000

250
ლარი

5

2018
მიზანი

110.000

220
ლარი

5

ზომის
ერთეული

მონაცემთა
წყარო

მ2

მიღება-ჩაბარების
აქტები
მოწოდებულია
ინფრასტრუქტურის
დეპარტამენტის
მიერ

ლარი

მიღება-ჩაბარების
აქტები
მოწოდებულია
ინფრასტრუქტურის
დეპარტამენტის
მიერ

რაოდენობა

მიღება-ჩაბარების
აქტები
მოწოდებულია
ინფრასტრუქტურის
დეპარტამენტის
მიერ

მიზნიდან
მეთოდოლოგიური შესაძლო მოსალოდნელი
ინფორმაცია
გადახრა
რისკები
(%)
რეაბილიტაცია
მოიცავს ცივი
ასფალტით ორმოების
ამოვსებას, ბზარების
ამოვსებას და
ნარჩენების გატანას

-

-

3%

რეაბილიტაციის
პროექტების
შესყიდვებისა და
განხორციელების
გრაფიკის
ვადაგადაცილება

3%

მშენებლობის
პროექტების
შესყიდვებისა და
განხორციელების
გრაფიკის
ვადაგადაცილება

20%

მშენებლობის
პროექტების
შესყიდვებისა და
განხორციელების
გრაფიკის
ვადაგადაცილება
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4.6 ეფექტურობის მონიტორინგი და ანგარიშგება
4.6.1 პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი
ეფექტურობის მონიტორინგი ორგანიზაციის (ან გამგეობის/მერიის
დეპარტამენტის) კომპეტენციის ფარგლებში ხორციელდება და მოიცავს
პროგრამებისა და ქვე-პროგრამების მოსალოდნელ შედეგებთან
მიმართებაში შესრულების შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის შეგროვებასა
და ანალიზს.
მონიტორინგი გულისხმობს ინფორმაციის რეგულარული ინტერვალებით
შეგროვებას, ეფექტურობის ინდიკატორების ფაქტობრივი სიდიდეების
ჩაწერას, და თითოეული მოცემული პერიოდის სამიზნე მაჩვენებლებთან ამ
ფაქტობრივი
სიდიდეების
შედარებას.
ეს
იძლევა
სამიზნე
მაჩვენებლებიდან ნებისმიერი გადახრის და/ან მისი მიღწევის პროგრესის
გამოვლენის საშუალებას.
ამავდროულად, პროგრამებისა და ქვე-პროგრამების ფაქტობრივი
ხარჯები უნდა შევუდაროთ ბიუჯეტით დაგეგმილ ხარჯებს და უნდა მოხდეს
ხარჯების ანალიზი ეფექტურობის თვალსაზრისით. ეს შეფასება არის
პროგრამის (ქვე-პროგრამის) დასაბუთების/რეკომენდაციის საფუძველი.
ის მოიცავს ნებისმიერ ზეგავლენას, რაც ანგარიშგების პერიოდში
პროგრამისა თუ ქვე–პროგრამის განხორციელებას შეიძლება ჰქონოდა
მომავალი პერიოდისთვის დაგეგმილ დაფინანსებასა და შესრულებაზე.
პირველ რიგში, ეფექტურობის შესახებ ინფორმაცია გროვდება ქვე–
პროგრამის (ღონისძიებების) დონეზე და შემდეგ ჯამურად, პროგრამის
დონეზე.
მოიტორინგი
გვაწვდის
საჭირო
უკუკავშირს
პროგრამების
მენეჯერებისთვის, თუ რომელი ღონისძიებები სრულდება მთავარი
მიზნებისა და ფინანსური გეგმის მიხედვით, და რომლები არა. გადახრების
იდენტიფიცირების შემთხვევაში, მენეჯერები განიხილავენ როგორ
დაგეგმონ ღონისძიებები ან გადაანაწილონ ბიუჯეტის დაფინანსება,
მომავალში უკეთესი შედეგების მისაღწევად.

4.6.2 ანგარიშგება ეფექტურობის შესახებ
პროგრამის მონიტორინგის მასალებზე დაყრდნობით, ორგანიზაციები
ამზადებენ პროგრამის ეფექტურობის წლიურ ანგარიშს (უახლესი
დახურული ფინანსური წლისთვის).
ორგანიზაციების მიერ წლიური ფინანსური და ეფექტურობის ანგარიშების
წარდგენის ვადა უნდა განისაზღვროს იმგვარად, რომ დაგეგმვის სამუშაო
ჯგუფს საკმარისი დრო ჰქონდეს მათ შესასწავლად და შეძლოს
ინდივიდუალური
ანგარიშების
თავმოყრა
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშში და მისი
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წარდგენა საკრებულოსათვის არა უგვიანეს თებერვლის დასასრულისა
(როგორც ეს საბიუჯეტო კოდექსითაა განსაზღვრული).
რჩევა: სამუშაო ჯგუფისათვის შესრულების ინდივიდუალური ანგარიშების
წარდგენის რეკომენდებული ვადაა 15 თებერვალი.
ფინანსური დეპარტამენტი და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო
ორგანოები, წლიური ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესში ითვალისწინებენ
პროგრამის ეფექტურობის შესახებ ინფორმაციას. ეს იძლევა საშუალებას,
პრიორიტეტების შესახებ და მომავალი წლისთვის ბიუჯეტიდან მიღებული
თანხების გადანაწილების შესახებ გადაწყვეტილებები დაფუძნებული
იყოს, სხვა ფაქტორებთან ერთად, მიღწეულ შედეგებზე და წინა ფინანსურ
წელს გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაციაზე.

4.7 პროგრამის ეფექტურობის ანგარიშის შინაარსი
ეფექტურობის წლიური ანგარიში მოიცავს:
 ბიუჯეტში პროგრამაზე/ქვე–პროგრამაზე გამოყოფილი თანხის
ოდენობა; გახარხული თანხის ოდენობა; შესრულების პროცენტული
მაჩვენებელი.
 ეფექტურობის თითოეული ინდიკატორის საწყისი, სამიზნე და
ფაქტობრივი სიდიდეები, გადახრები და სამიზნე და ფაქტობრივ
სიდიდეებს შორის მნიშვნელოვანი გადახრების ახსნა–განმარტება.
 პროგრამის/ქვე–პროგრამის დასაბუთება/რეკომენდაცია, რომელიც
დაკავშირებული იქნება მის მიზნებთან და მიღწეულ შედეგებთან,
ასევე გამოყოფილ და გახარჯულ თანხებთან.
დასაბუთებაში ხაზგასმით უნდა იყოს აღნიშნული:
 ძირითადი მიღწევები;
 შესრულების გეგმიდან ძირითადი გადახრები, ან ჩანაწერი, რომ
შესრულება მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით;
 გეგმის შესრულებისას მოსალოდნელი პრობლემები და მათი
მოგვარების გზები;
 ანგარიშგების
პერიოდში,
ღონისძიების
ან
პროექტის
მოსალოდნელი ზეგავლენა საბოლოო შედეგებზე და ანგარიშგების
მომდევნო პერიოდის გემიურ ხარჯებზე (ნახევარი წლის, ან წლიური);
 დამატებითი შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც არაა ასახული
ეფექტურობის ინდიკატორებში.
პროგრამების ეფექტურობის და ფინანსური ანგარიშების შაბლონები
მოცემულია ცხრილებში 6 და 7.

