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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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საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი

მუნიციპალურ დონეზე საჯარო 
ფინანსების მართვის მნიშვნელობა 

საზოგადოების საერთო კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, თითოეული მოქა
ლაქისა თუ რომელიმე ჯგუფის თავისუფალი განვითარება, სრულფასოვანი 
საზოგადოებრივი მომსახურების გაწევა შეუძლებელია მხოლოდ ცენტრა
ლი ზებული მმართველობის პირობებში. იმისათვის, რომ მმართველობის 
სის  ტემამ სათანადოდ უპასუხოს მოსახლეობის მოთხოვნილებებს და უზრუნ
ველყოს მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცეს
ში, აუცილებელია მმართველობითი უფლებამოსილებებისა და რესურ სების 
გადანაწილება ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვით
მმართველობის დონეებს შორის. 

მმართველობის დეცენტრალიზაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის 
დონეზე მოქალაქეთა ფუნდამენტური უფლებების რეალიზაციას უკავშირდება 
და ერთერთი უმთავრესი დემოკრატიული ინსტიტუტის – ადგილობრივი თვით
მმართველობის განვითარებას ითვალისწინებს. ფისკალური დეცენტრა ლიზაცია 
ამ რეფორმის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. 

ფისკალური დეცენტრალიზაცია გულისხმობს რეგიონალური/ადგილობრივი 
ხელისუფლებისთვის ფისკალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებული პასუხის
მგებლობის გადაცემას, ამის კვალდაკვალ − ხელისუფლების ქვედა რგოლე
ბისთვის ხარჯებისა და/ან შემოსავლების შესახებ გარკვეული პასუხისმგებ ლობის 
დელეგირებას1. ფისკალურმა დეცენტრალიზაციამ2 შეიძლება გააუმჯობესოს 
საჯარო სერვისების მიწოდების ეფექტიანობა პრიორიტეტების განსაზღვრის და 
რესურსების რაციონალურად განაწილების გზით. ადგილობრივი ხელისუფლება 
უკეთ ხედავს ადგილობრივ საჭიროებებს, პრიორიტეტებს და ამიტომაც 
ხელისუფლების ამ რგოლს, ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შედარებით, 
გააჩნია ინფორმაციული უპირატესობა იმის გადასაწყვეტად, თუ რომელი 
საქონლისა და მომსახურების მიწოდება დააკმაყოფილებს საუკეთესოდ 
მოქალაქეთა საჭიროებებს. როდესაც სამართლებრივად დადგენილია, თუ 
ვის კონტროლს ექვემდებარება ესა თუ ის გეოგრაფიული არეალი, საჯარო 
სერვისების ხარჯი და სარგებელი სრულად გათავისებულია, ამით შესაძლოა 
გაუმჯობესდეს რესურსების განაწილების ეფექტიანობა. 

ფისკალურ დეცენტრალიზაციას ასევე შეუძლია გაზარდოს ეფექტიანობა უფრო 
ძლიერი ანგარიშვალდებულების მექანიზმის მხარდაჭერის ვითარებაში. საჯარო 
ინსტიტუტების გეოგრაფიული სიახლოვე ადგილობრივ მოსახლეობასთან, 

1 http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscal.htm 
2 https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1559.pdf 
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საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 

დაკავშირებული გამოწვევები

საბოლოო ბენეფიციარებთან ამაღლებს ანგარიშვალდებულების ხარისხს და 
გარკვეულწილად აუმჯობესებს საჯარო სერვისების საბოლოო შედეგებს. ეს 
განსაკუთრებით ხელშესახებია ისეთ სოციალურ სექტორებში, როგორიც არის 
განათლება და ჯანდაცვა. მოსალოდნელია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა, 
ანგარიშვალდებულების ფაქტორის გათვალისწინებით, აიძულებს ადგილობრივ 
ხელისუფლებას, შეზღუდული რესურსების პირობებშიც კი, მოიძიოს გზები 
და უზრუნველყოს უკეთესი საჯარო სერვისების წარმოება და მიწოდება. 
ანგარიშვალდებულება ერთგვარი სტიმულია იმისა, რომ უფრო მეტი რესურსი 
მოხმარდეს საჯარო ინვესტიციებსა და ეკონომიკური ზრდის მხარდამჭერ 
სექტორებს. გარდა ამისა, როცა მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას 
პირდაპირი გზით ირჩევს, ამით მის ანგარიშვალდებულებასაც აძლიერებს. 

დეცენტრალიზაცია ამომრჩეველს აძლევს ხელისუფლების გაკონტროლების 
უფრო მეტ ბერკეტს. ის ხელს უწყობს ადგილობრივ ხელისუფლებებს შორის 
კონკურენციას და ამით საჯარო სერვისების გაუმჯობესებას; ამომრჩევლებს 
ეძლევათ შესაძლებლობა, გამოიყენონ სხვა ადგილობრივი ხელისუფლებების 
საქმიანობის მიღწევები და გამოიტანონ თავიანთი დასკვნები მათივე არჩეული 
პოლიტიკოსების კომპეტენციის ან კეთილმოსურნე დამოკიდებულების შესახებ. 
ფისკალური დეცენტრალიზაციის სავარაუდო სარგებელი შეიძლება იყოს: 
ინტერესთა ჯგუფების მიერ ლობირების შესუსტება; არასწორი პოლიტიკის 
გადასინჯვა/შეცვლა; სახელმწიფო რესურსების არაეფექტიანად და არაეკო
ნომიურად განკარგვის შემცირება.

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ფისკალური დეცენტრალიზაცია შეიძლება 
იქცეს პოლიტიკის ისეთ ინსტრუმენტად, რომელიც აამაღლებს საჯარო სერ ვი
სების მიწოდების ეფექტიანობას. რაც შეეხება დანახარჯების ეფექტია ნობის 
უზრუნ ველყოფას, იგი შესატყვის პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ გარემოს 
საჭიროებს.

ფისკალური დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველი ერთეულის სათანადო 
ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფის დროს განსაკუთრებული ყურადღება 
უნდა დაეთმოს ამ რესურსების ეკონომიკურად გამართლებულ, პროდუქტიულ 
და ეფექტიან ხარჯვას, საჯარო ფინანსების მართვის (PFMPublic Financial 
Management) სისტემის სრულყოფას და კარგი მმართველობის (Good Governance) 
პრინციპების გამოყენებას.

ადგილობრივ თვითმმართველობებში დასამკვიდრებელია კარგი მმართვე
ლობის ისეთი პრინციპები, როგორიცაა: პროდუქტიულობა და ეფექტიანობა, 
ფინანსების რაციონალური მართვა. 

საჯარო ფინანსების ეფექტიან მართვას, ანუ რესურსების რაციონალურად 
განკარგვასა და ხარისხიანი მომსახურების გაწევას, არსებითი როლი აკისრია 
ადგილობრივ თვითმმართველობათა გაძლიერების, განვითარებისა და გაუმჯო
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ბესების პროცესში. ხელისუფლებისთვის ეფექტიანი, გამჭვირვალე და წესების 
დაცვაზე ორიენტირებული PFM საგულისხმო ინსტრუმენტია ფისკალური 
დეცენტრალიზაციის პრაქტიკაში დასანერგად.3 

ფისკალური დეცენტრალიზაციის მიმდინარეობისას ადგილობრივ თვითმმარ
თველობებს ენიჭებათ მეტი უფლებამოსილება, თავადვე გადაწყვი ტონ, სად 
და როგორ დახარჯონ მათ განკარგულებაში არსებული რესურსები, რათა უკეთ 
უზრუნველყონ მოქალაქეთა საჭიროებები. აქედან გამომდინარე, კარგად 
სტრუქ ტურირებული PFM სისტემა სასარგებლოა როგორც ცენტრალური ხელი
სუფლების, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის. ეს კი, თავის მხრივ, 
განაპირობებს საჯარო რესურსების რაციონალურ და ანგარიშვალდებულ 
გამოყენებას.

