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ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი;



საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;



საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი;



საჯარო დაწესებულებებში მომუშავეთა შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონი;



სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი



„პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ფინანსტა მინისტრის 385 ბრძანება;



„საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს

ფინანსთა მინისტრის 99 ბრძანება.



პრიორიტეტების დოკუმენტი - ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტი
არის ადმინისტრაციული ერთეულების განვითარების ძირითადი გეგმა, რომელიც ასახავს ინფორმაციას
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების შესახებ;



წლიური ბიუჯეტი - ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების
მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა,

რომელიც დამტკიცებულია ადგილობრივი ხელისუფლებების შესაბამისი ორგანოების მიერ;



საშუალოვადიანი

სამოქმედო

გეგმა

-

ბიუჯეტით

განსაზღვრული

პრიორიტეტების

ფარგლებში

საშუალოვადიან პერიოდში (4-წლიანი პერიოდი) განსახორციელებელი პროგრამებით/ქვეპროგრამებით
დასახული შედეგების მისაღწევად განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ დოკუმენტი, რომელიც
მოიცავს აღნიშნული ღონისძიებების აღწერას, დასაბუთებას, ინფორმაციას განმახორციელებლის და
განხორციელების

ვადების

შესახებ,

ასევე,

არსებული

ან/და

მოსალოდნელ შედეგებს და შესრულების შეფასების ინდიკატორებს.

საჭირო

დაფინანსების

მოცულობას,



პროგრამა – ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიზნების მისაღწევად განსახორციელებელი
ღონისძიებების ერთობლიობა, რომლებიც დაჯგუფებულია მსგავსი შინაარსის მიხედვით, ხორციელდება
ერთი საბოლოო შედეგის მისაღწევად. პროგრამის განხორციელებაზე საერთო პასუხისმგებლობა ეკისრება
მხარჯავ

დაწესებულებასა

და

მისი

განმახორციელებელი

შესაძლებელია

იყოს

მხოლოდ

მხარჯავი

დაწესებულება ან მის სისტემაში შემავალი/კონტროლს დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაცია.



ქვეპროგრამა – პროგრამა შეიძლება დაყოფილი იყოს ქვეპროგრამებად, ქვეპროგრამა არის კონკრეტული
მიმართულების ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელიც უმრავლეს შემთხვევაში ძირითად მიზანად ისახავს
პროგრამის შუალედური შედეგის მიღწევას.



ღონისძიება – ღონისძიება არის შედარებით მცირე მასშტაბის მქონე აქტივობა ქვეპროგრამის ფარგლებში.
აღნიშნული აქტივობების განხორციელება ხელს უწყობს ქვეპროგრამის განხორციელებას და შესაბამისი
შედეგების მიღწევას.



ხარჯთაღრიცხვა – საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული განსახორციელებელი
ღონისძიებების განფასება, აღნიშნული ღონისძიებების განსახორციელებლად საჭირო რესურსების და
შესაძლო დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრა;



მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი (outcome) – წარმოადგენს პროგრამების შედეგს, ის შინაარსით
გლობალურია. ეს არის მდგომარეობა, რომელიც წინასწარ დაგეგმილი და გაანალიზებული
პოლიტიკის განხორციელების შედეგად უნდა დადგეს. (სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტი)



მოსალოდნელი შუალედური შედეგი (output) – წარმოადგენს პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში
გასატარებელი ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მიღებულ პროდუქტს. ის ბევრად უფრო
კონკრეტულია, ვიდრე საბოლოო შედეგი და წარმოადგენს არა პროგრამის დასრულების ნიშანს,
არამედ მისი საბოლოო მიზნის მიღწევისკენ გადადგმულ ნაბიჯების შედეგებს დაზომავს ამ გზაზე
მიღწეულ პროგრესს.



შესრულების შეფასების ინდიკატორი – შედეგის მიღწევა გამოსახული გაზომვად (რაოდენობრივი
ან/და

ხარისხობრივი)

მაჩვენებლებში,

განსაზღვრავს

პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების

განხორციელების ეფექტიანობას.


მხარჯავი

დაწესებულება

–

სახელმწიფო

და

ავტონომიური

რესპუბლიკის

რესპუბლიკური

ბიუჯეტებისათვის – პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი თანრიგით გათვალისწინებული
საბიუჯეტო ორგანიზაცია, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტისათვის –
თვითმმართველი ერთეული.


საბიუჯეტო ორგანიზაცია – ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაფუძნებული ან/და მის მიმართ
ანგარიშვალდებული/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული ორგანიზაცია;



კარი IV მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში



ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გარანტიები და
ფორმები



მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში
მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში
გაითვალისწინოს შესაბამისი პროგრამები.



ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებია:
◦
◦
◦
◦
◦



ა) დასახლების საერთო კრება;
ბ) პეტიცია;
გ) სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო;
დ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა;
ე) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ
ანგარიშების მოსმენა.

მუნიციპალიტეტი

უფლებამოსილია,

შესაბამისი

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

აქტით

განსაზღვროს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის
სხვა ფორმები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.



ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით
ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო ყოველი წლის 1 მარტიდან იწყებს
მუშაობას, რისთვისაც გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელშიც
განსაზღვრულია პრიორიტეტების შედგენისათვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის
ვადები.

სამუშაო ჯგუფი

პრიორიტეტების
დოკუმენტის
I ვარიანტი

ბიუჯეტის ცირკულარის
გაგზავნა საბიუჯეტო
დაწესებულებებში

MOF ატყობინებს
შემოსავლების
პროგნოზს

1 მარტი

10 ივლისი

1 აგვისტო

5 ოქტომბერი

მერის ბრძანება

მარტი - ივნისი

მოსახლეობიდან
ინფორმაციის მიღება და
დამუშავება

15
ივლისი

MOF უშვებს
ბიუჯეტის
პარამეტრებს;
საშუალოვადიანი
პროგნოზი

1 სექტემბერი

15
ნოემბერი

საშუალო ვადიანო
სამოქმედო გეგმის
დამტკიცება

პრიორიტეტების
დოკუმენტისა და
ბიუჯეტის წარდგენა
საკრებულოში



ზოგადი

ინფორმაცია

მუნიციპალიტეტში

მუნიციპალიტეტის

ქალაქის,

დაბის,

თემის

შესახებ
და

–

დასახელება,

სოფლის

რაოდენობა;

რაიონული
ფართობი

ცენტრი,
(%-ულად

რეგიონთან, ქვეყანასთან); გზების სიგრძე; მოსახლეობის რაოდენობა (%-ულად რეგიონთან,
ქვეყანასთან);
ასაკის

ქალაქად/სოფლად მაცხოვრებლი; ქალის/კაცის, 0-5 წლამდე ბავშვების, სკოლის

ბავშვების

და

პენსიონერთა

რაოდენობა;

მოსახლეობის

სიმჭიდროვე;

სოციალურად

დაუცველთა რაოდენობა; მაღალმთიან დასახლებებში მაცხოვრებლების რაოდენობა; ბიუჯეტის
მოცულობა (მიმდინარე წლის); სხვა ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ.



ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები – 1. შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი
(ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები, ბიუჯეტის ბალანსი,) 2. გასული და მიმდინარე წლის
ბიუჯეტების შესრულება (ამ ქვეთავში მოცემული უნდა იყოს ძირითად საკითხები გასული წლის
ბიუჯეტის შესრულებიდან და მიმდინარე წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულება).



მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში - ამ თავში
ინფორმაცია მოცემული უნდა იყოს დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომ 3 წლისათვის.



დოკუმენტში უნდა გაიმიჯნოს პრიორიტეტის და პროგრამების დაფინანსების ოდენობა არსებული
(მიმდინარე) პოლიტიკის განხორციელების მიზნებისა და ახალი ინიციატივების მიზნებისათვის.



პრიორიტეტების

რიგითობას

ადგენს

მუნიციპალიტეტი

(სასურველია

მოსახლეობის

გათვალისწინება); ბრძანებაში პრიორიტეტები რეკომენდირებულია შემდეგი სახით:
◦

01 00 - მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

◦

02 00 - ინფრასტრუქტურის განვითარება

◦

03 00 - დასუფთავება და გარემოს დაცვა

◦

04 00 - განათლება

◦

05 00 - კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

◦

06 00 - ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

აზრის



კაპიტალურ ბიუჯეტში ძირითადად იგულისხმება ისეთი პროექტები, რომელთაც საინვესტიციო
ხასიათი გააჩნიათ;



კაპიტალური პროექტები გულისხმობს ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნას ან არსებულის არსებით
გაუმჯობესებას;



კაპიტალური პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:
◦

მშენებლობა-რეაბილიტაციის შემთხვევაში მისი ღირებულება არ უნდა იყოს 30,0 ათას ლარზე ნაკლები და შექმნილი
პროდუქტის გამოყენების ვადა 2 წელზე ნაკლები;

◦

მანქანა-დანადგარების და სხვა აღჭურვილობის, ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენის შემთხვევაში, ერთეულის ან
მთლიანი პროექტის ღირებულება არ უნდა იყოს 50,0 ათას ლარზე ნაკლები, ხოლო მათი გამოყენების ვადა 1 წელზე
ნაკლები;

◦

პროექტის ღირებულება უნდა მოიცავს პროექტთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის, პროექტირების,
მოსამზადებელი სამუშაოების, ტრანპორტირების და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადების ხარჯებს.