ცხრილი 6. ფინანსური ანგარიშის შაბლონი
პროგრამის
კოდი

პრიორიტეტი/
პროგრამა/ქვე–

წლიური
გეგმა

წლიური
ფაქტი

შესრულება %
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პროგრამა
პროგრამა N1
ქვე–პროგრამა N11
ქვე–პროგრამა N12
პროგრამა N2
ქვე–პროგრამა N21
ქვე–პროგრამა N22
ქვე–პროგრამა N23
პროგრამა N3
პროგრამა N…
პრიორიტეტის
ჯამური
დაფინანსება
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ცხრილი 7. პროგრამის შესრულების შესახებ ინფორმაცია
პროგრამის დასახელება
(პროგრამის კოდი)
განმახორციელებელი
სააგენტო
პროგრამის დახასიათება და
მიზნები
მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგები

მიღწეული
საბოლოო
შედეგები

ეფექტურობის ინდიკატორი

№

საწყისი
მაჩვენებელი

საბოლოო შედეგის
შეფასების ინდიკატორი

დაგეგმილი
მაჩვენებელი

მიღწეული
მაჩვენებელი

განმარტება

გადახრა (%
/დასახელება)

1.
2.
3.
4.
5. (სქესი,
საჭიროების
შემთხვევაში)

ქვე–პროგრამის
დასახელება
(პროგრამის კოდი)
განმახორციელებელი
სააგენტო
ქვე–პროგრამის
დახასიათება და
მიზანი
მოსალოდნელი
საბოლოო შედეგი

მიღწეული
საბოლოო
შედეგი
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მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის
ეფექტურობის ინდიკატორი
№

საწყისი
მაჩვენებე
ლი

მიღწეული შედეგის
ეფექტურობის
ინდიკატორი

დაგეგმილი მიღწეული
მაჩვენებე
მაჩვენებე
ლი
ლი

განმარტე
ბა

გადახრა (%
/დასახელებ
ა)

1.
2.
3.
4.
5. (სქესი,
საჭიროები
ს
შემთხვევა
ში)

67

დანართები
4.8 დანართი A: პროგრამული ბიუჯეტის განახლებული
მეთოდოლოგია ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის (2018)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4273795?publication=0
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4.9 დანართი B: პრიორიტეტების დოკუმენტის ინსტრუქციის მაგალითი
მუნიციპალიტეტის მერის
ბრძანება № -----1 მარტი 2019
X მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების
თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ე.ე“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს
საბიუჯეტო კოდექსის 76-ე მუხლის 3-ე პუნქტის საფუძველზე
ვბრძანებ
1. დამტკიცდეს:
ა) ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის
მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფი დანართი 1 - ის შესაბამისად;
ბ) 2019 - 2020 წლების მუნიციპალიტეტის შიდა საბიუჯეტო კალენდარი დანართი
2 - ის შესაბამისად;
გ) საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მოსაწოდებელი ინფორმაციის ნუსხა 3-8 -ე
დანართების შესაბამისად.
2. დაევალოს საფინანსო სამსახურის უფროსს (ბატონ ......) ერთი თვის ვადაში
შეადგინოს:
ა) საბიუჯეტო კალენდართან (დანართი 2) შესაბამისი, საბიუჯეტო
ორგანიზაციებთან შეხვედრების განრიგი;
ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის პრიორიტეტების ნუსხა;
ბ) კითხვარი მოქალაქეთა გამოკითხვისთვის (რისთვისაც შესაძლებელია
მოწვეული იქნეს ექსპერტი);
გ) ინსტრუქცია მოქალაქეებისაგან ახალი პროგრამების ინიცირების
უზრუნველსაყოფად;
დ)
რეკომენდაციები
ახლად
შემოთავაზებული
პროგრამების
პრიორიტეტულობასა და ხელმისაწვდომაობასთან დაკავშირებით;
ე) წლიური ბიუჯეტისა და პროგრამების შესრულების ანგარიშის ფორმები.
3. საფინანსო სამსახურმა, ადმინისტრაცულ სამსახურთან ერთად უზრუნველყოს
მუნიციპალიტეტის
2020-2023
წლის
პრიორიტეტების
დოკუმენტის
შემუშავებასათან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის კოორდინაცია და საბიუჯეტო
ორგანიზაციებისთვის შესაბამისი სწავლების ორგანიზება.
დანართი 1. პრიორიტეტების დოკუმენტის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფის
შექმნა
წინამდებარე ბრძანებით დამტკიცებული სამუშაო ჯგუფის (შემდგომში „სამუშაო
ჯგუფი“)
შემადგენლობა
2020-2023
წლის
პრიორიტეტების
დოკუმენტის
მოსამზადებლად:
მერი - თავმჯდომარე
ვიცე-მერი - თანათავმჯდომარე
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ფინანსური სამსახურის უფროსი - სამუშაო
ჯგუფის კოორდინატორი
სამსახურის უფროსი 1 და/ან მუდმივი
წარმომადგენელი
სამსახურის უფროსი 2 და/ან მუდმივი
წარმომადგენელი
სოფლის წარმომადგენელი /
წარმომადგენლები
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს
წარმომადგენელი /წარმომადგენლები
საკრებულოს კომიტეტების თავმჯდომარეები
ან მათი მუდმივი წარმომადგენლები

დანართი 2. დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო კალენდარი
თვე

ვადა

მარტი

მარტი 1

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 76-ე მუხლის მე3 ნაწილის საფუძველზე ადგილობრივი
თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო 1
მარტიდან გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტს, რომელშიც განსაზღვრულია
პრიორიტეტების შედგენისათვის წარსადგენი
ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები
სამართლებრივი აქტის შესაბამისად
მუნიციპალიტეტში იქმნება სამუშაო ჯგუფი (მერი,
მოადგილეები, საფინანსო სამსახური, დარგობრივი
სამსახურები, დამოუკიდებელი ა(ა)იპ-ის
ხელმძღვანელები, საკრებულოს წარმომადგენლები,
მოწვეული ექსპერტი, სამოქალაქო საბჭოს
წარმომადგენელი)

მარტი 15

სამუშაო
ჯგუფი
წარმოადგენს
მოსახლეობის
გამოკითხვის შინაარსობრივ ნაწილს, რომლის
მიზანია შემდეგი ინფორმაციის მიღება: 1) რამდენად
კმაყოფილია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა გასულ
წელს
განხორციელებული
პროგრამებით.
2)
მოქალაქეთა აზრით, რომელია ის პრიორიტეტული
სფეროები,
რომლებშიც
ადგილობრივმა
თვითმმართველობამ
უნდა
გააუმჯობესოს
მომსახურების მიწოდება მომავალ წლებში.
შენიშვნა: ეს საფეხური შესრულდება მხოლოდ 2018
წელს.
მოსახლეობის გამოკითხვა ჩატარდა და შედეგები
შეჯამებულია. შენიშვნა: ეს საფეხური შესრულდება
მხოლოდ 2019 წლის აპრილში (რომ სამუშაო ჯგუფს
მიაწოდოს შესრულების ინდიკატორების საწყისი
სიდიდეები).
სხვამხრივ,
ეს
შესრულდება
15
თებერვლამდე
(რომ
მოწოდებული
იქნეს

