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დანართი #2 

 

სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული  

პროექტ(ებ)ის განხორციელებაზე მონიტორინგის 

 

მეთოდოლოგია  

 

მეთოდოლოგიის მიზანია, შეიქმნას ინსტრუმენტი, რომელიც დაინტერესებულ მხარეებს 

საშუალებას მისცემს სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროექტის ფარგლებში გამარჯვებული 

პროექტ(ებ)ის შესრულებაზე განახორციელოს ეფექტური ზედამხედველობა. 

 

მუხლი 1. გამარჯვებული პროექტ(ებ)ის გამოვლენა   

1. მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის ფარგლებში 

გამარჯვებული პროექტ(ებ)ი გამოვლინდება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერის 2021 წლის 23 ივლისის N ბ68.68212042 ბრძანებით დადგენილი წესისა და 

პროცედურების შესაბამისად. 

2. ბრძანებით დადგენილი წესის მიხედვით პროექტ(ებ)ის გამარჯვებულად 

გამოვლენა უნდა განხორციელდეს 5 ნოემბრამდე. ანუ მომავალი წლის ბიუჯეტის 

პროექტის ფორმირების იმ ეტაპზე, როდესაც ბიუჯეტის პროექტის შედგენაზე ჯერ 

კიდევ აღმასრულებელი ხელისუფლება (მერია) მუშაობს. 

 

მუხლი 2. პროექტ(ებ)ის ბიუჯეტში გათვალისწინება 

1. გამარჯვებული პროექტ(ებ)ი ასახული უნდა იყოს ბიუჯეტის პროექტის იმ 

ვარიანტში, რომელიც მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 15 ნოემბერს წარედგინება 

საკრებულოს.  

2. ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოში წარდგენიდან 5 დღის ვადაში გამოქვეყნდება 

საჯარო განხილვისათვის. 

3. ბიუჯეტის პროექტში გამარჯვებული პროექტ(ებ)ი ასახული უნდა იყოს შესაბამის 

პროგრამულ კოდში (თუ ინფრასტრუქტურული პროექტია ინფრასტრუქტურის 

განვითარების პრიორიტეტში, თუ გამწვანების პროექტია - დასუფთავების 

პრიორიტეტში და ა.შ.) შესაბამისი ასიგნებების მითითებით. გამარჯვებულ 

პროექტ(ებ)ზე შემუშავებული უნდა იყოს პროგრამა, შესაბამისი აღწერით, 

მიზნებითა და მოსალოდნელი შედეგებით. 

4. საკრებულოს შენიშვნების გათვალისწინებით ბიუჯეტის პროექტი მერიას 

უბრუნდება არა უგვიანეს 25 ნოემბრისა, რის შემდგომაც არა უგვიანეს 10 

დეკემბრისა მერი საკრებულოში წარადგენს ბიუჯეტის პროექტის იგივე ან 

გადამუშავებულ ვარიანტს. იმ შემთხვევაში, თუ 15 ნოემბერისათვის შემუშავებული 

ბიუჯეტის პროექტში არ იქნება ასახული სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში 

გამარჯვებული პროექტ(ებ)ი, 10 დეკემბრის ბიუჯეტის პროექტის ასიგნებებში 

შესაძლებელია მერიამ დამატებით გაითვალისწინოს მისი (მათი) დაფინანსება.  

5. საკრებულოს ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებების შეტანა, მათ შორის 

გამარჯვებული პროექტ(ებ)ის დამატება ან ამოღება, ასიგნებების ცვლილება, 

შეუძლია მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების თანხმობით, გარდა იშვიათი 

გამონაკლისი შემთხვევებისა (საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-6 პუნქტი). 

 

მუხლი 3. პროექტ(ებ)ის დაფინანსება მიზნობრივი ტრანსფერიდან 
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1. იმ შემთხვევაში თუ სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში გამარჯვებული 

პროექტ(ებ)ის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოყოფილი კაპიტალური (ან სხვა სახის მიზნობრივი) ტრანსფერი და ამ 

ტრანსფერის გამოყოფა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 

ბიუჯეტის დამტკიცების შემდგომ, მაშინ გამარჯვებული პროექტ(ებ)ი 

შესაძლებელია ბიუჯეტში აისახოს მოგვიანებით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

შესაბამისი ტრანსფერის გამოყოფის შემდგომ. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ 

მერიამ გამარჯვებული პროექტ(ებ)ი ასახოს პრიორიტეტების დოკუმენტში. ასევე, 

ეს პროექტ(ებ)ი მოხვდეს იმ ჩამონათვალში, რომელიც დაფინანსების მოთხოვნით 

წარედგინება ცენტრალურ ხელისუფლებას. 

 

მუხლი 4. პროექტ(ებ)ის განხორციელება  

1. მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი ქვეყნდება საკანონმდებლო მაცნეს 

ვებ-გვერდზე - www.matsne.gov.ge. გამარვებული პროექტ(ებ)ი, მისი შინაარსის და 

მოცულობის გათვალისწინებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში შესაძლებელია 

წარმოდგენილი იყოს როგორც ცალკე პროგრამად ან ქვეპროგრამად, ასევე 

პროგრამის ან ქვეპროგრამის შემადგენელ ერთ-ერთ ღონისძიებად.  

2. ბიუჯეტში ასახვის შემდგომ გამარჯვებული პროექტ(ებ)ი უნდა აისახოს 

მუნიციპალიტეტის შესყიდვების გეგმაში, რომელიც ასევე ქვეყნდება სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.spa.gov.ge. 

3. თუ სხვა წყაროდან არ მოიპოვება ინფორმაცია გამარჯვებული პროექტ(ებ)ის 

განხორციელების ვადების შესახებ, შესყიდვების გეგმის და საბიუჯეტო განწერის 

მეშვეობით შესაძლებელია განისაზღვროს პროექტ(ებ)ის შესრულების პერიოდი. 

4. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.spa.gov.ge ასევე 

შესაძლებელია ინახოს, თუ როდის გამოცხადდება ტენდერი გამარჯვებული 

პროექტ(ებ)ის შესრულებაზე, ვინ გაიმარჯვა ტენდერში და შეასრულებს 

პროექტ(ებ)ს, რა ღირებულებით და რა ვადებში  და სხვა. 

 

მუხლი 5. პროექტ(ებ)ის შესრულების ანგარიშგება 

1. გამარჯვებული პროექტ(ებ)ის შესრულებაზე, გარდა ფიზიკური მონიტორინგისა, 

ასევე შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება ბიუჯეტის ყოველკვარტალური და 

წლიური შესრულების ანგარიშებიდან. ყველი კვარტალის დასრულებიდან 1 თვეში 

აღმასრულებელი ხელისუფლება საკრებულოს წარუდგენს ბიუჯეტის შესრულების 

3, 6 და 9 თვის ანგარიშებს, ხოლო ბიუჯეტის წლიური ანგარიში საკრებულოს 

წარედგინება საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვეში. 

2. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებში მოცემული უნდა იყოს ბიუჯეტიდან 

დაფინანსებული პროექტების, მათ შორის სამოქალაქო ბიუჯეტირების ფარგლებში 

გამარჯვებული პროექტ(ებ)ის შესრულების შესახებ ინფორმაცია. 

3. ინფორმაცია პროექტ(ებ)ის ბიუჯეტში ასახვის, მისი განხორციელებისა და 

ანგარიშგების შესახებ საჯაროა და ყველა ზემოაღნიშნულ საშუალებასთან ერთად 

იგი შესაძლებელია გამოთხოვილი იყოს მერიის შესაბამისი სამსახურიდან დროის 

ნებისმიერ პერიოდში.  
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