სამოქმედო გეგმა პრიორიტეტების დოკუმენტით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად საჭირო
კონკრეტული ღონისძიებების აღწერაა.



სამოქმედო გეგმა საფუძვლად უნდა დაედოს საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებს, ყველა იმ
ქვეპროგრამასა და პროგრამას, რომლებიც შემდგომში აისახება წლიურ ბიუჯეტში.



მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავება ხორციელდება სამუშო ჯგუფის
მიერ. სამოქმედო გეგმა მტკიცდება მერის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით არაუგვიანეს 1
სექტემბრისა (385 ბრძანება, თავი III, პუნქტი 4).

◦ არაუგვიანეს

15

ივლისისა,

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტრო

ყველა

ადგილობრივ

თვითმმართველ ერთეულს აცნობებს დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო
პარამეტრების პროგნოზებს.
◦ ამ მონაცემების, ასევე გასული წლების ბიუჯეტების შემოსულობების ცალკეული სახეების
გაანალიზებით,

მუნიციპალიტეტის

საფინანსო

სამსახურმა

უნდა

გააკეთოს

პროგნოზი

მუნიციპალიტეტის მომავალი წლების საფინანსო რესურსების (შემოსულობების) საპროგნოზო
მაჩვენებლებზე.
◦ საფინანსო სამსახურმა მომავალი წლების საფინანსო რესურსის პროგნოზირებისას მხედველობაში
მიიღოს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში მოცემული მშპ-ს
რეალური ზრდისა და მშპ-ს დეფლატორის მაჩვენებელი



◦ სამუშაო ჯგუფი იხილავს წარმოდგენილ ინფორმაციას და არსებული რესურსების ფარგლებში,

არაუგვიანეს 15 აგვისტოსი, ამზადებს წინადადებებს ასიგნებების ზღვრულ მოცულობების
განსაზღვრის შესახებ.
◦ არაუგვიანეს 15 სექტემბრისა მუნიციპალური სამსახურები შევსებული საბიუჯეტო განაცხადის
ფორმებს, დამატებითი ასიგნებების მოთხოვნებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში),
განსახილველად წარადგენენ საფინანსო სამსახურში.
◦ საფინანსო სამსახური იხილავს შევსებულ საბიუჯეტო განაცხადებს და ამზადებს მომავალი წლის
წლიური ბიუჯეტის პროექტის წინასწარ ვარიანტს ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემაში.
◦ მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა ბიუჯეტის პროექტის
წინასწარ ვარიანტს განსახილველად წარადგენს მერის ბრძანებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფში.





არაუგვიანეს

5

ოქტომბრისა

საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტრო

ადგილობრივ

თვითმმართველობებს აცნობებს შემდგომი წლის მუნიციპალიტეტის მიერ საგადასახადო
შემოსავლებიდან მისაღები თანხების საპროგნოზო მოცულობას.



არაუგვიანეს

15

პრიორიტეტების

ნოემბრისა
დოკუმენტი

საკანონმდებლო ორგანოს.




მომავალი

წლის

განსახილველად

წლიური

ბიუჯეტის

ეგზავნება

პროექტი

და

თვითმმართველობის

◦ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
◦ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
◦ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
◦ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
◦ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

◦ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
◦ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
◦ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
◦ მუნიციპალიტეტის

ბიუჯეტის

ხარჯებისა

და

არაფინანსური

კლასიფიკაცია
◦ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
◦ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
◦
◦

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

აქტივების

ფუნქციონალური

2019 წლის პროგნოზი
პროგ. კოდი

სულ

დასახელება

მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

01 01 01
01 01 02
01 01 03

◦

მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის მერია
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

01 01 04

საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი



01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა

2017 წლის
ფაქტი

2018 წლის
გეგმა

სულ

საკუთარი
შემოსავლები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

◦

ამ თავში წარმოდგენილი უნდა იყოს ის ძირითადი მუხლები,
საბიუჯეტო

წლის

განმავლობაში

უნდა

დაარეგულირონ

ბიუჯეტის აღსრულებასთან დაკავშირებული საკითხები.



რომლებმაც

მუნიციპალიტეტის



მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი;



მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი;



ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დაფუძნებული სსიპ-ების და ააიპ-ების ბიუჯეტები;



ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში და
კვარტალური მიმოხილვა;



დაფინანსების წყარო -საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (2019 წელი - 280 მლნ. ლარი);



პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების წესი - საქართველოს მთავრობის 2018
წლის 28 დეკემბერის №654 დადგენილება;





თანხის გაანგარიშება ხორციელდება შემდეგი პრინციპის დაცვით:
◦ დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს,
გამოეყოფა 10 000 ლარი;
◦ დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს,
გამოეყოფა 12 000 ლარი;
◦ დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს,
გამოეყოფა 16 000 ლარი;
◦ დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება

1 000 მაცხოვრებელს,

გამოეყოფა 20 000 ლარი.


