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შესავალი და ძირითადი გამოწვევები
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დიზაინი: ნატა ყიფიანი, ნატალია ღლონტი

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის 
ცენტრის პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩე
ველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება USAIDის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური 
პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით. იგი მიზნად ისახავს 
ამომრჩეველთა ცოდნის, უნარებისა და ორგანიზების შესაძლებლობების გა
ძლიერებას, რათა მიაღწიონ ქვეყანაში ისეთი პოლიტიკური თუ საარჩევნო 
პროგრამების განხორციელებას, რომლებიც უკეთ უპასუხებენ მათ რეალურ 
საჭიროებებს.

პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, 
იმერეთსა და აჭარაში ხორციელდება.

პუბლიკაციის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი 
დახმარების წყალობით, რომელიც აშშს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. პუბლიკაციის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია ტექსტის ავტორი და არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პოზიცია ან 
თვალსაზრისი.
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04 პოლიტიკა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობა პოლიტიკის დოკუმენტი

შესავალი
პოლიტიკა ბერძნული სიტყვების „polis“ (ქალაქი, სახელმწიფო) და „techné“ 
(მეცნიერება) ნაერთია და სახელმწიფოს მართვის ხელოვნებას/სახელმწიფოს 
მართვის მეცნიერებას ნიშნავს, თუმცა პოლიტიკის თანამედროვე გაგება 
არ გულისხმობს, რომ პოლიტიკას მხოლოდ „პოლიტიკის მეცნიერები“ უნდა 
ქმნიდნენ. დემოკრატიულ სახელმწიფოებში პოლიტიკას მოქალაქეები 
წარმართავენ და კონსტიტუციების დიდი ნაწილიც ძალაუფლების წყაროდ, 
ძირითადად, სწორედ ხალხს მიიჩნევს. 

პოლიტიკა მოქალაქის პრივილეგიაა და ამ გაგებით ჩვენი ცხოვრების მთავარი 
შინაარსია. შესაბამისად, არჩევნებიც პოლიტიკაა. მოქალაქეები პოლიტიკოსებს 
ვირჩევთ და მათ გადავცემთ ჩვენს პრივილეგიას, წარმართოს პოლიტიკა, ჩვენი 
ინტერესების შესაბამისად. ეს არის პოლიტიკის წარმომადგენლობითი სახე. 
იქ, სადაც მოქალაქეები გადაწყვეტილებებს უშუალოდ იღებენ, ეს პირდაპირი 
პოლიტიკის სახეა. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს რომ პოლიტიკა ისეთი 
ტიპის ხელოვნებაა, რომელიც სხვადასხვა სახის, ფორმისა და მექანიზმების 
ერთმანეთთან შერევით ბევრად უფრო მრავალფეროვანი ხდება.

პოლიტიკა მმართველობის 
ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე

საქართველოში ხელისუფლება ხორციელდება ცენტრალურ და ადგილობრივ 
დონეზე, შესაბამისად, ხელისუფლების უფლებამოსილების ცხოვრებაში 
გატარება თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური პროცესია.

საქართველოს მოქალაქეებს, ისევე როგორც სხვა დემოკრატიული სახელ
მწიფოების მოქალაქეებს, გააჩნიათ საკუთარი პოლიტიკური თანხმობის 
დოკუმენტი − საქართველოს კონსტიტუცია. სახელმწიფოს უპირველესი და 
ძირითადი კანონის მიხედვით, „საქართველო არის დემოკრატიული რესპუბლიკა. 
სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროა ხალხი. ხალხი ძალაუფლებას გამოხატავს 
თავისი წარმომადგენლების, აგრეთვე რეფერენდუმისა და უშუალო დემოკრატიის 
სხვა ფორმების მეშვეობით. პოლიტიკური პარტიები მონაწილეობენ ხალხის 
პოლიტიკური ნების ჩამოყალიბებასა და განხორციელებაში. პოლიტიკური 
პარტიების საქმიანობა ეფუძნება მათი თავისუფლების, თანასწორობის, 
გამჭვირვალობის და შიდაპარტიული დემოკრატიის პრინციპებს“.1

„საქართველოს პარლამენტი არის ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი 
ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსა

1 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 3.
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პოლიტიკა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობა

ზღვ რავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმარ თულებებს, 
კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში კონტროლს უწევს მთავრობის საქმია
ნობას და ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს“.2 

ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკის განსაზღვრის ექსკლუზიური უფლება
მოსილებით აღჭურვილია მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო 
− საკრებულო. იმავდროულად, ამ პროცესში გათვალისწინებულია მოქალა
ქეთა მონაწილეობის შესაძლებლობაც. „მუნიციპალიტეტის ორგანოები და 
მუნიცი პალიტეტის ორგანოების თანამდებობის პირები ვალდებული არიან, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შექმნან ორგანიზაციული და მატერიალურ
ტექნიკური პირობები მოქალაქეთა მიღების, მოქალაქეებთან შეხვედრების, 
მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობაში, მათ შორის, კოლეგიური 
საჯარო დაწესებულების სხდომებში, მოქალაქეთა მონაწილეობისა და 
გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის გამჭვირვალობისათვის“.3

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, „ნებისმიერ პირს აქვს 
უფლება, ამ კანონით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდე
ბარე აქტებითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრა
ციულსამართლებრივი აქტებით, განსაზღვრულ ფარგლებში და დადგენილი 
წესით, შეუზღუდავად ისარგებლოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებით“.4

რომ შევაჯამოთ, საქართველოში შექმნილია შემდეგი გარემოებები:

> ქვეყანაში არსებობს მმართველობის ორი დონე − ცენტრალური და 
ადგილობრივი;

> ცენტრალურ დონეზე საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად 
მიმა რთულებებს განსაზღვრავს მოქალაქეთა მიერ პირდაპირი წესით 
არჩეული ქვეყნის წარმომადგენლობითი ორგანო − საქართველოს 
პარლამენტი;

> ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკას განსაზღვრავს მოქალაქეთა მიერ 
პირდაპირი წესით არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანო, საკრე
ბულო და, იმავდროულად, მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, 
კანონით დადგენილი ფორმებით (პეტიცია, საკრებულოს სხდომებში 
მონაწილეობა, დასახლების საერთო კრებები და სხვ.) მონაწილეობა 
მიიღონ პოლიტიკის განსაზღვრაში.

2 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 36.
3 საქართველოს ორგანული კანონი − ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 

85, პუნქტი 1.
4 იქვე, პუნქტი 2.



06 პოლიტიკა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობა პოლიტიკის დოკუმენტი

ძირითადი გამოწვევები

შესავალში აღინიშნა, რომ პოლიტიკა არის მეცნიერება, დაგეგმვა, მუდმივი 
არჩევანი, ქვეყნის ცალკეული დარგებისა და მუნიციპალიტეტის განვითარების 
ძირითადი ხედვა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს:

» გამჭვირვალე

» მოწესრიგებული

» განჭვრეტადი

» მონაწილეობითი

» კოორდინირებული

თუმცა არსებული პრაქტიკა ვერ აკმაყოფილებს აღნიშნულ კრიტერიუმებს 
ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე. არ არის დადგენილი ქვეყნის საშინაო 
პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრის ინსტრუმენტები.

დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით:

» სხვადასხვა სამინისტრო ამზადებს დარგობრივ კონცეფციებს, სტრა ტე
გიებსა და სამოქმედო გეგმებს, რომლებსაც შემდეგ ამტკიცებს საქარ
თველოს მთავრობა. არცთუ იშვიათად, დარგობრივი კონცეფციები არ 
არის ერთმანეთთან კოორდინირებული და ხშირად ურთიერთ საწინააღმ
დეგო შინაარსისაა.

» რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, ეს კონცეფციები მტკიცდება საქარ
თველოს პარლამენტის − ქვეყნის საშინაო პოლიტიკის მიმართუ ლებების 
ძირითადი განმსაზღვრელის მონაწილეობის გარეშე.

» სტრატეგიული პოლიტიკის დოკუმენტებს შორის არ არის დაცული იე
რარქია. არ არის მკაფიოდ განმარტებული, მაგალითად, რა ინსტრუმენტია 
კონცეფცია, რას არეგულირებს სტრატეგია, რა დამოკიდებულებაა ამ 
ორ დოკუმენტს შორის, რა ურთიერთდამოკიდებულება არსებობს 
პარლამენტისა და მთავრობის კონცეფციებს შორის და ა.შ.