აპრილი

აპრილი 20

აქტივობა
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ინფორმაცია
წლიური
მიღწევების
შესახებ,
რომლებიც იზომება შესრულების ინდიკატორებით)
აპრილი 20

აპრილი 20

მაისი

მაისი 31

ივნისი

ივნისი 20

ივნისი 20

ივნისი 25

ივლისი

10 ივლისი

15 ივლისი

სამუშაო
ჯგუფი
იკრიბება
პრიორიტეტების
დასადგენად
და/ან
უკვე
განსაზღვრული
პრიორიტეტების დასახარისხებლად, რაც უნდა
განხორციელდეს
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მრავალწლიანი
ან
საშუალოვადიანი გეგმის დოკუმენტის, სიტუაციის
ანალიზისა და/ან მოქალაქეთა კვლევის შედეგების
საფუძველზე (არჩევით).
სამუშაო
ჯგუფი
აცხადებს
მოქალაქეებიდან
წინადადებების მიღებას ახალ პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან
დაკავშირებით,
პროცესის
მეთოდოლოგიისა და ვადების მითითებით.
ახალ
პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან
დაკავშირებით
მოქალაქეთა
წინადადებების
წარდგენის საბოლოო ვადა.
საბიუჯეტო ორგანიზაციები და პასუხისმგებელი
სამსახურები ამზადებენ პროგრამის/ქვეპროგრამის
შესახებ ინფორმაციას როგორც ეს აღწერილია
ბრძანების მე-3 მუხლში, დანართი 1 ში მოცემული
შაბლონის
გამოყენებით.
ისინი
აფასებენ
მოქალაქეთა
წინადადებებს
ახალ
პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან
დაკავშირებით
და ითვალისწინებენ ამ წინადადებებს მათი
ობიექტური საფუძვლიანობიდან გამომდინარე.
სამსახურები
და
საბიუჯეტო
ორგანიზაციები
განიხილავენ
დოკუმენტებს
პროგრამული
ინფორმაციის
შესახებ
სხვა
დაინტერესებულ
მხარეებთან ერთად და შეიტანენ ცვლილებებს,
პროგრამებში,
მიღებული
კომენტარების
შესაბამისად.
სამსახურები
და
საბიუჯეტო
ორგანიზაციები
წარუდგენენ
დოკუმენტებს
პროგრამული
ინფორმაციის შესახებ საფინანო სამსახურსა და
სამუშაო ჯგუფს.
პროგრამული
ინფორმაციის
წარმოდგენილი
დოკუმენტების საფუძველზე, საფინანსო სამსახური
ამზადებს პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველ
პროექტს და წარუდგენს მას სამუშაო ჯგუფს,
(სამსახურებისა და მოქალაქეების მიერ) ახლად
შემოთავაზებულ პროგრამებთან ერთად.
სამუშაო ჯგუფი მოამზადებს კომენტარებს
პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველ პროექტზე და
მოახდენს ახლად შემოთავაზებული
პროგრამების/ქვე-პროგრამების პრიორიტეტულობის
განსაზღვრას, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული
პროცესის მეშვეობით, ადგილობრივი
თვითმმართველობის პრიორიტეტებში მათი როლის
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(და ბრძანების დანართი 1-ით გათვალისწინებული
მეთოდოლოგიით გაწერილი ნებისმიერი
დამატებითი კრიტერიუმის) გათვალისწინებით.

25 ივლისი

ივლისი 30

აგვისტო

აგვისტო 1

აგვისტო

აგვისტო 25

აგვისტო

აგვისტო 30

სექტემბერი

სექტემბერი
1

ოქტომბერი

ოქტომბერი
5

საფინანსო
სამსახური
ამზადებს
მიმდინარე
პროგრამების (რომელიც გრძელდება მომავალ
წლებში)
საშუალოვადიან ხარჯთაღრიცხვებს და
შემოსულობების პროგნოზს და სამუშაო გჯუფს
წარუდგენს ახალი ინვესტიციების დაფინანსების
პოტენციალს.
მიღებული მასალების განხილვის საფუძველზე
სამუშაო ჯგუფი საფინანსო სამსახურს აწვდის
რეკომენდაციებს
ახლად
შემოთავაზებული
პრიორიტეტების
მიხედვით
განსაზღვრული
პროგრამების სიას, რესურსებთან შესაბამისობაში.
საფინანსო სამსახური ასწორებს პრიორიტეტების
დოკუმენტის პირველ პროექტს სამუშაო ჯგუფის მიერ
მოწოდებული
კომენტარებისა
და
მერის
გადაწყვეტილების მიხედვით და ადგენს ხარჯების
ლიმიტს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის ახალი
პროგრამების/ქვეპროგრამების
შესახებ
გადაწყვეტილების გათვალისწინებით.
საფინანსო
სამსახური
ბიუჯეტის
ცირკულარს
სააპლიკაციო ფორმასთან ერთად და ზღვრული
ჭერებისა და რიცხოვნობის მითითებით უზგავნის
საბიუჯეტო ორგანიზაციებს.
საშუალო
ვადიანი
სამოქმედო
გეგმისა
და
პრიორიტეტების დოკუმენტის შედგენის მიზნით
საბიუჯეტო ორგანიზაციები წარუდგენენ თავის
საბიუჯეტო მოთხოვნებს, ფინანსურ სამსახურს.
სამუშაო ჯგუფი იხილავს წარმოდგენილ მოთხოვნებს
და ამზადებს საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმის
პროექტს
მუნიციპალიტეტის
მერისთვის
წარსადგენად
მუნიციპალიტეტის მერი გამოსცემს სამართლებრივ
აქტს რითიც ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის 2020-2023
წლების საშუალო ვადიან სამოქმედო გეგმას
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო არა
უგვიანეს 5 ოქტომბრისა აცნობებს ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოებს
სახელმწიფო
ბიუჯეტის პროექტით შესაბამისი ბიუჯეტისათვის
გადასაცემი
ფინანსური
დახმარებისა
და
გადასახადებიდან
მისაღები
შემოსავლების
საპროგნოზო მაჩვენებლებს.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე6 ნაწილის საფუძველზე
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ნოემბერი

1 ნოემბერი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 79-ე მუხლის
პირველი ნაწილის საფუძველზე საქართველოს
ფინანსთა სამინისტრო ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებს ყოველი წლის 5
ოქტომბრამდე აცნობებს მიზნობრივი ტრანსფერის
საპროგნოზო პარამეტრებს.
საფინანსო სამსახური ამზადებს ბიუჯეტის პროექტის
წარსადგენ ვერსიას.
საფინანსო სამსახური ამზადებს პრიორიტეტების
დოკუმენტის დაზუსტებულ ვარიანტს.