მუნიციპალური ფინანსების ეფექტიანობის შეფასება, ერთი მხრივ, ნათელ 
წარმოდგენას ქმნის მუნიციპალიტეტის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 
და, მეორე მხრივ, ხელს უწყობს დაინტერესებულ მხარეებთან (ცენტრალური 
ხელისუფლება, ფინანსური მხარდამჭერები, მოქალაქეები) დიალოგის 
წარმართვას. ამასთანავე, უზრუნველყოფს შედარებისა და შეფასების შესაძ
ლებლობას, თუ რამდენად რაციონალურად და ეფექტიანად გამოიყენება 
გადასახადის გადამხდელთა თანხები.4

მუნიციპალიტეტებში საჯარო ფინანსების მართვის დამკვიდრებული პრაქ-
ტიკისა და გამოწვევების გასაანალიზებლად გამოსაყენებელია ისეთი 
საერთაშორისო ინსტრუმენტები, რომლებიც ჯეროვნად შეაფასებს საჯარო 
ფინანსების მართვის სისტემას და წაადგება მის შემდგომ სრულყოფას.

დოკუმენტის მიზანია, მიმოიხილოს ეს ინსტრუმენტები და მათ საფუძველზე 
გააანალიზოს საქართველოში მუნიციპალური ხელისუფლების პირობებში 
არსებული პრაქტიკა და გამოწვევები, ასევე, გამოკვეთოს და შეაფასოს, რა 
აქტივობებია დაგეგმილი პოლიტიკის დოკუმენტებში საჯარო ფინანსების 
მართვის გასაუმჯობესებლად.

3  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6655
4  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18725 
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მუნიციპალურ დონეზე საჯარო 
ფინანსების მართვასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები
გამოწვევები PEFA-ს შეფასების მიხედვით

უპირველეს ყოვლისა, უნდა განვმარტოთ, რა არის PEFA და მიმოვიხილოთ, რა 
კავშირი აქვს მას საჯარო ფინანსების მართვის სისტემასთან.

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability), სახელმწიფო ხარჯები 
და ფინანსური ანგარიშვალდებულება – ეს არის ერთ-ერთი საერთაშორისო 
ინსტრუმენტი, რომლითაც ფასდება საჯარო ფინანსების მართვა და დგინდება 
ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევები.

PEFA 2001 წლიდან გამოიყენება. იგი ამომწურავად და ობიექტურად იკვლევს 
კონკრეტულ პერიოდში საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობას, ასევე, 
იძლევა დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში საჯარო ფინანსების განკარგვის 
საფუძვლიან, თანმიმდევრულ და მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ანალიზს. 

საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შეფასებისა და მისი პროგრესის მონი
ტორინგის ერთიანი ჩარჩოს შექმნით, PEFA მიზნად ისახავს, ინდიკატო რების 
გამოყენებითა და საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ობიექ ტური ანალიზის 
მეშვეობით, ხელი შეუწყოს სახელმწიფოს მიერ ფინანსური მართვის სისტემის 
განვითარებას.

ამ მიზნის ფარგლებში PEFA-ს ამოცანებია: გარკვეული პერიოდულობით 
წარმოადგინოს სანდო ინფორმაცია საჯარო ფინანსების მართვის სისტემების, 
პროცესებისა და ინსტიტუტების შესახებ; დაეხმაროს სამთავრობო რეფორმების 
მიმდინარეობას და განსაზღვროს, რამდენად აუმჯობესებს ეს რეფორმები 
სისტემას; ხელი შეუწყოს საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის, მისი 
საჭიროების შესახებ დიალოგის ჰარმონიზაციას; მხარი დაუჭიროს მთავრობებ
სა და დონორებს შორის კომუნიკაციას, რათა ურთიერთთანამშრომლობით 
შემუშავდეს ერთიანი კრიტერიუმები საჯარო ფინანსების მართვის რეფორ
მის თაობაზე და ამგვარი ხელშეწყობით შეამციროს ქვეყნის მთავრობების 
ტრანზაქციის ხარჯები. 

PEFA-ს შეფასება ხელს უწყობს საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმას 
თან დაკავშირებით ხელისუფლების საერთო ხედვის ჩამოყალიბებასა და 
მიზნე ბის შემდგომ განვითარებას როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი 
მთავრობებისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ PEFAს ინსტრუმენტი შემუშავებულია კონკრეტულად 
ცენტრალური ხელისუფლების ფინანსური სისტემის შესაფასებლად, მოიცავს 
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საჯარო ფინანსების მართვის მთლიან პროცესს და ყურადღებას ამახვი
ლებს ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, შემოთავაზებული ინდიკატორების 
უმრავლესობა მუნიციპალიტეტებში ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალ-
დებულების სისტემის შესაფასებლადაც გამოიყენება.

2008 წლიდან PEFA-ს უკვე ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზეც იყენებენ 
და სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახდა შესაბამის სახელმძღვანელო პრინ-
ციპებზე შეთანხმება. 2017-2018 წლებში მსოფლიო ბანკმა საქართვე ლოში 
შეისწავლა 3 ადგილობრივი თვითმმართველობა (თბილისი5, ბათუმი6, 
მარტვილი7)8 და წარმოადგინა PEFA-ს შეფასება9, ხოლო გერმა ნიის საერ თა-
შო რისო თანამშრომლობის საზოგადოებამ (GIZ) − 12 მუნიციპა ლი ტეტი.10/11

მუნიციპალიტეტებში საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის გამოწვევები 
შეფასდა PEFA-ს ინდიკატორების გამოყენებით. მუნიციპალიტეტების 
შემაჯამებელი PEFA-ს ანგარიშის მიხედვით გასაუმჯობესებელია შემდეგი 
მიმართულებები:

» მიზნობრივი ტრანსფერების გამოყოფის ქვეინდიკატორი, რათა დადებითი 
ზემოქმედება მოახდინოს ცენტრალური მთავრობის მიერ ადგილობრივი 
მთავრობისთვის გამოყოფილი ტრანსფერების ინდიკატორზე; 

» შემოსავლების შესრულების ქვეინდიკატორი შემოსავლების სტრუქტურისა 
და საერთო ხარჯების ზუსტი პროგნოზირებისთვის; 

» ინფორმაცია მომსახურების მიწოდების ეფექტიანობის შესახებ − გან
სხვავებულად ფასდება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში (გაუმჯობესებას 
არ საჭიროებს ეფექტიანობის შეფასება); 

» სახელმწიფო საწარმოების მონიტორინგთან დაკავშირებული ფისკალური 
რისკის მართვა; 

» სახელმწიფო ინვესტიციის მართვა; 

5 შეფასების ანგარიში: https://www.pefa.org/sites/pefa/files/assessments/reports/GETbilisiOct18
PFMPRPublicwithPEFACheck.pdf

6 შეფასების ანგარიში ქართულ ენაზე: https://bit.ly/380SpxZ
7 შეფასების ანგარიში ქართულ ენაზე: http://documents1.worldbank.org/curated/

en/879431551368990685/pdf/132116PEFAReportMartviliGeoOct.pdf
8 მუნიციპალიტეტების შემაჯამებელი ანგარიში ქართულ ენაზე: http://documents1.worldbank.org/

curated/es/362771551370296543/pdf/132483WPSubNationalPEFASynthesisReportGeoOct.pdf 
9 ანგარიშები: https://www.pefa.org/country/georgia http://documents1.worldbank.org/curated/

en/868341543249717354/132483WPP165226PUBLIC.docx
10 https://www.youtube.com/watch?v=GjrwlGH7jUk 1:23:441:40:14
11 ადგილობრივ დონეზე PEFAს შეფასებების შეჯამება იხილეთ: „საჯარო ფინანსების 

მართვის რეფორმის სტრატეგია 20182021“. დანართი #3. https://mof.ge/images/File/
strategia/2018/PFMRS201820212606final.pdf
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» ვალის მართვა, განსაკუთრებით ვალის და გარანტიების აღრიცხვაანგა
რიშგების გასაძლიერებლად, აგრეთვე, ვალის მართვის სტრატეგიის 
შესამუშავებლად;

