
დანართი 1. პრიორიტეტების დოკუმენტის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფის 
შექმნა

წინამდებარე ბრძანებით დამტკიცებული სამუშაო ჯგუფის (შემდგომში „სამუშაო 
ჯგუფი“) შემადგენლობა 2020-2023 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის 

მოსამზადებლად: შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ჯუმბერ ვარდმანიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი - სამუშაო ჯგუფის
თავმჯდომარე;
ბ) კახაბერ ფუტკარაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის  მოადგილე -
სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე;
გ) მირზა ბახტაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი - სამუშაო
ჯგუფის წევრი;
დ) ტარიელ ნაკაშიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი -
სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ე) მერაბ გვიანიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის, მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის საბიუჯეტო განყოფილების უფროსი - სამუშაო ჯგუფის
კოორდინატორი;
ვ) ვახტანგ დიასამიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ზ) გიორგი ქურიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი- სამუშაო 
ჯგუფის წევრი;
თ) სოფიო მურვანიძე- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის
ხელმძღვანელი - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ი) ქეთი დევაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და 
ძეგლთა დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი- სამუშაო ჯგუფის წევრი;
კ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები შესაბამის
ადმინისტრაციულ ერთეულებში - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ლ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების დირექტორები - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
მ) ირმა მგელაძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ნ) მალხაზ სალვარიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარის მოადგილე - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
ო) გურანდა დოლიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის,
განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა
კომისიის თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის წევრი;
პ) მინდია დიასამიძე - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-
საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - სამუშაო ჯგუფის

წევრი.



დანართი 2. დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო კალენდარი

თვე ვადა აქტივობა

საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსის 76-ე მუხლის მე-3 
ნაწილისსაფუძველზეადგილობრივითვითმმართველობისაღმასრულებელი
ორგანო 1 მარტიდან გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივაქტს, რომელშიცგანსაზღვრულიაპრიორიტეტების 
შედგენისათვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები

მარტი 1

სამართლებრივი აქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტში იქმნებასამუშაო 
ჯგუფი (მერი, მოადგილეები, საფინანსოსამსახური, 
დარგობრივისამსახურები, დამოუკიდებელი ა(ა)იპ-ისხელმძღვანელები, 
საკრებულოს წარმომადგენლები, მოწვეულიექსპერტი, 
სამოქალაქოსაბჭოსწარმომადგენელი)

მარტი

მარტი 15 სამუშაო ჯგუფი წარმოადგენს მოსახლეობის გამოკითხვის შინაარსობრივ 
ნაწილს, რომლის მიზანია შემდეგი ინფორმაციის მიღება: 1) 
რამდენადკმაყოფილიამუნიციპალიტეტისმოსახლეობაგასულ 
წელსგანხორციელებულიპროგრამებით. 2) მოქალაქეთა აზრით, რომელია ის 
პრიორიტეტული სფეროები, რომლებშიც ადგილობრივმა 
თვითმმართველობამ უნდა გააუმჯობესოს მომსახურების 
მიწოდებამომავალწლებში.  

შენიშვნა: ეს საფეხური შესრულდება მხოლოდ 2019 წელს.

აპრილი 20 მოსახლეობის გამოკითხვა ჩატარდა და შედეგები შეჯამებულია. შენიშვნა: ეს 
საფეხური შესრულდება მხოლოდ 2019 წლის აპრილში (რომ სამუშაო ჯგუფს 
მიაწოდოს შესრულების ინდიკატორების საწყისი სიდიდეები). სხვამხრივ, ეს 
შესრულდება 15 თებერვლამდე (რომ მოწოდებული იქნეს ინფორმაცია 
წლიური მიღწევების შესახებ, რომლებიც იზომება შესრულების 
ინდიკატორებით)

აპრილი 20 სამუშაო ჯგუფი იკრიბება პრიორიტეტების დასადგენად და/ან უკვე 
განსაზღვრული პრიორიტეტების დასახარისხებლად, რაც უნდა 
განხორციელდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის მრავალწლიანი ან 
საშუალოვადიანი გეგმის დოკუმენტის, სიტუაციის ანალიზისა 
და/ანმოქალაქეთაკვლევისშედეგებისსაფუძველზე (არჩევით).