10 ნოემბერი

15 ნოემბერი

20 ნოემბერი

25 ნოემბერი

დეკემბერი

დეკემბერი
10

დეკემბერი
31

იანვარითებერვალი
თებერვალი 15

საფინანსო სამსახური ბიუჯეტისა და
პრიორიტეტების დოკუმენტის დაზუსტებულ ვარიანტს
წარუდგენს სამუშაო ჯგუფს. შენიშვნების არსებობის
შემთხვევაში ახდენს წარდგენილი დოკუმენტების
კორექტირებას და ამზაებს მას მერისათვის
გადასაცემად.
მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს ადგილობრივი
თვითმმართველობის ბიუჯეტის პროექტს
საკრებულოს.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის
შესაბამისად ბიუჯეტის პროექტი წარედგინება
საკრებულოს შესაბამის პრიორიტეტების
დოკუმენტთან ერთად.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის
შესაბამისად, საკრებულოსათვის წარდგენილი
ბიუჯეტის პროექტი გამოქვეყნდება საჯარო
განხილვისთვის.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე3 ნაწილის საფუძველზე შენიშვნების არსებობის
შემთხვევაში საკრებულო არაუგვიანეს 25 ნოემბრისა
ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით უბრუნებს მერს.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე4 ნაწილის საფუძველზე ბიუჯეტის პროექტისა და
პრიორიტეტების დოკუმენტის იმავე ან შესწორებულ
ვარიანტებს არაუგვიანეს 10 დეკემბრისა
მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს საკრებულოს.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე2 ნაწილის საფუძველზე საკრებულო საჯაროდ
იხილავს ბიუჯეტის პროექტს და ახალი საბიუჯეტო
წლის დაწყებამდე იღებს გადაწყვეტილებას
ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ.
განხორციელდება მოსახლეობის გამიკითხვა და
მომზადდება ანალიზი თუ 1) რამდენად კმაყოფილია
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა გასულ წელს
განხორციელებული პროგრამებით და 2)
მოქალაქეთა აზრით, რომელია ის პრიორიტეტული
სფეროები, რომლებშიც ადგილობრივმა
თვითმმართველობამ უნდა გააუმჯობესოს
მომსახურების მიწოდება მომავალ წლებში.
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თებერვალი თებერვალი
15
თებერვალი
20

თებერვალი
28

ორგანიზაციები (პროგრამებზე პასუხისმგებელი
სამსახურები) საფინანსო სამსახურს წარუდგენენ
პროგრამის შესრულების ანგარიშებს დანართი 7-ით
გაწერილი ფორმატით.
სამუშაო ჯგუფი შეისწავლის და განიხილავს
წარმოდგენილ შესრულების ანგარიშებს და შეუძლია
მიაწოდოს რეკომენდაციები პროგრამის
გაუქმებასთან, შემცირებასთან ან
რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით,
მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების
გათვალისწინებით. ორგანიზაციები ითვალისწინბენ
სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციებს მომდევნო წლის
სამუშაოების დაგეგმვისას.
საფინანსო სამსახური ამზადებს კონსოლიდირებულ
წლიურ ანგარიშს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ და
ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ
პროგრამების შესრულების შესახებ. მერი 1
მარტამდე ანგარიშს წარუდგენს საკრებულოს.
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4.10 დანართი C: პრიორიტეტების დოკუმენტის მაგალითი
მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების
დოკუმენტი
თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი როგორც ადმინისტრაციულ – ტერიტორიული
ერთეული შედის სამცხე–ჯავახეთის მხარეში. იგი ისტორიული კუთხის თორის
ტერიტორიაზე მდებარეობს.
ის მოქცეულია თრიალეთის ქედის დასავლეთით და მესხეთის ქედის
აღმოსავლეთით, უჭირავს თორის ქვაბული და ბორჯომის ხეობა. მუნიციპალიტეტის
ტერიტორია არის 1189 კვ კმ. მათ შორის 440 კვ. კმ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
არის მდინარეები მტკვარი, ბორჯომულა, გუჯარეთის წყალი; ტბები: ტაბაწყური,
კახისი, წეროს ტბა და სხვა. მუნიციპალიტეტის მთავარი წიაღისეული სიმდიდრეა
მინერალური წყლები, განსაკუთრებით კი ფართოდ ცნობილია ბორჯომის
მინერალური სამკურნალო წყალი. მინერალური წყაროებისა და ულამაზესმა ბუნებამ
ბორჯომს საქვეყნოდ გაუთქვა სახელი და საკურორტო ზონად ჩამოაყალიბა. მე–19
საუკუნის დასაწყისში ქალაქი ბალნეოლოგიურ კურორტად და რომანოვების სამეფო
დინასტიის საზაფხულო რეზიდენციად გადაიქცა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
შემადგენლობაშია დაბა ბაკურიანი, რომელიც ცნობილია, როგორც ერთ–ერთი
საუკეთესო სათხილოამურო ზამთრის კურორტი.
ბორჯომოს მუნიციპალიტეტის მოსახეობა 2017 წლის მდგომარეობით 25,2 ათას
კაცია. სიმჭიდროვე – 21 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტში 43
დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 1 ქალაქი, 4 დაბა და 38 სოფელი.
2017 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში დასახებული 25,2 ათასი
მოსახლიდან 13,2 ათასი ქალბატონია, ხოლო 12,0 მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო
დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 15,2 ათასი პირი, მათ შორის 7,0 ათასი
მამაკაცი და 8,2 ქალბატონი. სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 10,0 ათასი
მცხოვრები მათ შორის 5,0 მამაკაცი და 5,0 ქალბატონი.
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 5,6 ათასი 6 წლამდე ბავშვი, 6,8 ათასი 6-დან
18 წლამდე მოზარდი, 8,9 ათასი პენსიონერი, მათ შორის 12 ათასი სოციარურად
დაუცველი სტატუსისმქონე პირია. მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრების სტატუსის
მქონე პირთა რაოდენობის 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენს 9,8 ათას
მოსახლეს.
მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს უზრუნველყოფს: მრეწველობა (მინერალური
წყლის ექსპორტი 71%) ტურიზმი, მშენებლობა, ვაჭრობა, მცირე მეწარმეობა და
საჯარო მომსახურებები.
ბორჯომში ფუნქციონირებს 2 ბორჯომის ჩამოსასხმელი ქარხანა, რომლის
მეშვეობითაც მინერალური წყლით მარაგდება მსოფლიოს 40–მდე ქვეყანა.
სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა
პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე
ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავღწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა
და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

ბოლო
წლების
მონაცემები
მეტყველებენ,
რომ
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების ყველაზე დიდი კომპონენტი არის
ბუნებრივი
რესურსებით
სარგებლობის
მოსაკრებლიდან
მიღებული
შემოსავლები. აღნიშნული შემოსავლის ძირითადი გადამხდელია ბორჯომის
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წყლის ჩამომსხმელი ქარხანა, რომელიც ბორჯომის მინერალური წყლის
მოპოვებისათვის დაწესებული მოსაკრებლის გადამხდელია. საქართველოში
არსებული 76 მუნიციპალიტეტიდან, მხოლოდ 5 მუნიციპალიტეტი არ
საჭიროებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გათანაბრებითი ტრანსფერის მიღებას
(ექსკლუზიური უფლებამოსილების განხორციელებისათვის სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტი), მათ შორის ერთერთია ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი. მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტს აქვს
საშუალება საკუთარი შემოსავლებით გარკვეულწილად დამოუკიდებლად
უზრუნველყოს თავისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, იგი მაინც
საჭიროებს კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფო
ბიუჯეტის დახმარებას. მაგალითად 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ
მიზნით გომოყოფილიმა სახსრებმა მთლიანი ბიუჯეტის 38,1 პროცენტი
შეადგინა. აღნიშნული კი მეტყველებს იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტმა რომ
განახორციელოს თავისი ინსტიტუციური, სოციალური და ეკონომიკური
ფუნქციები, დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის
ეკონომიკურ ზრდაზე, არამედ მთელი ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ
განვითარებაზე და მთლიანი შიდა პროდუქტის განაწილების წესზე. ეს
გარემოება კი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს დამოკიდებულს ხდის მოზიდულ
სახსრებსა
და
ცენტრალური
ხელისუფლების
მიერ
განსაზღვრულ
პრიორიტეტებზე, რაც მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი
ფინანსური სტრატეგიის შემუშავებაში უმთავრეს რისკ ფაქტორს შეადგენს.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები
2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების შემოსულობების პროგნოზი
საშუალოვადიან