» არ არის განსაზღვრული პოლიტიკის დოკუმენტების მიღების წესი, 
მათ შორის − ამ დოკუმენტების მიღების პროცესში საზოგადოების 
მონაწილეობის ფორმები და შესაძლებლობები;

» დამტკიცებული პოლიტიკის დოკუმენტები, ძირითადად, ქვეყნის 
საერ თაშორისო პარტნიორთა მხარდაჭერით მიიღება და პრაქტიკაში 
ნაკლებ გავლენას ახდენს გადაწყვეტილებების მიღებასა და მისი ადმი
ნისტრირების პროცესზე, მთლიანად საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე.
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ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკის განმსაზღვრელი ძირითადი დოკუმენტებია:

» გრძელვადიანი მიზნებისთვის − სოციალურეკონომიკური განვითარების 
გეგმა, ისევე როგორც დარგობრივი და მუნიციპალიტეტის გენერალური 
გეგმები;

» საშუალოვადიანი მიზნებისთვის − პრიორიტეტების დოკუმენტი;

» მოკლევადიანი მიზნებისთვის − ბიუჯეტი.

თუმცა პოლიტიკის განსაზღვრის არსებული მექანიზმები პრაქტიკაში ვერ აკმა

ყოფილებს ძირითად პარამეტრებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია პოლიტიკის 

განსაზღვრისთვის დემოკრატიულ საზოგადოებაში. მაგალითად:

» პოლიტიკის განსაზღვრა არ არის ინკლუზიური და გამჭვირვალე 

პრო ცესი, მასში არ მოიაზრება განსხვავებული ინტერესების მქონე 

ჯგუფე ბისა და ინდივიდების მონაწილეობა;

» არ არის განსაზღვრული პოლიტიკის დოკუმენტების მიღების, განხორ

ციე ლების, შეფასებისა და თვითშეფასების წესები (გამონაკლისია მხო

ლოდ ბიუჯეტი, რომელთან დაკავშირებითაც  ნაწილობრივ დაცულია 

ეს წესები);

» ერთმანეთთან არ არის თავსებადი სოციალურეკონომიკური განვი

თა რებისა და დარგობრივი განვითარების გეგმები, პრიორიტეტების 

დოკუ მენტი და ბიუჯეტი.

მუნიციპალიტეტში გრძელვადიანი პოლიტიკური დაგეგმვა მეთოდოლოგიუ
რად მოუწესრიგებელია. ის დამოკიდებულია ცალკეულ კარგ პრაქტიკაზე, რო
მელსაც მუნიციპალიტეტები ნერგავენ საერთაშორისო განვითარების დონორი 
ორგანიზაციების დახმარებით. დანერგვა, ძირითადად, გამოიხატება იმაში, 
რომ ეს გრძელვადიანი დოკუმენტები − სოციალურეკონომიკური გეგმა, დარგო
ბრივი განვითარების გეგმები მტკიცდება, თუმცა შემდეგ ისინი აღარ აისახება 
მუნიციპალიტეტის საშუალო და მოკლევადიანი პოლიტიკის დოკუმენტებში. 
სწორედ ამიტომ შეუძლებელი ხდება ამ პოლიტიკის ცხოვრებაში გატარება.

პრობლემების შეფასებისას შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივ დონეზე 
პოლიტიკის დაგეგმვა მეთოდოლოგიურად გაუმართავი, გაუმჭვირვალე და 
არაინკლუზიური პროცესია. მოქალაქეები მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეო  ბით 
გრძნობენ, რომ გავლენას ახდენენ პოლიტიკურ პროცესებზე, სხვა მხრივ მათი 
ჩართულობა ამ პროცესებში მინიმალურია. გარდა ამისა, არაერთი მიზეზის 
გამო, პოლიტიკა ადგილობრივ დონეზე ნაკლებად იქმნება. ადგილობრივი 
პოლიტიკა, ძირითადად, ცენტრალიზებულია, რასაც ხელს უწყობს: 



08 პოლიტიკა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობა პოლიტიკის დოკუმენტი

» ტერიტორიულად და მოსახლეობის მიხედვით მსხვილი მუნიციპალიტე
ტების არსებობა;

» უფლებამოსილებების ნაკლებობა;

» არასაკმარისი ქონება და ფინანსები, ფინანსური დამოუკიდებლობის 
დაბალი ხარისხი;

» შიდაპარტიული დემოკრატიის დაბალი დონე;

» საარჩევნო სისტემა, რომელიც ზუსტად ვერ ასახავს საზოგადოების გან
წყობებს საკრებულოში;

» მრავალპარტიული მართვის გამოცდილების ნაკლებობა.