აპრილი

აპრილი 20 სამუშაო ჯგუფი აცხადებს მოქალაქეებიდან წინადადებების მიღებას ახალ 
პროგრამებთან/ქვე-პროგრამებთან დაკავშირებით, პროცესის 
მეთოდოლოგიისა და ვადების მითითებით.



მაისი მაისი 31 ახალ პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან დაკავშირებით მოქალაქეთა 
წინადადებების წარდგენის საბოლოო ვადა.

ივნისი 20 საბიუჯეტო ორგანიზაციები და პასუხისმგებელი სამსახურები ამზადებენ 
პროგრამის/ქვეპროგრამის შესახებ ინფორმაციას როგორც ეს აღწერილია 
ბრძანების მე-3 მუხლში, დანართი 1ში მოცემული შაბლონის გამოყენებით. 
ისინი აფასებენ მოქალაქეთა წინადადებებს ახალ 
პროგრამებთან/ქვეპროგრამებთან დაკავშირებით და ითვალისწინებენ ამ 
წინადადებებს მათი ობიექტური საფუძვლიანობიდან გამომდინარე.

ივნისი 20 სამსახურები დასაბიუჯეტო ორგანიზაციები   განიხილავენ დოკუმენტებს 
პროგრამული ინფორმაციის შესახებ სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან 
ერთად და შეიტანენ ცვლილებებს, პროგრამებში, მიღებული კომენტარების 
შესაბამისად.

ივნისი

ივნისი 25 სამსახურები და საბიუჯეტო ორგანიზაციები წარუდგენენ დოკუმენტებს 
პროგრამული ინფორმაციის შესახებ საფინანo სამსახურსა და სამუშაო 
ჯგუფს. 

10 ივლისი პროგრამული ინფორმაციის წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე, 
საფინანსო სამსახური ამზადებს პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველ 
პროექტს და წარუდგენს მას სამუშაო ჯგუფს, (სამსახურებისა და 
მოქალაქეების მიერ) ახლად შემოთავაზებულ პროგრამებთან ერთად. 

15 ივლისი სამუშაო ჯგუფი მოამზადებს კომენტარებს პრიორიტეტების დოკუმენტის 
პირველ პროექტზე და მოახდენს ახლად შემოთავაზებული 
პროგრამების/ქვე-პროგრამების პრიორიტეტულობის განსაზღვრას, 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პროცესის მეშვეობით, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის პრიორიტეტებში მათი როლის (და ბრძანების 
დანართი 1-ით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიით გაწერილი 
ნებისმიერი დამატებითი კრიტერიუმის) გათვალისწინებით. 

ივლისი

25 ივლისი საფინანსო სამსახური ამზადებს მიმდინარე პროგრამების (რომელიც 
გრძელდება მომავალ წლებში)  საშუალოვადიან ხარჯთაღრიცხვებს და 
შემოსულობების პროგნოზს და სამუშაო გჯუფს წარუდგენს ახალი 
ინვესტიციების დაფინანსების პოტენციალს. 

მიღებული მასალების განხილვის საფუძველზე სამუშაო ჯგუფი საფინანსო 
სამსახურს აწვდის რეკომენდაციებს ახლად შემოთავაზებული 
პრიორიტეტების მიხედვით განსაზღვრული პროგრამების სიას, 
რესურსებთან შესაბამისობაში.



ივლისი 30 საფინანსო სამსახური ასწორებს პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველ 
პროექტს სამუშაო ჯგუფის მიერ მოწოდებული კომენტარებისა და მერის 
გადაწყვეტილების მიხედვით და ადგენს ხარჯების ლიმიტს საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებისთვის ახალი პროგრამების/ქვეპროგრამების შესახებ 
გადაწყვეტილების გათვალისწინებით.