» ფისკალური სტრატეგია, უმთავრესად პოლიტიკის ცვლილების ფისკალური 
ზემოქმედების თვალსაზრისით; 

» ხარჯების ბიუჯეტირება საშუალოვადიან პერსპექტივაში, განსაკუთრებით 
კი საშუალოვადიანი ხარჯების მაქსიმალური ნიშნულები (ე.წ. ჭერები) და 
წინა წლის შეფასებებთან ბიუჯეტის შესაბამისობა; 

» ბიუჯეტის მომზადება − მის ეფექტიანობას ზღუდავს ტრანსფერების 
შესახებ ინფორმაციის მიღების ვადები, რის გამოც ნაკლები დრო რჩება 
ბიუჯეტის მოსამზადებლად. გაუმჯობესებას საჭიროებს საკანონმდებლო 
ორგანოში ბიუჯეტის წარდგენის პროცედურაც; 

»	წლიური ფინანსური ანგარიშგება გარე აუდიტისთვის ფინანსური ანგა
რიშების წარდგენის და საერთაშორისო საფინანსო სტანდარტებთან 
შესაბამისობის თვალსაზრისით; 

»	მუნიციპალიტეტების ფინანსური ანგარიშების რეგულარულად წარმოდგენა 
(გარე აუდიტი არ ტარდება ყოველწლიურად); 

»	აუდიტის ანგარიშების საკანონმდებლო განხილვაში საკრებულოს ჩართვა.

PEFAს მეთოდოლოგია მოიცავს 31 ინდიკატორს12, რომლებითაც ფასდება: 
ბიუჯეტის სანდოობა; საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობა; აქტივებისა და 
ვალდებულების მართვა; პოლიტიკაზე დაფუძნებული სტრატეგია და ბიუჯე
ტირება; ბიუჯეტის შესრულების პროგნოზირება და კონტროლი; აღრიცხვა და 
ანგარიშგება; გარე ანალიზი და აუდიტის სისტემები. შეფასების ანგარიში ყველა 
დაინტერესებულ პირს წარმოდგენას უქმნის საჯარო ფინანსების მართვის 
ძლიერ და სუსტ მხარეებზე. პასუხის თითოეული კატეგორია ფასდება A, B, C 
და D ქულებით; მათგან D უდაბლესი ქულაა, ხოლო A − უმაღლესი. ამიტომაც 
განსაკუთრებით საინტერესოა C და D შეფასებების ინდიკატორები.

შეფასების დოკუმენტში სამი მუნიციპალიტეტის13 მაგალითზე C და D მა
ჩვენებლები დაფიქსირდა შემდეგი ბლოკების მიხედვით:

12 შემუშავებულია აგრეთვე ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასების სახელმძღვანელო 
გზამკვლევი (Guidance for Subnational Government (SNG) PEFA assessments), რომელიც 
დამატებით მოიცავს უშუალოდ ადგილობრივი ხელისუფლების (SNG) შესაფასებელ 
კომპონენტებს, მათ შორის − ინდიკატორებს. https://www.pefa.org/news/revisedguidance
subnationalgovernmentpefaassessmentsavailablepiloting

13 სამი მუნიციპალიტეტი − თბილისი, ბათუმი და მარტვილი შეფასებულია 2016 წლის 
PEFAს მეთოდოლოგიის გამოყენებით. შეფასდა ყველა 31 ინდიკატორი (და მათი 94 
ქვეინდიკატორი). PEFAს შეფასებაში მნიშვნელოვანი იყო მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
ჩართვა, რადგან მცირე მასშტაბის მუნიციპალიტეტია (მოსახლეობა დაახლოებით 4000 
კაცია), რაც, თბილისთან და ბათუმთან შედარებით, მეტად მიესადაგება საქართველოს 
მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას. 



საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი10 პირველი ბლოკი − „ბიუჯეტის სანდოობა“ აფასებს, თუ რამდენად 
რეალისტურია ცენტრალური მთავრობისა და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტები და 
გამოიყენება თუ არა ისინი მიზნობრივად. აღნიშნული ინდიკატორი ფასდება 
თავდაპირველად დამტკიცებული ბიუჯეტის პარამეტრებთან ფაქტობრივი 
ხარჯებისა და შემოსავლების (PFMის უშუალო მონაცემები) შედარებით. 
პირველი ბლოკის შეფასებები წარმოადგენს სხვა ბლოკების ინდიკატორების 
შესრულების შედეგს.

პირველ ბლოკში გაერთიანებული 3 ინდიკატორიდან 2 ინდიკატორი 
შეფასებულია C+ და C ქულებით (PI2 ხარჯების შესრულების სტრუქტურა; 
PI3 შემოსავლების შესრულება). საშუალო D+ მინიჭებული აქვს HLG1 
ხელისუფლების მაღალი დონიდან განხორციელებული ტრანსფერების 
მაჩვენებელს.

საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 20182022 წლების სტრატეგიის 
მიხედვით,14 პირველი ბლოკის შეფასებების გასაუმჯობესებლად გარკვე
ული ღონისძიებებია გასატარებელი. არსებობს ორი შესაძლო ღონის ძიება, 
რომლებიც გავლენას მოახდენს ქვეინდიკატორების (PI7.1 ადგილო ბრივი 
მთავრობებისთვის ტრანსფერების გამოყოფის სისტემა და PI21.4 შიდა 
წლიური ბიუჯეტის კორექტირებების მასშტაბი) შეფასებაზე, რაც, თავის 
მხრივ, დადებითად აისახება PI1 და PI2 ინდიკატორების შეფასების 
მაჩვენებელზე.

ესენია: ცენტრალური მთავრობის მიერ გრანტების (პირობითი და 
კაპი  ტა ლური) შესახებ ინფორმაციის დროული წარმოდგენა ისე, რომ 
ბიუჯეტის ზედა ზღვრული მონაცემები (ე.წ. ჭერები) ადრეულ ეტაპზევე 
აისა ხოს საბიუჯეტო კალენდარში; ცენტრალურმა მთავრობამ უზრუნ
ველყოს სანდოობის მაღალი ხარისხი ისე, რომ დამატებითი ბიუჯეტების 
საჭიროება შემცირდეს; მუნიციპალიტეტებმა უფრო აქტიურად მოამზადონ 
საპროგნოზო წინადადებები შემოსავლების, მათ შორის გრანტების 
შესახებ. ასეთი გათვლა წარმოადგენს საბიუჯეტო ცირკულარის ნაწილს, 
რომელიც ბიუჯეტის მოსამზადებლად სულ მცირე 4 კვირას გულისხმობს 
(შეფასება B).

მეორე ბლოკი − „საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობა“ აფასებს, თუ 
რამდენად ყოვლისმომცველი, თანმიმდევრული და მომხმარებლისთვის 
ხელმისაწვდომია PFM. აღნიშნული მიიღწევა საბიუჯეტო კლასიფიკაციით, 
ყველა დონის მთავრობის ხარჯებისა და შემოსავლების, მათ შორის 
მთავრობათაშორისი ტრანსფერების გამჭვირვალობით, მომსახურების 
მიწოდების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებით და ფისკალურსაბიუჯეტო 
დოკუმენტაციის შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობით.

14 https://www.mof.ge/5171
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დაკავშირებული გამოწვევები 11მეორე ბლოკში გაერთიანებული 6 ინდიკატორიდან ვხვდებით მხოლოდ 
C+ შეფასებას (PI8 ინფორმაცია სერვისების გაწევის ეფექტიანობის 
შესახებ).