აღნიშნული პრობლემების არსებობას ადასტურებს ქვეყანაში მოქმედი 

დეცენტრალიზაციის სტრატეგია (20202025 წლები), რომლის მიხედვითაც 

უფლე ბამოსილების სრულყოფილად განხორციელებას ხელს უშლის:

» მუნიციპალიტეტის განვითარების გრძელვადიანი ხედვის არარსებობა, რის 

გამოც მიღებული გადაწყვეტილებები ნაკლებად არის ორიენ ტირებული 

გრძელვადიან შედეგებზე და არ იძლევა სათანადო ეფექტს; 

» უფლებამოსილების განხორციელებაში საზოგადოების და მათ შორის, 
კერძო სექტორის მონაწილეობის დაბალი ხარისხი, რის გამოც მიღებული 
გადაწყვეტილებები არ არის სრულად მისადაგებული ადგი ლობრივ 
საჭიროებებსა და ინტერესებს, საჯარო და კერძო სექტორს შორის 
არ ყალიბდება თანამშრომლობის ეფექტიანი მექანიზმები და არ 
გამოიყენება კერძო სექტორის პოტენციალი მუნიციპალური მომსახურების 
დივერსიფიკაციისა და საჯარო ინტერესების დასაცავად;5

5 https://bit.ly/3p1q1Sw
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1. პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის 
მიზნები და ამოცანები

დოკუმენტის შექმნის მიზანია, პოლიტიკურ პარტიებს, საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებსა და ფართო საზოგადოებას დაეხმაროს იმ გამოწვევების 
გააზრებაში, რომლებიც ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკური პროცესების 
კოორდინაციას, ინკლუზიურობასა და გამჭვირვალობას უკავშირდება; 
ადგილობრივ დონეზე ხელი შეუწყოს ამ გამოწვევების გარშემო დისკუსია
მსჯელობას ახალი პოლიტიკური წესრიგის დამკვიდრების გზებისა და 
შესაძლებლობების შესახებ.

2. არსებული გარემოებების შეფასება
2.1. პოლიტიკის დაგეგმვის ინსტრუმენტები ცენტრალურ 
დონეზე − მოკლე შეჯამება

პოლიტიკის დაგეგმვის ახალი ინსტრუმენტების შემოტანის ერთერთი პირ
ველი მცდელობა უკავშირდება 2018 წელს, როცა საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის ახალი რედაქცია დამტკიცდა. მასში „კონცეფცია“ განმარტებუ
ლია როგორც საშინაო პოლიტიკის ერთერთი განმსაზღვრელი დოკუმენტი, 
თუმცა რეგლამენტში არ არის დებულებები კონცეფციის მიღების პროცესში 
საზოგადოების მონაწილეობისა და გამჭვირვალობის შესახებ.

2019 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ გამოსცა დადგენი ლება 
„პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების 
წესის დამტკიცების შესახებ“. ეს წესი ვრცელდება პოლიტიკის მხოლოდ იმ 
დოკუმენტებზე, რომლებიც დასამტკიცებლად წარედგინება საქართველოს 
მთავრობას. იგი არ მოიცავს ამ დადგენილების მიღებამდე დამტკიცებულ 
პოლიტიკის დოკუმენტებს, ასევე  პარლამენტის მიერ მისაღებ დოკუმენტებს 
და არ ეხება ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკის დაგეგმვას. დადგენილების 
მიღებიდან გასულია მცირე დრო და ამ წესის პრაქტიკაში მუშაობის შეფასება, 
ჯერჯერობით, ნაადრევია.



პოლიტიკა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობა პოლიტიკის დოკუმენტი10 2.2. პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების სისტემა 
ადგილობრივ დონეზე

პოლიტიკის დოკუმენტები ადგილობრივ დონეზე პირობითად შეიძლება დავყოთ 
სამ ნაწილად:

» გრძელვადიანი პოლიტიკის დოკუმენტები − მუნიციპალიტეტის სოცია ლურ
ეკონომიკური განვითარებისა და დარგობრივი განვითარების გეგმები, 
მათ შორის − მუნიციპალიტეტის გენერალური გეგმა;

» საშუალოვადიანი პოლიტიკის დოკუმენტი − პრიორიტეტების დოკუმენტი;

» მოკლევადიანი პოლიტიკის დოკუმენტი − მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი.

2.2.1. მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი პოლიტიკის 
დაგეგმვა

მუნიციპალიტეტში გრძელვადიანი პოლიტიკური დაგეგმვა, ძირითადად, 
ნებაყოფლობითია და ასეთ დროს მტკიცდება მუნიციპალიტეტის სოციალურ
ეკონომიკური გეგმა, დარგობრივი განვითარების გეგმები. 