აგვისტო აგვისტო 1 საფინანსო სამსახური ბიუჯეტის ცირკულარს სააპლიკაციო ფორმასთან 
ერთად და ზღვრული ჭერებისა და რიცხოვნობის მითითებით უგზავნის 
საბიუჯეტო ორგანიზაციებს. 

აგვისტო აგვისტო 25 საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის 
შედგენის მიზნით საბიუჯეტო ორგანიზაციები წარუდგენენ თავის 
საბიუჯეტო მოთხოვნებს, ფინანსურ სამსახურსდა აღნიშნული .

აგვისტო აგვისტო 30 სამუშაო ჯგუფი იხილავს წარმოდგენილ მოთხოვნებს და ამზადებს 
საშუალო ვადიანი სამოქმედო გეგმის პროექტს მუნიციპალიტეტის 
მერისთვის წარსადგენად

სექტემბე
რი

სექტემბერი1 მუნიციპალიტეტის მერი გამოსცემს სამართლებრივ აქტს რითიც ამტკიცებს 
მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების საშუალო ვადიან სამოქმედო გეგმას

სექტემბე
რი

სექტემბერი 5 საბიუჯეტო ორგანიზაციები წარუდგენენ თავის საბიუჯეტო მოთხოვნებს 
საფინანსო სამსახურს.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო არა უგვიანეს 5 ოქტომბრისა 
აცნობებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს სახელმწიფო 
ბიუჯეტის პროექტით შესაბამისი ბიუჯეტისათვის გადასაცემი ფინანსური 
დახმარებისა და გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო 
მაჩვენებლებს.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-6 ნაწილის 
საფუძველზე

ოქტომბე
რი

 

ოქტომბერი 5

საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსის 79-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
საფუძველზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებს ყოველი წლის 5 ოქტომბრამდე აცნობებს 
მიზნობრივი ტრანსფერის საპროგნოზო პარამეტრებს.

საფინანსო სამსახური ამზადებს ბიუჯეტის პროექტის წარსადგენ  ვერსიას.ნოემბერ
ი

1 ნოემბერი

საფინანსო სამსახური ამზადებს პრიორიტეტების დოკუმენტის 
დაზუსტებულ ვარიანტს.

10 ნოემბერი საფინანსო სამსახური ბიუჯეტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის 
დაზუსტებულ ვარიანტს წარუდგენს სამუშაო ჯგუფს. შენიშვნების 
არსებობის შემთხვევაში ახდენს წარდგენილი დოკუმენტების კორექტირებას 



და ამზადებს მას მერისათვის გადასაცემად.

მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ბიუჯეტის პროექტს  საკრებულოს.

15 ნოემბერი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის შესაბამისად ბიუჯეტის 
პროექტი წარედგინება  საკრებულოს შესაბამის პრიორიტეტების 
დოკუმენტთან ერთად.  

20 ნოემბერი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად, 
საკრებულოსათვის წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტი გამოქვეყნდება 
საჯარო განხილვისთვის.

25 ნოემბერი საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-3 ნაწილის 
საფუძველზე შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში საკრებულო არაუგვიანეს 
25 ნოემბრისა ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით უბრუნებს მერს.

დეკემბერი 10 საქართველოს საბიუჯეტოკოდექსის 78-ე მუხლის მე-4 ნაწილის 
საფუძველზე ბიუჯეტის პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის იმავე 
ან შესწორებულ ვარიანტებს არაუგვიანეს 10 დეკემბრისა მუნიციპალიტეტის 
მერი წარუდგენს საკრებულოს.

დეკემბე
რი

დეკემბერი 31 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 
საფუძველზე საკრებულო საჯაროდ იხილავს ბიუჯეტის პროექტს და ახალი 
საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე იღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის 
პროექტის დამტკიცების შესახებ.