PFM რეფორმის სტრატეგიის მიხედვით, მეორე ბლოკში გამოვლენილი 
სისუსტე ძირითადად უკავშირდება PI8 ინდიკატორს − ინფორმაციას 
სერვისების გაწევის ეფექტიანობის შესახებ. ეს შესაძლოა გამოწვეული 
იყოს მრავალი ფაქტორით, როგორიცაა: მუნიციპალიტეტის მასშტაბი, 
ბიუჯეტის მომზადების მიმდინარეობა, მუნიციპალიტეტის ძირითადი 
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში აღნიშნული საკითხის 
დაფარვა (PI16 ხარჯების ბიუჯეტირება საშუალოვადიან პერსპექტივაში). 
შედარებით პატარა მასშტაბის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენისას 
უმთავრესი ყურადღება ექცევა მხოლოდ საბიუჯეტო წელს და უგულებელ
ყოფილია სერვისების გაწევის ინდიკატორები (შედეგები და გაზომვადი 
შედეგები). ეს უკანასკნელი ელემენტი სისუსტედ მიიჩნევა შედარებით 
დიდი მასშტაბის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისთვის, რადგან სტანდარტული 
მოთხოვნებით აუცილებელია სამიზნე პარამეტრების ან მოსალოდნელი 
გაზომვადი შედეგების წარმოდგენა.

მესამე ბლოკი − „აქტივებისა და ვალდებულებების მართვა“ აფასებს, თუ 
რამდენად არის დაცული აქტივებისა და ვალდებულებების ეფექტიანი მართვით 
სახელმწიფო ინვესტიციების ხარისხის ფასთან თანაფარდობა, აქტივების 
აღრიცხვა და მართვა, ფისკალური რისკების იდენტიფიცირება, ვალებისა და 
გარანტიების დაგეგმვა, დამტკიცება და მართვა.

მესამე ბლოკში გაერთიანებული 4 ინდიკატორიდან ვხვდებით ორ C+ 
და ერთ C შეფასებებს (PI10 ანგარიშგება ფისკალური რისკის შესახებ; 
PI11 სახელმწიფო ინვესტიციების მართვა; PI13 ვალის მართვა).

PFM რეფორმის სტრატეგიის მიხედვით, ადგილობრივი მთავრობების 
ანგარიშგება ფისკალური რისკის შესახებ, PI10.1 ინდიკატორის შეფა
სების გაუმჯობესება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ყველა მუნი
ციპალურ საწარმოში აუდიტი ჩატარდება ფისკალური წლის ბოლო 6 თვის 
განმავლობაში და გამოქვეყნდება ერთიანი შემაჯამებელი ანგარიში. 

ცენტრალური მთავრობის მიერ ადგილობრივი მთავრობების მონიტორინ 
გის შესახებ PI10.2 ინდიკატორის შეფასების გაუმჯობესება მჭიდროდ 
არის დაკავშირებული აუდიტის მასშტაბისა და სტანდარტების შესახებ 
PI30.1 ინდიკატორთან. ამჟამად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ 
მოეთხოვება თითოეული მუნიციპალიტეტის ყოველწლიური აუდიტი 
და არც საამისო რესურსი გააჩნია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 
აძლევს კერძო აუდიტორულ კომპანიებს ლიცენზიას, რათა მათ საჯარო 
სექტორში, დიდი მასშტაბის მუნიციპალიტეტებში შეძლონ აუდიტის 
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დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი12 ჩატარება წელიწადში ცხრა თვის განმავლობაში. სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურისა და კერძო კომპანიების ერთობლივი მუშაობით შეფასება 
გაუმჯობესდება, თუ ერთიანი შემაჯამებელი ანგარიში ყოველწლიურად 
გამოქვეყნდება.

PI11 სახელმწიფო ინვესტიციების მართვის ინდიკატორთან დაკავშირე
ბით აღნიშნულია, რომ ბათუმისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტებში 
დადებითად არის შეფასებული საინვესტიციო პროექტების მონიტორინგის 
მომსახურების შესყიდვა სპეციალიზებული კომპანიებისგან, რომლებიც 
ანგარიშვალდებული არიან მუნიციპალიტეტში ინვესტიციებზე პასუ ხის
მგებელი სამსახურის წინაშე. აღნიშნული სქემის გავრცელება შესაძ
ლებელია ყველა მუნიციპალიტეტზე. 

ცენტრალურმა მთავრობამ შეიმუშავა ვალის მართვის სტრატეგია (DMS) (PI
13.3), რომელსაც მუნიციპალიტეტები ნიმუშად გამოიყენებენ ადგილობრივ 
მთავრობებში.

მეოთხე ბლოკი − „პოლიტიკაზე დაფუძნებული ფისკალური სტრატეგია და 
ბიუჯეტირება“ აფასებს, ფისკალური სტრატეგიისა და ბიუჯეტის მომ ზა დებისას 
რამდენად არის გათვალისწინებული მთავრობის ფისკა ლური პოლიტიკა, 
შესაბამისი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზები. 

მეოთხე ბლოკში გაერთიანებული 5 ინდიკატორიდან ორჯერ არის C+ 
და ერთხელ D+ შეფასება (PI15 ფისკალური სტრატეგია; PI16 ხარჯების 
ბიუჯეტირება საშუალოვადიან პერსპექტივაში; PI17 ბიუჯეტის მომზადების 
პროცესი).

PFM რეფორმის სტრატეგიაში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის მონაცემებ
ზე დაყრდნობით (მცირე მასშტაბის მუნიციპალიტეტებისთვის), წლიური 
ბიუჯეტიდან მრავალწლიანი ბიუჯეტირების მიდგომაზე გადასვლისას, 
საჭირო შემოსავლების ერთგვარი ინდიკატორია კაპიტალური ინვესტიცია 
და მასთან დაკავშირებული მიმდინარე ხარჯები (ძირითადად ცენტრალური 
მთავრობისგან მიღებული გრანტები). პოლიტიკის ცვლილების ფისკალური 
გავლენის (PI15.1) და წინა წლის პროგნოზთან ბიუჯეტების შესაბამისობის 
(PI16.4) კვლევის შესახებ ინდიკატორების ჩართვა (BDD) დოკუმენტში 
უზრუნველყოფს მრავალწლიანი ბიუჯეტის მეთოდოლოგიასთან შესატყვი
სობას. არ არის გამორიცხული, ასეთი ღონისძიებების გატარების შემდეგ 
გაფართოვდეს საბიუჯეტო მაქსიმალური ნიშნულების (ე.წ. ჭერების) 
სტრუქტურა და მოიცვას საბიუჯეტო და მომდევნო წლები. 

როგორც პირველ ბლოკშია ნახსენები, მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო 
კალენდრის (PI17.1) ინდიკატორის შეფასების გასაუმჯობესებლად 
საჭიროა: მუნიციპალიტეტებმა იმთავითვე უფრო მკაფიო წარმოდგენა 
იქონიონ სავარაუდო გრანტების შესახებ, ან ცენტრალურმა მთავრობამ 



პოლიტიკის დოკუმენტი

საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 

დაკავშირებული გამოწვევები 13ვადები წინსწრებით შეასრულოს. ამგვარი ცვლილება საკრებულოს 
გაცილებით მეტ დროს მისცემს ბიუჯეტის პროექტის განხილვისა და 
დამტკიცებისთვის. მიუხედავად ამისა, ოქროს სტანდარტი შესაძლოა 
უმაღლეს “A” შეფასებაზე ნაკლები იყოს. მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, 
საბიუჯეტო კალენდრის შესახებ (PI17.1) ინდიკატორის შეფასება B 
ქულით, ხოლო ბიუჯეტის წარდგენის (PI17.4) შესახებ C ქულით, შესაძლოა, 
სავსებით საკმარისი იყოს საუკეთესო პრაქტიკის წარმოსაჩენად. 

მეხუთე ბლოკი − „ბიუჯეტის შესრულების პროგნოზირებადობა და კონ-
ტროლი“ აფასებს, თუ როგორ სრულდება ბიუჯეტი ეფექტიანი სტან დარტე
ბის, პროცესებისა და შიდა კონტროლის სისტემის ფარგლებში, რესურსების 
საჭიროების მოპოვებისა და გამოყენების უზრუნველყოფით.