პერიოდში

საბიუჯეტო

შემოსულობების

პროგნოზული

გათვლებისას გათვალისწინებულ იქნა, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
პროექტისა და თანმდევი მასალების (ადგილობრივი თვითმმარღველობის
კოდექსში

შესატანი

„მუნიციპალიტეტები
ფარგლებში,

ცვლილების

პროექტი,

უფლებამოსილი

დასაგეგმი

წლის

არიან,
ბიუჯეტის

სადაც

აღნიშნულია,

საკუთარი
ხარჯების

რომ

შემოსულობების
ეკონომიკური

კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებები გაზარდონ მიმდინარე
წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულ ოდენობასთან
შედარებით არაუმეტეს დასაგეგმი წლისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის
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პროგნოზირებული ნომინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლით“. ასევე
2019

წლიდან

გადასახადს

მუნიციპალიტეტბისათვის
ახალი

განაწილების

დამატებული
სისტემის

ღირებულების

გათვალისწინებით)

გათვალისწინებით. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები
დათვლილია

საბიუჯეტო

კოდექსში

გათვალისწინებული

ცვლილებების

(კანონპროექტის 71-ე მუხლი) შესაბამისად.
მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო
აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

შემოსავლები

2022 წლის
პროგნოზი

2021 წლის
პროგნოზი

2020 წლის
პროგნოზი

2019 წლის
პროგნოზი

2018 წლის
პროგნოზი

დასახელება

2017 წლის
ფაქტი

ბიუჯეტის ძირიტადი მაჩვენებლები

853,747.50

739,626.00

734,902.00

775,996.30

776,236.40

777,658.10

158,174.20

350,000.00

260,000.00

302,000.00

302,000.00

303,000.00

522,367.70

247,298.00

332,638.10

332,018.70

332,158.80

332,430.50

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

173,205.60

142,328.00

142,263.90

141,977.60

142,077.60

142,227.60

632,766.00

635,981.50

563,591.30

609,756.30

615,238.30

617,618.30

42,343.50

96,900.30

87,670.20

92,515.20

92,515.20

92,515.20

114,269.60

135,616.80

126,964.40

137,253.70

137,569.90

140,870.70

286.90

1,893.10

1,823.40

854.30

510.80

120.60

გადასახადე
ბი
გრანტები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
მისაღები
გრანტები
სხვა
შემოსავლები

ხარჯები
შრომის
ანაზღაურება
საქონელი
და მომსახურება
ძირითადი
კაპიტალის
მომსახურება
პროცენტი
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სუბსიდიები

159,302.20

85,637.90

83,956.70

87,171.60

86,201.60

86,231.60

23,983.20

931.50

29.50

10.50

10.50

10.50

180,764.00

177,013.30

146,574.30

153,189.70

153,666.00

154,037.50

111,816.60

137,988.60

116,572.80

138,761.30

144,764.30

143,832.20

საოპერაციო
სალდო

220,981.50

103,644.50

171,310.70

166,240.00

160,998.10

160,039.80

არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება

181,375.70

57,248.00

63,014.80

86,016.20

80,255.50

77,335.70

216,380.40

124,248.00

128,014.80

111,016.20

106,255.50

104,335.70

35,004.70

67,000.00

65,000.00

25,000.00

26,000.00

27,000.00

მთლიანი
სალდო

39,605.80

46,396.50

108,295.90

80,223.80

80,742.60

82,704.10

ფინანსური
აქტივების
ცვლილება

38,869.80

37,338.80

101,883.40

75,512.70

75,672.50

78,451.70

67,898.30

78,638.80

103,283.40

76,512.70

76,672.50

79,451.70

29,028.50

41,300.00

1,400.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

736.00

9,057.70

6,412.50

4,711.10

5,070.10

4,252.40

18,000.00

-

-

-

-

-

18,736.00

9,057.70

6,412.50

4,711.10

5,070.10

4,252.40

18,736.00

9,057.70

6,412.50

4,711.10

5,070.10

4,252.40

(0.00)

-

0.00

(0.00)

(0.00)

(0.00)

1.5

0.51

(11.38)

8.19

0.90

0.39

გრანტები
სოციალური
უზრუნველყოფა
სხვა
ხარჯები

ზრდა
კლება

ზრდა
კლება

ვალდებულებებ
ის ცვლილება
ზრდა
საგარე
ო
საშინაო
კლება

18,000.00

საგარე
ო
საშინაო

ბალანსი

მუნიციპალიტეტ
ის ხარჯების
ზრდის
პროცენტული
მაჩვენებელი
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შიდა
პროდუქტის
პროგნოზირებუ
ლი
ნომინალური
ზრდის
პროცენტული
მაჩვენებლით
(წყარო ქვეყნის
ძირითადი
ეკონომიკური
და ფინანსური
ინდიკატორები)

11.80

9.70

8.20

8.20

8.70

9.20

ა) 2019 წელს მუნივიპალიტეტის ბიუჯეტის დადებითი მთლიანი სალდო
განისაზვრება 108295,2 ათასი ლარით;
ბ) 2019 წლის ბოლოსათვის მუნიციპალიტეტის მიერ არებული ვალის საერთო
ზღვრული მოცულობა განისაზღვრება გასული 3 საბიუჯეტო წლის
მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლების საშუალო წლიური ოდენობის 9
პროცენტით (კანონით დადგენილი ზღვარი 10%).
2.2 გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება

2017 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი
მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები,
არაფინანსური
აქტივების
კლება,
ფინანსური
აქტივების
კლება,
ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 66,100.6
ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35,780.7 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის 97%-ი.
ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები,
ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 98,100.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა
შესრულებამ შეადგინა 98,425.4 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 324.8
ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 101% შეადგინა.
მათ შორის:
ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები)
სახით მობილიზებულია 53,747.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(47,150.6 ათასი ლარი) 101% და მთლიანი - შემოსულობების 94% შეადგინა.
მათ შორის:
გადასახადების სახით მობილიზებულია 8,174.2 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის 9,000.0 ათასი ლარის 99%. წინა წელთან
შედარებით (ფაქტი – 8,878.0 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 296.2 ათასი
ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. აღნიშნული გამოწვეულია
გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების გაერთიანებით,
რამაც გადამხდელებს საშუალება მისცა გადასახადის ერთ სახეობაში
არსებული ზედმეტობით დაფაროს სხვა საგადასახადო ვალდებულება ან
გამოიყენოს იგივე გადასახადში. აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი
ქონების გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 838.7
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ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 269.4 ათასი
ლარი, მიწის გადასახადი - 223.0 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების
გადასახადი - 52,4 ათასი ლარი, სხვა გადასახადები ქონებაზე - 8.8 ათასი
ლარი. გარდა ამისა, აღნიშნულ პერიოდში სხვა გადასახადების სახით
ბიუჯეტმა დამატებით 5.5 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.
გრანტების სახით მიღებულია 22,367.7 ათასი ლარი, მათ შორის: უცხო
სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 5.7 ათასი ლარი,
გათანაბრებითი ტრანსფერი - 2,282.2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (გადამდებ
დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის) – 20,0 ათასი ლარი,
საქართველოს მთავრობის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია ,702.9 ათასი ლარი; საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან
მიღებულია
5.0
ათასი
ლარი;
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის
სახით მიღებულია - 619.7 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 39.5
ათასი ლარი, გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან - 41.0 ათასი
ლარი.
სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 205.6 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის 325.7 ათასი ლარის 80%-ია. მათ შორის: წინა წელს
გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 5,678.8 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
2017 წელი
დასახელება

შემოსავლები
გადასახადები
გრანტები
სხვა შემოსავლები

გეგმა

ფაქტი

+/-

%

47 150,6
20 000,0
3 824,9
3 325,7

53 747,5
18 174,2
2 367,7
3 205,6

6 596,9
-1 825,8
-1 457,1
9 879,8

100,8
98,9
99,7
106

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2017 წელს მობილიზებული იქნა
404.7 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (400.0 ათასი ლარის) 109%-ია.
მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 397.5 ათასი
ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 90.5 ათასი ლარი,
ხოლო მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 6.7 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი
შემოსულობებში 3.8% შეადგენს.
ფინანსური აქტივების კლების სახით ასახულ იქნა 73.2 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (1950.0 ათასი ლარის) 71%-ია. მათ შორის: ვალუტა და
დეპოზიტების სახით ასახულ იქნა 5.6 ათასი ლარი (მეწარმეობის
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა
წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება), სესხების სახით 7.5
ათასი ლარი (ამხანაგობის პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის
დაბრუნება). ფინანსური აქტივებიდან მიღებული თანხების წილი
შემოსულობებში 0.1% შეადგენს.
ვალდებულებების ზრდის სახით მიღებულია 200.0 ათასი ლარი
(მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხი საგზაო
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით).
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2017 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა
ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 68,.3 ათასი ლარი, ხოლო 2016 წლის
ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში
შეადგინა 5.0 ათასი ლარი.
2017 წელს გადასახდელების საკასო შესრულების მაღალი - 97%-იანი
მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 80.7 ათას ლარს შეადგენს, აღასანიშნავია,
რომ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია მაგ:
2014 წელს - 96%, 2015 წელს - 95%, 2016 წელს - 93%
ბორჯომის მუნიციპალიტეტისა დასაქართველოს ბიუჯეტის
შემოსულობებისა და გადასახდელების განხილვა
2016 წელი ფაქტი
ერთ
სულ
ათას
მოსახ
ლარებში
ლეზე

2017 წელი ფაქტი
ერთ
ათას
სულ
ლარებშ
მოსახ
ი
ლეზე

2018 წელი გეგმა
ერთ
სულ
ათას
მოსახ
ლარებში
ლეზე

შრომის ანაზღაურება

1,027.7

40.8

1,706.0

67.7

1,912.9

75.9

სხვა მიმდინარე ხარჯები

5,913.7

234.7

6,052.3

240.2

6,971.2

276.6

კაპიტალური ხარჯები
გადასახდელები სულ
ბორჯომი

8,553.7

339.4

4,852.7

192.6

5,417.2

215.0

15,495.1

614.9

12,611.0

500.4

14,301.3

567.5

გადასახდელები სულ
საქართველო
შემოსავლები საკუთარი
წყაროდან
გრანტები
(ტრანსფერები)
სულ ბორჯომის
შემოსავლები