თანადაფინანსების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს კონკრეტული პროექტისთვის ფონდიდან
გამოყოფილი თანხის 100 პროცენტს.



საქართველოს

რეგიონული

განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტრო

დასახლებებისთვის განსაზღვრული თანხის გაანგარიშების შემდეგ, ამზადებს შესაბამის
ინფორმაციას, რომელშიც აისახება მუნიციპალიტეტებისთვის გამოსაყოფი თანხის
რაოდენობა და უგზავნის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს;



საქართველოს
საქართველოს

ფინანსთა

სამინისტრო

რეგიონებში

ინფორმაციის

განსახორციელებელი

საფუძველზე
პროექტების

ამზადებს
ფონდიდან

მუნიციპალიტეტისათვის თანხის განსაზღვრის თაობაზე საქართველოს მთავრობის
განკარგულების პროექტს და დასამტკიცებლად წარმოუდგენს საქართველოს მთავრობას.



პროექტებისათვის
ინფორმირებას

გამოყოფილი
შესაბამისი

თანხის

ოდენობის

მუნიციპალიტეტის

უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერი.

თაობაზე

ადმინისტრაციულ

მოსახლეობის
ერთეულში



რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს - პროექტი
შეირჩევა

დასახლების

საერთო

კრებაზე,

რომლის

ჩატარებას

უზრუნველყოფს

შესაბამისი

მუნიციპალიტეტის მერი;


რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს - პროექტი
შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს
არანაკლებ 100 ამომრჩეველმა;



რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს - პროექტი შეირჩევა
ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200
ამომრჩეველმა.



პროექტები შეირჩევა დამსწრეთა ხმათა უმრავლესობით;



ერთნაირი ხმების შემთხვევაში გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის მერი კენჭისყრით
გამოვლენილი საუკეთესო და ერთნაირი შედეგის მქონე საპროექტო წინადადებიდან;



მუნიციპალიტეტის მერი საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს

დასახლებების მიხედვით

შესაბამის პროექტებს (მათ შორის, სავარაუდო ღირებულების მითითებით);


მუნიციპალიტეტის საკრებულო, დასახლებების (გარდა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული
ცენტრისა) მიხედვით ანაწილებს შესაბამისი მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრულ თანხას.



სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში კონკრეტული დასახლებისთვის გამოყოფილი თანხა
არ

შეიძლება

გამოყენებულ

იქნეს

სხვა

დასახლებებში

განსახორციელებელი

პროექტების

დასაფინანსებლად;










ა) სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის, ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა და ა.შ. გაწმენდებით);
წყაროების მოპირკეთება;
ბ) სარწყავი სისტემები;
გ) სანიაღვრე არხები;
დ) ნაპირსამაგრი სამუშაოები;
ე) გზები;
ვ) ხიდები, ცხაურები, ხიდბოგირები, გადასასვლელები;
ზ) გარე განათება;
თ) სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;












თ) სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;
ი) სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი;
კ) ამბულატორიის შენობები;
ლ) კულტურის ობიექტები;
მ) სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი;
ნ) სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით;
ო) წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი;
პ) სასაფლაოს შემოღობვა;
ჟ) თავშეყრის ადგილები, მოსაცდელები;
რ) მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.



დარჩენილი ეკონომიები განაწილდება „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
საქართველოს

რეგიონებში

განსახორციელებელი

პროექტების

ფონდიდან

დასაფინანსებელი

ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და
კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23
დადგენილების შესაბამისად.

დადბითი

უარყოფითი

თითქმის ყველა დასახლებულ
პუნქტში ხორციელდება პროექტი

არ ხორციელდება ადმინისტრაციულ
ცენტრში

მოსახლეობა იღებს გადაწყვეტილებას
პროექტების შერჩევაში

დადგენილია კრებებში მონაწილეთა
რაოდენობის მინიმალური ლიმიტი

მოსახლეობა წინასწარ იცის
გამოყოფილი თანხის ოდენობა

დადგენილია მიზნობრიობა

ეკონომიის შემთხვევაში პროცედურა
იწელება
გარკვეულ შემთხვევაში
გადაწყვეტილებას იღებს მერი

გმადლობთ ყურადღებისათვის

თბილისი
2019 წ.