მეხუთე ბლოკში გაერთიანებული 8 ინდიკატორიდან ზემოაღნიშნული 
C და D შეფასებები დაფიქსირებული არ არის.

მეექვსე ბლოკი − „აღრიცხვა და ანგარიშგება“ აფასებს, თუ რამდენად ზუსტი 
და სანდოა აღრიცხვები და რამდენად დროულად ვრცელდება ინფორმაცია 
გადაწყვეტილების მიღების, მართვისა და ანგარიშგებისთვის.

მეექვსე ბლოკში გაერთიანებული 3 ინდიკატორიდან ვხვდებით 
მხოლოდ D+ შეფასებას (PI29 წლიური ფინანსური ანგარიშები).

PFM რეფორმის სტრატეგიის მიხედვით, მეექვსე ბლოკის მთავარი 
სისუსტეა ინდიკატორი PI29 წლიური ფინანსური ანგარიშების შესახებ. 
PEFAს შეფასების ანგარიშში, PI29.1 და PI29.3 ინდიკატორებთან 
მიმარ თებით გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად, დასახულია 
სამოქმედო გეგმა. ღონისძიებები გავლენას იქონიებს ადგილობრივ 
მთავრობაზეც.

მეშვიდე ბლოკი − „გარე შეფასება და აუდიტი“ აფასებს, თუ რამდენად 
დამოუკიდებელია საჯარო ფინანსების განხილვა და რამდენად ხორციელ დება 
რეკომენდაციების შესრულების შემდგომი გარე კონტროლი.

მეშვიდე ბლოკში გაერთიანებული 2 ინდიკატორიდან ვხვდებით როგორც 
D+, ისე D შეფასებას (PI30 გარე აუდიტი; PI31 აუდიტის ანგარიშების 
საკანონმდებლო შეფასება, რომლის ყველა ქვეინდიკატორი ასევე 
საშუალო D ქულით არის შეფასებული).

PFM რეფორმის სტრატეგიის მიხედვით, ადგილობრივ დონეზე გარე 
აუდიტის შესახებ PI30 ინდიკატორის შემთხვევაში გამოვლენილი მთა
ვარი სისუსტე უშუალოდ არის დაკავშირებული PI30.1 ინდიკატორთან. 
როგორც უკვე აღინიშნა, მუნიციპალიტეტებში აუდიტების რაოდენობის 
გაზრდა შეფასებების გაუმჯობესების ერთადერთი გზაა. ეს ეხება PI30.3 
ინდიკატორსაც.



საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი14 დადგენილი პროცედურებით, ყველა აუდიტის ანგარიში უნდა წარედგი

ნოს პარლამენტს. საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, მუნი-
ციპალიტეტის შემთხვევაში ანგარიშები წარედგინება საკრებუ ლოს, 
რაც, თავის მხრივ, გააუმჯობესებს PI-31 ინდიკატორის შეფასებას.

შემოთავაზებული ანალიზით ირკვევა, რომ განსაკუთრებული გამოწვევაა 
PI-31 აუდიტის ანგარიშების საკანონმდებლო შეფასება, ისევე როგორც 
მისი ყველა ქვეინდიკატორი, ვინაიდან თითოეული საშუალო D ქულით არის 
შეფასებული. კერძოდ, როგორც ანგარიშში ვკითხულობთ: „მიუხედავად იმისა, 
რომ გარე აუდიტის სტანდარტები წარმოადგენს მნიშვნელოვნად ძლიერ მხარეს, 
წლიური აუდიტის წარმოება არ არის სავალდებულო. აუდიტები მინიმუმ სამ 
წელიწადში ერთხელ უნდა განხორციელდეს, რაც დამოკიდებულია რისკების 
ანალიზსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სამუშაო გეგმაზე მისი 
რესურსების გათვალისწინებით. აუდიტებმა გამოავლინა არსებითი პრობლე
მური საკითხები და სისტემური და კონტროლთან დაკავშირებული რისკები. 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილია 
საქართველოს კონსტიტუციით და საქართველოს ორგანული კანონით 
„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“. თუმცა აუდიტის განხორციელების 
სიხშირე მიგვანიშნებს აუდიტებს შორის მნიშვნელოვან ინტერვალებზე, 
იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი ყოველწლიურად არ ხორციელდება. 
აღნიშნული ანგარიშების საკანონმდებლო განხილვები შეუძლებელია 
მიჩნეულ იქნეს სანიმუშო პრაქტიკად. საკანონმდებლო განხილვები არ 
აკმაყოფილებს PEFAს სტანდარტებს, რადგან ის არ ხორციელდება საკრებულოს 
მიერ (შეფასება D). საკრებულო არ მონაწილეობს აუდიტის ანგარიშების 
საკანონმდებლო განხილვაში და ის მხოლოდ პარლამენტის ვალდებულებად 
და უფლებამოსილებად რჩება. არც ერთი მუნიციპალიტეტის აუდიტი არ 
განხილულა შესაბამისი საკრებულოს მიერ“.

ზემოაღნიშნული სამი მუნიციპალიტეტის, ისევე როგორც თორმეტი მუნიცი პა
ლიტეტის15 შეფასების საერთო მონაცემები გვიჩვენებს, რომ „გარე შეფასებისა 
და აუდიტის“ ბლოკის მაჩვენებლები სხვა მუნიცი პალი ტეტებისთვისაც 
გამოწვევას წარმოადგენს.

სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ საჯარო ფინანსების 
მართვაში გარე აუდიტის როლი და მიგნებები მუნიციპალურ დონეზე.

15 გარდა სამი (თბილისი, ბათუმი, მარტვილი) მუნიციპალიტეტისა, GIZის მხარდაჭერით 
შეფასდა 12 მუნიციპალიტეტი (ლანჩხუთი, ახალქალაქი, გურჯაანი, ხაშური, დუშეთი, 
ქუთაისი, ონი, ფოთი, რუსთავი, ზესტაფონი, ლაგოდეხი, მცხეთა). კერძოდ, 2017 წელს 
10 მუნიციპალიტეტი დაექვემდებარა შეფასებას 2016 წლის PEFAს მეთოდოლოგიის 
გამოყენებით და მოიცვა 20142016 ფისკალური წლები (შეფასების დრო), ხოლო 
დამატებითი 2 მუნიციპალიტეტი შეფასდა 2018 წელს (შეფასების პერიოდი), რომელმაც 
მოიცვა 20152017 ფისკალური წლები. მონაცემები გამოყენებულია თბილისის, ბათუმისა 
და მარტვილის მუნიციპალიტეტებისთვის ჩატარებული PEFAს შეფასების შედეგების 
სრულყოფისთვის.



პოლიტიკის დოკუმენტი

საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 

დაკავშირებული გამოწვევები 15გამოწვევები სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის ანგარიშების მიხედვით

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშებში გამოკვეთილ გამოწვევებზე 
მსჯელობისას, უპირველესად, უნდა აღინიშნოს თავად სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის როლი მუნიციპალურ დონეზე საჯარო ფინანსების მართვის 
გაუმჯობესებაში.

როგორც ცნობილია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის ძირითადი 
მიზნებია, ხელი შეუწყოს: საჯარო მმართველობის ეფექტიანობასა და ანგა
რიშვალდებულებას; საბიუჯეტო სახსრებისა და სხვა საჯარო რესურსების გამო
ყენებახარჯვის კანონიერების, მიზნობრიობის დაცვასა და ეფექტიანობას; 
ეროვნული სიმდიდრის, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 
მუნიციპალიტეტების საკუთრების დაცვას; საჯარო ფინანსების მართვის 
გაუმჯო ბესებას.

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 
თანახმად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მისთვის განსაზღვრული ამოცა
ნების შესასრულებლად, კანონმდებლობით დადგენილ სხვა საკითხებთან 
ერთად, ამოწმებს მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებას. 