2.2.2. მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პოლიტიკის 
დაგეგმვა

ადმინისტრაციული ერთეულების განვითარების ძირითადი გეგმა, რომელიც 
ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების შესახებ, არის 
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი.

პრიორიტეტების დოკუმენტს ადგენს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 
ორგანო შესაბამის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასთან 
კონსულტაციით.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის მოსამზადებლად მუნიციპა
ლიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ყოველი წლის 1 მარტიდან იწყებს მუშაო
ბას. ამის შესახებ გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულსამართლებრივ 
აქტს, რომელშიც დაზუსტებულია პრიორიტეტების შესადგენად წარსადგენი 
ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები.



პოლიტიკის დოკუმენტი
პოლიტიკა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 11მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს არანაკლებ 
შემდეგ ინფორმაციას:

» გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი საბიუჯეტო წლებისა და დასაგეგმის 
შემდგომი სამი საბიუჯეტო წლისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
შემოსავლებისა და ხარჯების, ფინანსური და არაფინანსური აქტივებით 
ოპერაციებისა და ვალდებულებების აგრეგირებულ მაჩვენებლებს;

» მუნიციპალიტეტის გასული საბიუჯეტო წლის ბიუჯეტის შესრულების 
საბოლოო შედეგების ანალიზს და მიმდინარე საბიუჯეტო წლის გადა
მუშავებულ საპროგნოზო მონაცემებს;

» დასაგეგმი საბიუჯეტო წლისა და დასაგეგმის შემდგომი სამი საბიუჯეტო 
წლისთვის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ 
დადგენილ მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებსა და მათ ფარგლებში 
ასამუშავებელ პროგრამებს/ქვეპროგრამებს, საშუალოვადიან პრიო
რიტეტებს და მათ მისაღწევად აუცილებელი ძირითადი პროგრა მებისა 
და ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობას, მიზნებსა და შედეგებს.

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების 
დოკუმენტს წარუდგენს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს და 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა.

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს მუნიციპალიტეტის პრიო
რიტეტების დოკუმენტი წარედგინება საკრებულოს ბიუჯეტის პროექტთან 
ერთად.6

2.2.3. მუნიციპალიტეტის მოკლევადიანი პოლიტიკის 
დაგეგმვა

მუნიციპალიტეტში მოკლევადიანი (ერთწლიანი) პოლიტიკის დაგეგმვის დოკუ
მენტია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, რომლის პროექტს შეიმუშავებს მუნი
ციპა ლიტეტის მერი და დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს.

ბიუჯეტის პროექტი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

» ბიუჯეტის ბალანსს;

6 კანონი − საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლები 7677.



პოლიტიკა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობა პოლიტიკის დოკუმენტი12 » ბიუჯეტის შემოსულობებს, ნაშთის ცვლილებას და თითოეული პროგ

რამისთვის/ქვეპროგრამის დაფინანსების მოცულობას; 

» ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების მოცულობას ხარჯებსა და 
არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციური კლასიფიკაციის 
მიხედვით;

» ბიუჯეტის პროფიციტის ან დეფიციტის მოცულობას;

» ბიუჯეტის ასიგნებების მოცულობას პროგრამული კლასიფიკაციის 
მიხედვით;

» სარეზერვო ფონდის მოცულობას;

» დონორთა მიერ გამოყოფილი მიზნობრივი კრედიტებითა და გრანტებით 
დაფინანსებულ პროექტებს;

» პრიორიტეტებს, რომელთა ფარგლებშიც საბიუჯეტო ორგანიზაციები 
ბიუჯეტის დაფინანსებით ახორციელებენ პროგრამებს/ქვეპროგრამებს, 
მათი აღწერითა და მიზნების მითითებით.

ბიუჯეტის პროექტი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში წარ
დგენიდან 5 დღის ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო განხილვისთვის.

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო საჯაროდ იხილავს ბიუჯეტის 
პროექტს და ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე იღებს გადაწყვეტილე ბას 
ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ. ეს გადაწყვეტილება მიიღება წარ
მომადგენლობითი ორგანოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით.

შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლო
ბითი ორგანო − საკრებულო, არაუგვიანეს 25 ნოემბრისა, ბიუჯეტის პროექტს 
შენიშვნებით უბრუნებს მუნიციპალიტეტის მერს.

ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის იმავე ან შესწორებულ 
ვარიანტებს მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს მუნიციპალიტეტის წარმო
მადგენლობით ორგანოს − საკრებულოს არაუგვიანეს 10 დეკემბრისა.