10,292,234.
1

2,771.3

11,720,47
5.0

3,155.9

12,459,500.
0

3,354.9

13,008.5

516.2

7,912.5

314.0

11,285.3

447.8

2,562.2

101.7

4,870.8

193.3

3,111.2

123.5

15,570.7

617.9

12,783.3

507.3

14,396.5

571.3

სულ საქართველო

8,580,032.1

2,310.3

9,696,160
.0

2,610.8

10,314,248.
0

2,777.3

დასახელება

ანალიზი ცხადყოფს, რომ როორც შემოსავლები, ასევე გადასახდელები
2016 წლიდან იზრდება ერთ სულ მოსახლეზე და 2018 წლის პროგნოზით
შეადგენს შესაბამისად 567,5 ლარს და 571,3 ლარს. და 800 და 865 ლარით
ჩამორჩება საშუალო საქართველოში არსებულ სახელმწიფო ბიუჯეტის
მონაცემებს.
2017 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა
შეადგინა 780.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (966.6 ათასი ლარი) 97%-ია. მათ
შორის:
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 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 118.3 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (110,.5 ათასი ლარი) 94%-ია;
 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და
ავარიული შენობების გამაგრება - 50.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (51.5
ათასი ლარი) 92%-ია;
 ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 8.8 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (9.2 ათასი ლარი) 99%-ია;
 ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 9.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(9.6 ათასი ლარი) 98%-ია;
 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 5.9 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (2.0 ათასი ლარი) 99%-ია;
 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 69.7 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (70.9 ათასი ლარი) 99%-ია;
 განათლება - 59.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (60.0 ათასი ლარი) 100%-ია;
 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 18.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის
(19.0 ათასი ლარი) 98%-ია;
 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 25,0 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (25,0 ათასი ლარი) 100%-ია;
 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 76,.7 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (78,.0 ათასი ლარი) 97%-ია.
2017 წელს პირველად ამოქმედდა ჯანმრთელობის და სოციალური
დაცვის ახალი პროგრამები, მათ შორის:
 აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია მიზნით
მიიმართა
5.1 ათასი ლარი (მკუნალობის პროცესში ჩართულ
ბენეფიციართა რაოდენობაა 325);
 „ C “ ჰეპატიტით დაავადებულ პირებში მკურნალობის ტაქტიკის
განსაზღვრისათვის საჭირო კვლევების დაფინანსების მიზნით
მიიმართა 6.2 ათასი ლარი (დაფინანსებული C ჰეპატიტის ვირუსის
საწინააღმდეგო
ანტისხეულების
განსაზღვრა
სწრაფი/მარტივი
ტესტირების მეთოდით კომპონენტის ფარგლებში - 103 ბენეფიციარი;
მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი კვლევების ჩატარების
უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში - 497 ბენეფიციარი;
მიმწოდებლების მიხედვით ანაზღაურებული კვლევების რაოდენობა 222);
 ლეიკემიითა
და
სხვა
ონკოჰემატოლოგიური
დაავადებული
პაციენტების (0-30 წლამდე ასაკის) ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის
მიიმართა 1,74 ათასი ლარი (11 დაფინანსებული ბენეფიციარი);
 სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი
დახმარება 40.0 ათასი ლარი (დახმარება გაეწია სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ოჯახის სარეიტინგო
ქულა 100 000 და ნაკლები) რეგისტრირებულ 80 ოჯახს, რომელთაც
შეეძინათ ახალშობილი 2017 წელს);
 სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირების, სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარების და
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შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში
ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 1.8 ათასი ლარი
გარდა ამისა, 2017 წლის განმავლობაში განხორციელდა ბორჯომის
მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური დახმარებები, კერძოდ:
 საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოსახლეობის
უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მომსახურების მიზნით სხვადასხვა
კატეგორიის ბენეფიციარებზე მიიმართა 5.8 ათასი ლარი (2017
წელთან შედარებით გადაყვანილი იქნა 623.4 ათასით მეტი მგზავრი);
 მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურების მიზნით
მიმართულია
50.4 ათასი
ლარი. (2018 წელს ბორჯომში
ფუნქციონირებდა 3 უფასო სასადილო 220 ბენეფიციარით, 2017
წელთან შედარებით ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია 25
ერთეულით);
 ხელოვნების სკოლებში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და
სპორტულ ცენტრებში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიან
ბაზაში
70000
და
დაბალი
სარეიტინგო
ქულით
რეგისტრირებული ოჯახების ბავშვთა სწავლების ღირებულების
ასანაზღაურებლად მიიმართა - 15.0 ათასი ლარი;
 მეწარმეობის მხარდაჭერის ფარგლებში დაფინანსდა 13 პროექტი და
მიიმართა 53.6 ათასი ლარი. გარდა ამისა, გადამზადება გაიარა 40-მა
მეწარმემ, სოციალური მეწარმეობისა და შშმ პირების დასაქმების
ხელშეწყობის მიმართულებით სატრენინგო კურსი გაიარა 150-მა მსმენელმა
და 15 არაბრენდული სასტუმროს მენეჯერმა აიმაღლა კვალიფიკაცია
სასტუმროს მარკეტინგისა და გაყიდვების მიმართულებით);
 საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე,
შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, ბორდიურის და ქვაფენილით მოწყობის
სამუშაოებზე დახარჯული იქნა 200.6 ათასი ლარი;
 ჭავჭავაძის ქუჩაზე „ სპორტული კომპლექსის“ და მიმდებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტები შემდეგი კომპონენტების
მიხედვით: საავტომობილო გზა, ვერტიკალური გეგმარება, გარე ელმომარაგება,
გაზმომარაგება,
სანიაღვრე
სისტემა,
წყალსადენკანალიზაცია, პანდუსები და სხვა საპროექტო და საექსპერტო
მომსახურებები);
 საინჟინრო
ნაგებობებისა
და
ინფრასტრუქტურის
ობიექტების
მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქციისათვის მიმართულია 25.0 ათასი
ლარი. განხორციელდა სხვადასხვა სამუშაოები მათ შორის: 26 აღდგენილი
და ახლადაშენებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტი, სამუშაოები
მიმდინარეობს 13 ობიექტზე;
 ქალაქის
მასშტაბით
ხორციელდებოდა
ავარიული
შენობების
გამაგრების და
საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის
სამუშაოები, რისთვისაც მიმართულ იქნა 5.3 ათასი ლარი (გამაგრებითი
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სამუშაოები დასრულდა 8 შენობა-ნაგებობაზე, სამუშაოები მიმდინარეობს 4
ობიექტზე; მომზადდა 6 ობიექტის საპროექტო დოკუმენტაცია);
 მიუსაფარი პირების თავშესაფრის ფუნქციონირების ხელშეწყობის
მიზნით მიიმართა 9.3 ათასი ლარი;
 2017 წლის ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის
სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის მიიმართა 257.0 ათასი ლარი (მათ
შორის: სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია,
დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა და სტიქიის
შედეგების სალიკვიდაციო სხვადასხვა ღონისძიებები, მათ შორის: სტიქიის
შედეგად დაზარალებულ 54 ოჯახთან გაფორმებულია ხელშეკრულება 29.6
ათასი ლარის ოდენობით, მათ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების
დათმობის შესახებ და საცხოვრისით უზრუნველყოფის მიზნით ფულადი
თანხის გადაცემის შესახებ. ასევე, სხვა სახის ფულადი დახმარება გადაეცა 8
ოჯახს - სულ 5.5 ათასი ლარის ოდენობით).
 ბინის ქირის საკომპენსაციო თანხებით დახმარება გაეწია 10 სოფელში
მცხოვრებ სიით 26 ოჯახს და ამ მიზნით მიიმართა 5.5 ათასი ლარი;
 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობისათვის
მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 25.9 ათასი ლარი. განხორციელდა
სხვადასხვა ღონისძიებები მათ შორის: მრავალბინიან საცხოვრებელ
სახლებში სახურავების შეკეთება (ბრტყელი და ქანობიანი გადახურვა),
ლიფტების მიმდინარე შეკეთება და მოდერნიზება, შიდა წყალკანალიზაციის
გაყვანილობის, სახურავების წყალსაწრეტი მილების, სადარბაზოების
სარემონტო
სამუშაოები,
სადარბაზოებში
სენსორული
სანათების
დამონტაჟება და სხვა;
 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით
მიიმართა 521.4 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16
საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 6000-მდე აღსაზრდელი).
 კულტურის, სპორტული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების
შენობების კეთილმოწყობის, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების
და მშენებლობის მიზნით მიიმართა 182.3 ათასი ლარი (მოეწყო საბავშვო
ატრაქციონები 9 ბაგა-ბაღში, ცენტრალური გათბობისა და ცხელი წყლის
მონტაჟი 5 ბაგა-ბაღში, ღობეები და ეზოების ასფალტ-ბეტონით მოწყობა და
რეაბილიტაცია 3 ბაგა-ბაღში, აშენდა 1 ახალი ბაგა-ბაღი და სხვა; გაიზარდა
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, თანამედროვე ტექნიკითა და
ინვენტარით აღჭურვილი კულტურის დაწესებულებების, სპორტული
ობიექტების და ამ ობიექტებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა;
 ,,ბორჯომის - 2017" ახალგაზრდული ფესტივალის მოსამზადებელი
ღონისძიებებისათვის მიიმართა 9.2 ათასი ლარი. 2017 წელს დასრულდა
რიგით
მე-13
ზაფხულის
ახალგაზრდული
ფესტივალი.
მუნიციპალიტეტმაუმასპინძლა 10 ქვეყნის 334 სპორტსმენს.
 სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 3.3
ათასი ლარი.