აუდიტის მონაცემები აისახება ანგარიშში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 
ასევე უფლებამოსილია, აუდიტის საფუძველზე შეიმუშაოს რეკომენდაცია. 
აუდიტის ანგარიში და რეკომენდაცია (თუკი ასეთი არსებობს) წარედგინება 
აუდიტის ობიექტს; ასევე შეიძლება წარედგინოს აუდიტის ობიექტის ზემდგომ 
ორგანოს, ან იმ სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის თუ მუნიციპალიტეტის 
ორგანოს, რომლის წინაშეც ანგარიშვალდებულია აუდიტის ობიექტი.

აუდიტის ანგარიშიდან სამართალდამცავ ორგანოებს დაუყოვნებლივ ეგზავ 
ნება დანაშაულის ნიშნების შემცველი მხოლოდ ის მასალა (ან მისი ნაწილი), 
რომელიც უშუალოდ შეიცავს ინფორმაციას დანაშაულის ნიშნების შესახებ. 
სამართალდამცავმა ორგანოებმა წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე 
მიღებული გადაწყვეტილებისა და მისი რეალიზაციის ღონისძიებათა შესახებ 
უნდა აცნობონ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ორ წელიწადში ერთხელ საქართველოს 
პარლამენტს წარუდგენს ანგარიშს მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვასა 
და შესრულებასთან დაკავშირებით ჩატარებული აუდიტების შესახებ.

მუნიციპალიტეტებში საჯარო ფინანსების მართვასთან დაკავშირებით საინ
ტერესოა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ პარლამენტისთვის წარ



საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი16 დგენილ მუნიციპალიტეტების აუდიტების შემაჯამებელი ანგარიშების16/17/18 
მიგნებები:

„2012-2013 წლებში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებით განხორციე-
ლებული აუდიტების შესახებ“ ანგარიშში აღრიცხულია როგორც სისტე
მური19, ისე კონკრეტული დარღვევანაკლოვანებები.

კერძოდ: 

სისტემური ნაკლოვანებები დაკავშირებულია ისეთ საკითხებთან, 
როგორიცაა: საბიუჯეტო პროცესი და შემოსავლების პროგნოზირება; 
შესყიდვების პროცესის მართვა; ხარჯთაღრიცხვებსა და შესრულებული 
სამუშაოების აქტებში წარმოდგენილი ხარვეზები; მუნიციპალიტეტების 
საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვა; მუნიციპალიტეტების 
მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპები და შპსები; ქონების, მოთხოვნებისა და 
ვალდებულებების აღრიცხვა და სხვ.

კონკრეტული დარღვევა-ნაკლოვანებებია: ზედმეტად ანაზღაურებული 
თანხები; მიუღებელი შემოსავალი; საბიუჯეტო თანხების არაეკონომიური 
ხარჯვა; მიწოდებული უხარისხო სამუშაო/საქონელი; არამიზნობრივი/
არაეფექტიანი ხარჯვა; დაუსაბუთებელი ხარჯი; სხვადასხვა კანონშეუ
საბამობა; ადგილობრივი ქონების არასწორი განკარგვა, აღრიცხვა
ანგარიშგება და სხვ.

„მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებასთან 
დაკავშირებით 2014-2015 წლებში განხორციელებული აუდიტების 
შესახებ“ ანგარიშში აისახა ხარვეზები, რომლებიც ეხება: სახელმწიფო 
შესყიდვების განხორციელებას; საბიუჯეტო რესურსების მართვას; 
აქტივების მართვას; ფინანსურ აღრიცხვაანგარიშგებას; ორგანიზაციულ 
და პერსონალის მართვას.

16 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ორ წელიწადში ერთხელ ამზადებს და პარლამენტს 
წარუდგენს მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებით 
ჩატარებული აუდიტების შემაჯამებელ ანგარიშებს. მათში ასახულია მუნიციპალიტეტების 
სხვადასხვა ორგანოს საქმიანობის შემაჯამებელი ინფორმაცია შემდეგი მიმართულებებით: 
მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობა; საჯარო რესურსების გამოყენებასა 
და ფინანსური ანგარიშგების შედგენაზე გავლენის მქონე საკანონმდებლო და სხვა 
აქტები; რაციონალური ხარჯვა − სახსრების ეკონომიურად გამოყენება; ნებისმიერი სხვა 
საკითხი, რომელიც განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა საჯარო ფინანსების მართვის 
გასაუმჯობესებლად ან/და საჯარო სექტორში ერთგვაროვანი პრაქტიკის დასანერგად.

17 https://bit.ly/3IHHPIK
18 2022 წლის 14 იანვრის მდგომარეობით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე 

ხელმისაწვდომია 20122013, 20142015 და 20162017 წლების შესაბამისი ანგარიშები.
19 განმეორებადი დარღვევანაკლოვანებები, რომელთა დასარეგულირებლად 

საჭიროა ადგილობრივი მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლება და/ან ცვლილებები 
საკანონმდებლო რეგულაციების მეშვეობით.



პოლიტიკის დოკუმენტი

საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 

დაკავშირებული გამოწვევები 17რაც შეეხება სისტემური ხასიათის ხარვეზებს, ასეთ კატეგორიას მიე
კუთვნა: საბიუჯეტო წლის განმავლობაში აუთვისებელი თანხები; სამუ
შაოების შესრულების ვადები; მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებულ 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებთან დაკავშირებული 
საკითხები.

 „მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებასთან 
დაკავშირებით 2016-2017 წლებში განხორციელებული აუდიტების 
შესახებ“ ანგარიშში საბიუჯეტო სახსრების მართვაში არსებული ნაკ
ლოვანებები გამოვლინდა შემდეგი მიმართულებებით: სახელმწიფო 
შესყიდვების მართვა; საბიუჯეტო რესურსების მართვა; აქტივების 
მართვა; ფინანსური აღრიცხვაანგარიშგება. გარდა ამისა, მუნიციპალი
ტეტებში მნიშვნელოვანი სისტემური ხარვეზებით ხასიათდება „წარმო
მადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება“, 
„ინფრა სტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის“ 
პროგრამებისა და ქონების მართვის ფარგლებში გაწეული საქმიანობა.

როგორც PEFA-ს შეფასებები, ისე აუდიტის ანგარიშები მკაფიოდ გვიჩვენებს, 
რომ კვლავაც არსებობს გამოწვევები მუნიციპალიტეტებში საჯარო ფინან-
სების მართვასთან დაკავშირებით. შექმნილი მდგომარეობის გამო სასწო-
რებლად, საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის გასაუმჯობესებ ლად უნდა 
გაანალიზდეს, თუ რა აქტივობებია დაგეგმილი პოლიტიკის დოკუმენტებში. 

ამ მიზნით უნდა გავეცნოთ როგორც დეცენტრალიზაციის სტრატეგიას, ისე 
საჯარო ფინანსების მართვის სტრატეგიის დოკუმენტს. 



საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი18 მუნიციპალურ დონეზე საჯარო 
ფინანსების მართვა, როგორც 
პოლიტიკის დოკუმენტების 
შემადგენელი ნაწილი 
დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის მიხედვით20

2020-2025 წლების დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის მიზანია: უზრუნველყოს 
საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული პრინციპების რეალიზება და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის თანმიმდევრული განვითარება; აქციოს 
დეცენტრალიზაცია უწყვეტ, მიზანმიმართულ პროცესად; საჯარო საკითხების 
გადაწყვეტისას უზრუნველყოს თვითმმართველი ერთეულის როლისა და 
მნიშვნელობის გაზრდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 
მოქალაქეთა მონაწილეობა და გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული და კარგი 
მმართველობის პრინციპებზე დაფუძნებული ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ჩამოყალიბება.