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში განხილვისას ბიუჯეტის 
პროექტში ცვლილებები შეიძლება შევიდეს მხოლოდ მუნიციპალიტეტის 
მერთან შეთანხმებით.

წლიური ბიუჯეტი უნდა გამოქვეყნდეს და ხელმისაწვდომი გახდეს საზო
გადოებისთვის.7

7 საქართველოს კანონი − საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლი 77.



პოლიტიკის დოკუმენტი
პოლიტიკა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 133. მიგნებები და რეკომენდაციები

მუნიციპალიტეტში პოლიტიკის დაგეგმვა უნდა იქცეს მოწესრიგებულ პრო ცე
სად, რომელიც გულისხმობს ადგილობრივი პოლიტიკის დოკუმენტების:

აღნიშნულ რეკომენდაციებს შეესაბამება საქართველოს მთავრობის დად
გენილება „პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და 
შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი 
პოლიტიკის შემუშავების პროცესში შეიძლება იყოს შემდეგი ეტაპები:

3.1. მუნიციპალური პოლიტიკის აქტების დეფინიცია

კონცეფცია − ზოგადი სახის მუნიციპალური ან დარგობრივი 
პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს სტრატეგიის 
შემუშავების საჭიროებას, ხედვას, ძირითად პრინციპებსა 
და პრიორიტეტებს (მაგალითად, სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების გეგმას, დარგობრივი განვითარების გეგმებს 
და სხვ.);

სტრატეგია − პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ადგენს 
პრიორიტეტებს, მიზნებსა და ამოცანებს მუნიციპალური ან დარ
გობრივი მიმართულებით იდენტიფიცირებული პრობლემების 
გადასაჭრელად, აყალიბებს მიდგომებს დასახული მიზნების/
ამოცანების მისაღწევად და ადგენს შედეგების ინდიკატორებს 
პროგრესის შესაფასებლად (პრიორიტეტების დოკუმენტი);

სამოქმედო გეგმა − პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც გან
საზღვრავს მუნიციპალური ან დარგობრივი პრიორიტეტების, 
მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად კონკრეტულ აქტივობებს, 
მათი შედეგების ინდიკატორებს, პასუხისმგებელ და პარტნიორ 
უწყებებს, შესრულების ვადებს, ბიუჯეტსა და დაფინანსების 
წყაროს. 

• დეფინიციას

• იერარქიის განსაზღვრას

• კოორდინაციას

• მიღების ინკლუზიურ 
პროცესს

• გამჭვირვალობას

• ხელმისაწვდომობას

• ხარისხის კონტროლს

• მონიტორინგს

• შეფასებას



პოლიტიკა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობა პოლიტიკის დოკუმენტი14 3.2. მუნიციპალური პოლიტიკის დოკუმენტები 
იერარქიის მიხედვით:

მუნიციპალური პოლიტიკის დოკუმენტი − პოლიტიკის დოკუმენ
ტების უმაღლესი იერარქიის დოკუმენტია, რომლითაც დგინდება 
მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტები, მიზნები 
და ამოცანები ყველა სფეროში;

დარგობრივი პოლიტიკის დოკუმენტი − იერარქიულად მუნიციპალური 
პოლიტიკის დოკუმენტების ქვემდგომი დოკუმენტია, რომელმაც უნდა 
უზრუნველყოს კონკრეტულ დარგ(ებ)ში არსებული გამოწვევების დაძლევა 
და ამ დარგ(ებ)ის განვითარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, 
მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად;

ინსტიტუციური პოლიტიკის დოკუმენტი − იერარქიულად მუნიცი
პალური და დარგობრივი პოლიტიკის დოკუმენტების ქვემდგომი 
დოკუმენტია, რომლის მიზანია ინსტიტუციის გაძლიერება შესაბამის 
დარგ(ებ)ში არსებული გამოწვევების დასაძლევად და ამ დარგ(ებ)ის 
განსავითარებლად;

ასევე განსაზღვრულია წესი, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკის დოკუმენტების 
შემუშავება უნდა ხდებოდეს იერარქიის მიხედვით. ქვედა დონის პოლიტიკის 
დოკუმენტები უნდა შეესაბამებოდეს ზედა დონის პოლიტიკის დოკუმენტებში 
დასახელებულ პრიორიტეტებს, მიზნებსა და ამოცანებს. 