2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მაჩვენებლები
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მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს
27.926.0 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2018 წლის 9 თვის
მონაცემებით მობილიზებულია 25,960.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის
(739.626.0 ათასი ლარი) 68%-ია, მათ შორის:
გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 10,023.6
ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (12,000.0 ათასი ლარი) 54%-ია;
გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 931.2 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (298.0 ათასი ლარი) 85%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო
ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი
_ 61.1 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად –9.7 ათასი ლარი, საქართველოს
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებულია –10.4 ათასი ლარი;
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
სპეციალური ტრანსფერის სახით - 160.0 ათასი ლარი.
სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 15.5 ათასი ლარი, რაც
წლიური გეგმის (18.0 ათასი ლარი) 74%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით
მიღებულია 28.8 ათასი ლარი, დივიდენდები - 5 ათასი ლარი, რენტის სახით
მობილიზებულია 9,724.4 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაციიდან მიღებულია 418.6 ათასი ლარი, ნებაყოფლობითი
ტრანსფერები, გრანტების გარდა - 4.2 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და
საურავები) –23.7 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლებიდან მიღებულია 5.3 ათასი ლარი.
არაფინანსური აქტივები რეალიზაციიდან მობილიზებულია 5,080.5
ათასი ლარი, რაც გეგმის (7,000.0 ათასი ლარი) 82-ია, მათ შორის: ძირითადი
აქტივების გაყიდვიდან 325.0 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების
(მიწის) გაყიდვიდან 15.3 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან
- 40.2 ათასი ლარი.
ფინანსური აქტივების სახით ბიუჯეტში ასახულ იქნა 3.8 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (1.0 ათასი ლარი) 69%-ია, მათ შორის: ვალუტა და დეპოზიტების
სახით ასახულ იქნა 1.2 ათასი ლარი, აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან - 1.3
ათასი ლარი (შპს „დაე“ კაპიტალიდან საწარმოს საბანკო ანგარიშზე
არსებული თანხის ამოღება).
2018 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა
შეადგინა 725.0 ათასი ლარი, ხოლო 9 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე
არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 630,3 ათასი ლარი.

ბორჯომის ბიუჯეტის 2016–2018 წლის შემოსულობების შესახებ
(ათას ლარებში)
2016 წლის 9 თვე

გადასახადები
ქონების
გადასახადი

3,968.9

2,612.55

2017 წლის 9 თვე

2018 წლის 9 თვე

4,186.8

2,921.8

2,655.4

2,921.8
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სხვა გადასახადები

1,356.30

გრანტები

2,562.2

სხვა შემოსავლები

3,329.3

შემოსავლები
საკუთრებიდან
საქონლისა და
მომსახურების
რეალიზაცია
სანქციები
(ჯარიმები და
საურავები)
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებუ
ლი შემოსავლები

არაფინანსური
აქტივების კლება
შემოსულობა
ძირითადი აქტივების
გაყიდვიდან
შემოსულობა
არაწარმოებლური
აქტივებიs (მიწის)
გაყიდვიდან

ფინანსური
აქტივების კლება
სულ
შემოსულობების
ჯამი

2,563.9
399.5

276.9

89.0
145.9
57.5

88.4

5,564.5

15,570.7

1,531.4

-

4,870.8

3,111.2

3,603.7

7,861.0

2,554.2

6,611.9

549.8

553.9

400.2

577.9

99.5

117.3

122.0

156.0

-

66.7

122.0

89.3

-

346.5

12,783.3

14,396.5

2018 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა
26,774.8 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 27,926.0 ათასი ლარის 70.4%-ი). მათ შორის:

 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა –155.0 ათასი







ლარით;
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და
ავარიული შენობების გამაგრება –219.0 ათასი ლარით;
ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება –56.6 ათასი
ლარით;
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა – 9.5 ათასი ლარით;
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება – 7.6 ათასი ლარით;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 808.3 ათასი
ლარით;
განათლება – 9,063.9 ათასი ლარით;
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 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა – 996.4 ათასი ლარით;
 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 88.5 ათასი ლარით;
 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 753.1 ათასი
ლარით.

თავი
III.
მუნიციპალიტეტის
საშუალოვადიან პერიოდში

პრიორიტეტები

და

პროგრამები

თვითმმართველი ერთეული ბორჯომის მუნიციპალიტეტის განვითარების
ხედვა
2019-2022 წლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებები ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას
საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური
განვითარების მყარი საფუძვლები.
ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება
შემდეგ პრინციპებს:
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტის
ისტორიულად
მიმზიდველი
გარემოს
შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსმალური
გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის
განვიტარებით ბორჯომის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა
მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ
რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით
გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი
შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.
ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა
რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა.
რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის
განვითარებას.
განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული,
სამეწარმეო
სულისკვეთების
მქონე,
საკუთარ
შესაძლებლობებში
დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი,
რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური
ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული
მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური
პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვიტარებას შეუწყობს ხელს.
როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპელიტეტშიც ადამიანი და
მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ,
გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთის ახალი პროგრამები რომელიც
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სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას
სხვადსხავა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები
2018 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში
მიმდინარეობდა
სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის
გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და
სხვა
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
გაიმარმთა
შეხვედრები.
შემუშავდა 2019 – 2022 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა,
ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები
და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და
პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:









წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება;
ინფრასტრუქტურა;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
ტურიზმი;
ეკონომიკა.
2018-2022 წლებში ასიგნებებისა და რიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები
პრიორიტეტების მიხედვით

პრიო
რიტეტ
ის
კოდი

პრიორიტეტის
დასახელება
წარმომადგენლ
ობითი და
ღმასრულებელ
ი
ხელისუფლება

2018 წელი

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

1,500.0

1,550.0

1,600.0

1,650.0

01 00
მ.შ. რიცხოვნობა

02 00

350.0

150.0

150.0

150.0

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები

200.0

200.0

150.0

100.0

ინფრასტრუქტურ
ა

2,500.0

3,600.0

4,000.0

5,000.0

550.0

550.0

600.0

600.0

600.0

250.0

200.0

150.0

მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ.
ახალი
ინიციატივები
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დასუფტავება და
გარემოს დაცვა
03 00

მ.შ. რიცხოვნობა

2,150.0

2,200.0

2,300.0

2,400.0

350.0

360.0

370.0

400.0

6,500.0

7,000.0

8,000.0

8,000.0

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები
განათლება
04 00

05 00

მ.შ. რიცხოვნობა

1,200.0

1,200.0

1,250.0

1,300.0

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები

100.0

100.0

100.0

100.0

კულტურა,
ახალგაზრდოაბა
და სპორტი

3,500.0

4,000.0

4,100.0

4,150.0

800.0

800.0

810.0

820.0

150.0

150.0

150.0

150.0

15.0

15.0

15.0

15.0

-

1,200.0

1,300.0

1,400.0

5.0

5.0

5.0

500.0

600.0

1,000.0

1,200.0

1,200.0

1,000.0

1,200.0

1,200.0

16,300.0

20,700.0

22,650.0

23,950.0

3,265.0

3,080.0

3,200.0

3,290.0

1,160.0

2,050.0

2,250.0

1,550.0

მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ.
ახალი
ინიციატივები
ჯანმრთელობის
დაცვა
და
სოციალური
უზრუნველყოფა

06 00

მ.შ. რიცხოვნობა

260.0

მ.შ.
ახალი
ინიციატივები
ტურიზმი
07 00

მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ.
ახალი
ინიციატივები
ეკონომიკა

08 00

-

მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ.
ახალი
ინიციატივები

სულ ჯამი
მ.შ. რიცხოვნობა
მ.შ. ახალი ინიციატივები

შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამის სფეროში არსებული ააიპ-ების თანამშრომლების
რიცხოვნობაც.
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