სანდო, ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და შედეგზე ორიენტირებული 
მუნიციპალური თვითმმართველობის ჩამოყალიბების სტრატეგიული მიზნის 
მისაღწევად, მართვისა და ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ეფექტიანი 
და ინოვაციური სისტემების დანერგვის ამოცანის ფარგლებში, იგეგმება 
ორგანიზაციული მართვის თანამედროვე სისტემების (მათ შორის იგულისხმება 
ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციული საქმიანობის 
მონიტორინგისა და შეფასებების ავტომატიზებული სისტემა) ამუშავება 
და მუნიციპალიტეტის დონეზე საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის 
სრულყოფა. ამოქმედდება დაგეგმვის თანმიმდევრული და გამჭვირვალე 
სისტემა, რომელიც მჭიდრო კოორდინაციაში იქნება საბიუჯეტო და ფინანსების 
მართვის სისტემასთან.

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ადგილობრივ დონეზე საჯარო ფინანსების 
მართვის სისტემის დასახვეწად დაინერგება მექანიზმები, რომლებიც, 
მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული საჯარო ფინანსების ხარჯვისა და 
აღრიცხვიანობის ანალიზის (PEFA) გათვალისწინებით, წაახალისებს და 
უკეთეს გახდის საჯარო ფინანსების მართვას. 

ამ მხრივ საინტერესოა ასევე დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის სამოქმედო 
გეგმით21 გათვალისწინებელი აქტივობები. კერძოდ, სტრატეგიული მიზანი 
– „სანდო, ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და შედეგზე ორიენტირებული 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩამოყალიბება“ − მოიცავს „ადგილობრივ 

20 https://matsne.gov.ge/document/view/4764626?publication=0
21 https://matsne.gov.ge/document/view/4764626?publication=0



პოლიტიკის დოკუმენტი

საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 

დაკავშირებული გამოწვევები 19დონეზე მართვისა და ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების ეფექტიანი 
და ინოვაციური სისტემების დანერგვის“ ამოცანას, რომლის ერთერთი 
აქტივობაა „საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის სრულყოფა“. რომლის 
ფარგლებშიც განსაზღვრულია ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში: სახელმწიფო 
ხარჯებისა და ფინანსური ანგარიშვალდებულების შეფასების ანალიზის (PEFA) 
ჩატარება; PEFAს მეშვეობით გამოვლენილი ხარვეზების გამოსასწორებლად 
მექანიზმების დანერგვა; შედეგზე ორიენტირებული დაგეგმვის (პროგრამული 
ბიუჯეტირების) გაძლიერების მიზნით ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების 
ჩატარება; საბიუჯეტო პროცესის განმავლობაში დახმარების (coaching) გაწევა, 
შესაბამისად, პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის განახლებულ მეთოდოლოგიაზე 
დაყრდნობით საბიუჯეტო დოკუმენტაციის (პრიორიტეტების დოკუმენტი, 
სამოქმედო გეგმები, პროგრამული ბიუჯეტის დანართი) მომზადება; ბიუჯეტის 
ცნობარის (გზამკვლევი) მომზადება.

საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის სრულყოფის კვალდაკვალ მნიშვ
ნელოვანია თვითმმართველობების სათანადო ფინანსური რესურსებით 
უზრუნველყოფაც. როგორც დოკუმენტშია აღნიშნული, თვითმმართველი 
ერთეულის მცირე ფინანსური და მატერიალური ბაზა ერთერთი მთავარი 
პრობლემაა, რომელიც, სხვა ფაქტორებთან ერთად, ხელს უშლის ადგილობ
რივი თვითმმართველობის რეალურ განხორციელებას. აგრეთვე, კანონით 
გათვალისწინებული თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებები ხშირად 
ქაღალდზე რჩება შესაბამისი რესურსების ნაკლებობის გამო. 

ამრიგად, თვითმმართველი ერთეულის მიერ კანონით დაკისრებული უფლე
ბამოსილების განხორციელება უცილობლად მოითხოვს ამ უფლებამო
სილების გასატარებლად საჭირო ფინანსურ თუ მატერიალურ რესურსებს. 
აქედან გამომდინარე, დეცენტრალიზაციის რეფორმის ერთ-ერთ ძირითად 
მიმართულებად მიჩნეულია თვითმმართველი ერთეულის უკვე არსებული და 
თანდათან გაზრდილი უფლებამოსილებების უზრუნველყოფა რესურსებით. ამ 
მიზნის მისაღწევად დაგეგმილია ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი 
შემოსულობების თანმიმდევრული ზრდის ხელშეწყობა. კანონმდებლობით 
დადგინდება ადგილობრივი თვითმმართველობების საერთო შემოსულობების 
წილი, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის არანაკლებ 7 პროცენტი იქნება. 
კანონმდებლობითვე განისაზღვრება მუნიციპალიტეტების შემოსულობების 
წილი მთლიან შიდა პროდუქტთან (მშპ) მიმართებით − გაიზრდება ეტაპობრივად, 
ცენტრალური/ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ შესაბამისი 
ფუნქციების გადაცემასთან ერთად და ცენტრალური/ავტონომიური რესპუბლიკის 
ბიუჯეტიდან ამ ფუნქციების დაფინანსების პროპორციულად.22 გაზრდილი 
ფინანსური რესურსის პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 
მიექცეს მათ ეფექტიანად გამოყენებას.

22 საქართველოს მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების შესრულების მიმოხილვის შესახებ 
იხილეთ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებული დოკუმენტები: http://pbo.
parliament.ge/ge/budget/corereports.html 



საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი

საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმის სტრატეგიის მიხედვით
2018202223 წლების საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგიის (PFMRS
Public Financial Management Reform Strategy) უმთავრესი მიზანია ფინანსური 
რესურსების რაციონალური გამოყენება. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია 
საჯარო ფინანსების მართვის სისტემების გაუმჯობესებით, რაც უზრუნველყოფს: 
(1) „ფისკალურ დისციპლინას“; (2) „მუშაობის ეფექტურობას“ და (3) საქართველოს 
საჯარო რესურსების „ეფექტურ განაწილებას“. საჯარო სერვისების მიწოდებისას, 
საბიუჯეტო რესურსების მნიშვნელობის გათვალისწინებით, საჯარო ფინანსების 
მართვის სისტემის გაუმჯობესება დადებითად აისახება მომსახურების ყველა 
სფეროზე და ამ მომსახურებებით მოსარგებლე მოქალაქეებზე.

საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგია ეფუძნება საჯარო ფი 
ნან სების მართვაში მანამდე აპრობირებულ, წარმატებულ ცვლილებებს, 
ადგენს საბიუჯეტო პროცესის სამართავად დაგეგმილ ძირითად რეფორმებს 
ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: „სტრატეგიული დაგეგმვა და ბიუჯეტის 
მომზადება“; „ბიუჯეტის შესრულება“; „ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება“; 
„აუდიტი და ზედამხედველობა“.

საქართველოში დეცენტრალიზაციის ხარისხის ფონზე ყურადღება მახვილდება 
ისეთ სფეროებზე, რომლებიც მუნიციპალიტეტების ფინანსების მართვას 
ეხება. ბიუჯეტის შესრულებისა (ანგარიშგების და ბუღალტრული აღრიცხვის) და 
შესყიდვების სისტემები ძირითადად საერთოა ცენტრალური და ადგილობრივი 
ხელისუფლებებისთვის. არსებობს ისეთი მიმართულებებიც (მაგალითად, 
ბიუჯეტის ფორმირება და ზედამხედველობა), რომლებიც განსაკუთრებულ 
ყურადღებას საჭიროებს ადგილობრივი ხელისუფლების კონტექსტში.

საჯარო ფინანსების მართვის შეფასებისას გამოიკვეთა არაერთი მიმართულება, 
რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს. კერძოდ, საშუალოვადიან პერიოდში, 
ადგილობრივ თვითმმართველობებში აქტივობად დაიგეგმა მუნიციპალიტე
ტების საჯარო ფინანსების მართვის ოპერაციები, აღრიცხვა და ანგარიშგება 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის შესაბამისად; მუნიციპალიტე
ტების საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებით ანგარიშვალდებულებისა და 
გამჭვირვალობის გაზრდა.