I დონე
მუნიციპალური 

პოლიტიკის 
დოკუმენტები;

II დონე
დარგობრივი 
პოლიტიკის 

დოკუმენტები;

III დონე
ინსტიტუციური 

პოლიტიკის 
დოკუმენტები.



პოლიტიკის დოკუმენტი
პოლიტიკა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 153.3. პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების ეტაპები

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კოორდინაციით უნდა მტკიცდებოდეს პო
ლიტიკის დოკუმენტების ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა. შემდეგ იწყება 
პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების პროცესი, რომელიც შემდეგი თანმიმ
დევრობით წარიმართება:

ნაბიჯი 1 − განისაზღვრება დაინტერესებული მხარეები და უზრუნველყოფილია 
პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების პროცესში მათი ჩართულობა;

ნაბიჯი 2 − დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით ანალიზდება 
სფეროსთან/საკითხთან დაკავშირებული სიტუაცია;

ნაბიჯი 3 − სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე დგინდება პრობლემები და 
მათი გამომწვევი ფაქტორები, განისაზღვრება სექტორული პრიორიტეტები 
და თანხმდება დაინტერესებულ მხარეებთან;

ნაბიჯი 4 − განისაზღვრება პრიორიტეტებზე პასუხისმგებელი უწყებები; 

ნაბიჯი 5 − პრიორიტეტების შესაბამისად, პასუხისმგებელ უწყებებთან 
ერთად, ზუსტდება პოლიტიკის დოკუმენტის ხედვა, მიზნები და ამოცანები;

ნაბიჯი 6 − განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად დგინდება 
გავლენისა და ამოცანის შედეგების ინდიკატორები, საბაზისო და სამიზნე 
მაჩვენებლები;

ნაბიჯი 7 − დასახული გავლენისა და ამოცანების შედეგების მისაღწევად 
განისაზღვრება და ფასდება პოლიტიკის ალტერნატივები და შეირჩევა 
საუკეთესო, ხარჯთ ეფექტიანობისა და რეალისტურობის კრიტერიუმების 
გათვალისწინებით;

ნაბიჯი 8 − შერჩეული პოლიტიკის ალტერნატივების შესაბამისად ყალიბდება 
სამოქმედო გეგმა;



პოლიტიკა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობა პოლიტიკის დოკუმენტი16 ნაბიჯი 9 − სამოქმედო გეგმაში მითითებული აქტივობებისთვის საჭირო 
ფინანსური რესურსის დასადგენად მუშავდება სამოქმედო გეგმის ბიუჯეტი;

ნაბიჯი 10 − შემუშავდება პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების, 
მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია;

ნაბიჯი 11 − პოლიტიკის დოკუმენტებზე მუშაობის ყველა ეტაპი წარიმართება 
სახელმძღვანელოში მითითებული სტანდარტების შესაბამისად.

აღნიშნული ნაბიჯები და ეტაპები პოლიტიკის შემუშავების ერთერთი საუკეთესო 
გზა და პრაქტიკაა.

3.4. პოლიტიკის შემუშავების პროცესში დაინტერესებულ 
პირთა ჩართულობის მექანიზმი − საჯარო კონსულტაცია

პოლიტიკის დოკუმენტის პროექტის დამტკიცებამდე სავალდებულო უნდა 
იყოს საჯარო კონსულტაცია, რომელიც შეიძლება გაიმართოს შეხვედრის ან/
და ელექტრონული ფორმატით.

სავალდებულოა, საჯარო კონსულტაციის გამართვის თარიღი გონივრულ ვადაში 
ეცნობოს დაინტერესებულ მხარეებს.

კონსულტაციების დასრულებისთანავე მაკოორდინირებელმა ორგანომ უნდა 
შეაჯამოს კონსულტაციის შედეგები. შემაჯამებელი ანგარიში თან უნდა დაერთოს 
დასამტკიცებლად წარდგენილ დოკუმენტაციას. 

3.5. პოლიტიკის დოკუმენტის ხარისხის კონტროლი

საჯარო კონსულტაციების დასრულების შემდეგ პოლიტიკის დოკუმენტის 
პროექტი დასამტკიცებლად წარედგინება საკრებულოს. წარდგენილი დოკუმენტი 
უნდა შეესაბამებოდეს სახელმძღვანელო სტანდარტებს.

სტანდარტებით დადგენილი მოთხოვნის შესრულების ანალიზი, წინასწარ 
დადგენილი წესისა და კრიტერიუმების შესაბამისად, ევალება საკრებულოს 
აპარატს.



პოლიტიკის დოკუმენტი
პოლიტიკა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 173.6. პოლიტიკის დოკუმენტების მონიტორინგი

პოლიტიკის დოკუმენტების მონიტორინგის მიზანია შემოწმდეს პოლიტიკის 
ამოცანებითა და აქტივობებით განსაზღვრული შედეგების შესრულება, 
გამოვლინდეს ხარვეზები და განისაზღვროს რეკომენდაციები.

მონიტორინგის შედეგად მუშავდება ორი ანგარიში:

• შუალედური ანგარიში − პერიოდულობა: 1, 3 ან 6 თვე;
• წლიური ანგარიში.

მონიტორინგის ანგარიშები, დამტკიცების შემდეგ, ქვეყნდება მუნიციპალიტეტის 

ელექტრონულ რესურსზე.

3.7. პოლიტიკის ანგარიშების შეფასება

პოლიტიკის დოკუმენტის განხორციელების შეფასების მიზანია პოლიტიკის 
დოკუმენტის შედეგებისა თუ მიღწევების დეტალური შესწავლა და შესაძლო 
გავლენის დადგენა. შეფასებაზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო.

შეფასების პროცესი წარიმართება სახელმძღვანელოთი დადგენილი მეთო
დოლოგიის, ვადებისა და სტანდარტის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ამტკიცებს შუალედურ და საბოლოო შეფასე
ბის ანგარიშებს და აქვეყნებს საკუთარ ელექტრონულ რესურსზე. შეფასების 
საბოლოო ანგარიში უნდა გამოქვეყნდეს პოლიტიკის დოკუმენტის მოქმედე ბის 
დასრულებიდან მაქსიმუმ 6 თვის ვადაში.

დასკვნა

ადგილობრივი პოლიტიკის შემუშავების მსგავსი ინსტრუმენტი გააჩენს 
შესაძლებლობას, ჰარმონიულად თანაარსებობდეს ცენტრალური და ადგი
ლობრივი პოლიტიკა. ასევე მოგვცემს შესაძლებლობას, დავიცვათ დეცენ
ტრალიზაციის სტრატეგიაში8 ჩამოყალიბებული ადგილობრივი თვით
მმართველობის განხორციელების აუცილებელი პირობები: 

8 https://bit.ly/3EWOuxE



პოლიტიკა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობა პოლიტიკის დოკუმენტი18 »	გადაწყვეტილების მიღების ავტონომიურობა;

» მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისობა ადგილობრივი მოსახ
ლეობის ინტერესებთან; 

» ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის გამ
ჭვირვალობა, მათ საქმიანობაში მოქალაქეთა ფართო მონაწილეობა;

»  საზოგადოებრივი კონტროლის, შეფასებისა და ანგარიშვალდებულების 
ქმედითი მექანიზმების დანერგვა;

» თვითმმართველი ერთეულის განვითარება და საქმიანობა ეფუძნებო
დეს საშუალოვადიანი, თანმიმდევრული და შედეგზე ორიენტირებული 
სტრატეგიული დაგეგმვის სისტემას. 

აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ პოლიტიკის დაგეგმვის შემოთავაზებული ინსტრუ
მენტის პრაქტიკაში დანერგვას ნაყოფიერ ნიადაგს შეუქმნის შემდეგი პირობების 
თანაარსებობა:

» ტერიტორიულად და მოსახლეობის მხრივ ოპტიმიზებული მუნიცი
პალიტეტები ევროპული პრაქტიკის მიხედვით (მუნიციპალიტეტში 
საშუალოდ 720 ათასი მცხოვრები);

» სუბსიდიარობის პრინციპის საფუძველზე მუნიციპალიტეტებისთვის 
უფლებამოსილებების გაფართოება;

» მუნიციპალიტეტებისთვის მათ ტერიტორიაზე არსებული ქონების 
სრულად გადაცემა (სახელმწიფო მნიშვნელობის ობიექტების გარდა) 
და ფინანსური დამოუკიდებლობა;

» პოლიტიკური პარტიების შიდაპარტიული დემოკრატიის მაღალი 
ხარისხი;

» სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რომელიც ზუსტად ასახავს 
საზოგადოების განწყობებს საკრებულოში.

ეს არის საკითხების ის კომპლექსი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სანდო, 
გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული, მოსახლეობის ინტერესებსა და შედეგზე 
ორიენტირებული პოლიტიკური პროცესების გაძლიერება ადგილობრივი 
თვითმმართველობის დონეზე.
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