მუნიციპალიტეტების მიმართ 20182022 წლების PFMის სტრატეგია მოი
ცავს ისეთ საკვანძო საკითხებს, როგორიცაა: მუნიციპალიტეტების მიერ 
ფინან სების მართვის გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
განთავსებულ სახელმწიფო საწარმოთა ანგარიშგების ხარისხის გაუმჯობესება 
და გამჭვირვალობის გაზრდა; შიდა აუდიტის სუბიექტების განვითარება; 

23 https://www.mof.ge/5171
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საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 

დაკავშირებული გამოწვევები 21ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გაძლიერება შიდა აუდიტის 
ფუნქციის დახმარებით; მუნიციპალიტეტების აუდიტით დაფარვის მაჩვენებლის 
გაუმჯობესება.

რეკომენდაციები
ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის გასაძლიერებლად და საჯარო 
ფინანსების მართვის სისტემის გასაუმჯობესებლად რეკომენდებულია: 

» მუნიციპალიტეტების ორგანოებმა იხელმძღვანელონ კარგი მმართველობის 
ისეთი პრინციპებით, როგორიცაა პროდუქტიულობისა და ეფექტიანობის, 
ასევე ფინანსების რაციონალური მართვა;

» ადგილობრივმა ორგანოებმა ეფექტიანად გამოიყენონ საჯარო ფინან
სების მართვის ინსტრუმენტები. კერძოდ: მდგრადი საშუალოვადიანი 
დაგეგმარება, შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება პროგრამული 
ბიუჯეტირების სახით;

» პოლიტიკის დოკუმენტებში ერთერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად 
გამოყონ საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის გაუმჯობესება, კერძოდ, 
ეფექტიანი, გამჭვირვალე, წესებზე ორიენტირებული PFM სისტემის 
ჩამოყალიბება;

» პოლიტიკის დოკუმენტებში საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის შეფა
სების ინდიკატორებად, სხვა რიგ საკითხებთან ერთად, განსაზღვრონ 
PEFAს შეფასების ანგარიშში არსებული ინდიკატორების მაჩვენებლების 
გაუმჯობესება. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ C და D შეფასებების 
შემდგომ გაუმჯობესებას (იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ჩატარდა PEFA 
შეფასება);

» საჯარო ფინანსების მართვისას განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ 
PEFAს შეფასების ანგარიშებში იდენტიფიცირებულ და გასაუმჯობესებელ 
მიმართულებებს, გაითვალისწინონ PEFAს რეკომენდაციები. მოამზა
დონ სამოქმედო გეგმა (იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ჩატარდა PEFA 
შეფასება);



საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები პოლიტიკის დოკუმენტი22 » საჯარო ფინანსების მართვისას გაითვალისწინონ PEFAს შეფასების 

მეთოდოლოგია, საქმიანობაში იხელმძღვანელონ უკვე დამკვიდრებული 
კარგი პრაქტიკით და ძალისხმევა მოახმარონ საუკეთესო შეფასებების 
შესატყვის აქტივობებს (იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ჯერჯერობით არ 
ჩატარებულა PEFAს შეფასება);

» პოლიტიკის დოკუმენტებში გაითვალისწინონ აქტივობები, რომლებიც 
ჩამოყალიბებულია როგორც დეცენტრალიზაციის სტრატეგიასა და 
სამოქმედო გეგმაში, ისე საჯარო ფინანსების მართვის სრულყოფის 
სტრატეგიაში;

» პოლიტიკის დოკუმენტებში ასახონ როგორც PFM სტრატეგიის დოკუმენტ
ში მუნიციპალიტეტის სუსტ მხარეებად მიჩნეული საკითხები, ისე ამავე 
სტრატეგიით მუნიციპალურ დონეზე დაგეგმილი აქტივობები;

» წარმომადგენლობით ორგანოში პრიორიტეტების დოკუმენტისა თუ 
ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას, აგრეთვე ბიუჯეტის შესრულების, 
განსაკუთრებით კი წლიური ანგარიშის შეფასებისას, მეტი ყურადღება 
დაუთმონ პროგრამული ბიუჯეტირების კომპონენტს, პროგრამების/
ქვეპროგრამების მიზნებს, შედეგებს, შედეგების ინდიკატორებსა და 
მათზე გამოსაყოფ/გამოყოფილ ასიგნებებს შორის კავშირს;

» საჯარო ფინანსების მართვისას გაითვალისწინონ სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის მიგნებები და რეკომენდაციები, რითაც ხელს შეუწყობენ 
საჯარო ფინანსების ეკონომიურ ხარჯვას, პროდუქტიულ და ეფექტიან 
გამოყენებას;

» წარმომადგენლობით ორგანოში როგორც დაგეგმვის, ისე კონტროლის 
ეტაპზე გაითვალისწინონ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშებში 
წარმოდგენილი მიგნებები და რეკომენდაციები;

» წარმომადგენლობითმა ორგანოებმა დაამკვიდრონ სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის ანგარიშების განხილვის პრაქტიკა და აქტიურად ჩაერთონ 
მასში;

» შიდა აუდიტის სუბიექტები აქტიურად ჩაერთონ საბიუჯეტო პროცესში და 
უზრუნველყონ პროგრამების შესრულების კვარტალური მონიტორინგი. 
აუდიტის შერჩევითი მეთოდის გამოყენებით შეფასდეს პროგრესის 
როგორც შუალედური, ისე საბოლოო მონაცემები;
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საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 
საჯარო ფინანსების მართვასთან 

დაკავშირებული გამოწვევები 23» საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობის ერთერთი განმაპირობე ბელი 
ფაქტორი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გადაწყვეტილე
ბების მიღებისას და განხორციელებისას მოქალაქეთა ჩართულობის 
უზრუნველყოფაა. აღნიშნულის ხელშეწყობის მიზნით, შესაბამისმა 
ორგანოებმა განუხრელად დანერგონ საბიუჯეტო პროცესში მოქალაქეთა 
ჩართულობის სათანადო მექანიზმები, რათა სამოქალაქო სექტორის 
წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ როგორც დაგეგმარების, ისე 
შესრულების ეტაპზე;

» აღმასრულებელმა ორგანომ საბიუჯეტო დოკუმენტების წარმომადგენ
ლობით ორგანოში განხილვისას, დამატებით წარადგინოს ინფორმაცია 
საბიუჯეტო პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად მის 
მიერ გამოყენებული მექანიზმების და მიღებული შედეგების შესახებ;

» ღია და გამჭირვალე მმართველობის ფარგლებში საჯარო ფინანსების 
მართვის ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია საჯარო 
ფინანსების მართვის პროცესის გამჭვირვალობა, რაც ამ პროცესის 
დადებითი და უარყოფითი მხარეების საჯაროობასაც განაპირობებს. 
აქედან გამომდინარე, შესაბამისმა ორგანოებმა ყოველგვარი პირობა 
უნდა შექმნან იმისთვის, რომ როგორც ყველა საბიუჯეტო დოკუმენტის, 
ასევე წარმომადგენლობით ორგანოებში საბიუჯეტო დოკუმენტების, 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების განხილვა იყოს საჯარო 
და ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის;

» მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე თვალსაჩინო ადგილას 
განთავსდეს საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი, 
მათ შორის, აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამოცემული შესაბამისი 
ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტი, რომელშიც განსაზღვრულია 
პრიორიტეტების შედგენისათვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და 
წარდგენის ვადები; პრიორიტეტების დოკუმენტის როგორც პროექტის, 
ასევე საბოლოო რედაქცია; ბიუჯეტის პროექტი თავისი დანართებით; 
წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტი თავისი 
დანართებით; ბიუჯეტის შესრულების ყოველთვიური, კვარტალური, 
წლიური ანგარიშები.
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