იანვარი-
თებერვა
ლი

თებერვალი15 განხორციელდება მოსახლეობის გამოკითხვა და მომზადდება ანალიზი თუ 
1) რამდენად კმაყოფილია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა გასულ წელს 
განხორციელებული პროგრამებით და2) მოქალაქეთა აზრით, რომელია ის 
პრიორიტეტული სფეროები, რომლებშიც ადგილობრივმა 
თვითმმართველობამ უნდა გააუმჯობესოს მომსახურების მიწოდება 
მომავალ წლებში.  

თებერვალი 15 ორგანიზაციები (პროგრამებზე პასუხისმგებელი სამსახურები)  საფინანსო 
სამსახურს წარუდგენენ პროგრამის შესრულების ანგარიშებს დანართი 7-ით 
გაწერილი ფორმატით.

თებერვა
ლი

თებერვალი 20 სამუშაო ჯგუფი შეისწავლის და განიხილავს წარმოდგენილ შესრულების 
ანგარიშებს და შეუძლია მიაწოდოს რეკომენდაციები პროგრამის 
გაუქმებასთან, შემცირებასთან ან რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებით, 
მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების გათვალისწინებით. ორგანიზაციები 
ითვალისწინბენ სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციებს მომდევნო წლის 
სამუშაოების დაგეგმვისას.



თებერვალი 28 საფინანსო სამსახური ამზადებს კონსოლიდირებულ წლიურ ანგარიშს 
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მიერ პროგრამების შესრულების შესახებ. მერი 1 მარტამდე ანგარიშს 
წარუდგენს საკრებულოს.

დანართი 3

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამისგანაცხადისფორმა

პრიორიტეტისდასახელება, რომლისფარგლებშიცხორციელდებაპროგრამა:  

 

პროგრამისკლასიფიკაციისკოდი:  

პროგრამისდასახელება:

 

პროგრამისგანმახორციელებელი:

----------- მერიის სამსხური

პროგრამისგანხორციელებისპერიოდი: 2019-2022 წლები
   
პროგრამისმიზანი:



 
   
პროგრამისაღწერა:

 

 
   
პროგრამისბიუჯეტი

ქვეპროგრამისდასახელება სულ
2019 
წელი

2020 
წელი

2021 
წელი

2022 
წელი

      

      

სულპროგრამა 0 0 0 0 0
   
მოსალოდნელისაბოლოოშედეგი

 

დანართი 4

ქვეპროგრამისგანაცხადისფორმა

პროგრამისდასახელება, რისფარგლებშიცხორციელდებაქვეპროგრამა:

 

ქვეპროგრამისკლასიფიკაციისკოდი:  

ქვეპროგრამისდასახელება:

 

    
არისქვეპროგრამაახალი? 
კი/ არა



თუქვეპროგრამაახალია, 
ვინწარმოადგინა?

 

ქვეპროგრამისგანმახორციელებელი:

 
   
დაფინანსებისწყარო

დასახელება 2019 წელი

მუნიციპალურიბიუჯეტი  

სახელმწიფობიუჯეტი  

სულქვეპროგრამა  
   

      

   

ქვეპროგრამისაღწერა:

 

ხარჯთაღრიცხვაღონისძიებებისმიხედვით

პროდუქტები
დასახელება

რაოდენობა
ერთ. საშ. 

ფასი
სულ (ლარი)

    

    

    

    

    

    

    

    

   
ქვეპროგრამისგანხორციელებისდროითიგეგმა

დასახელება Iკვარტალი IIკვარტალი IIIკვარტალი IVკვარტალი

 X X X X



 X X X X

 X X X X

 X X X X

    
შუალედურიმოსალოდნელიშედეგი (2017 წელი)

 

დანართი 5

პროგრამისსაბოლოოშედეგისინდიკატორები

შედეგისინდიკატორებიმოსალო
დნელი
საბოლო
ოშედეგ
ი(OUTC
OME)

დასა
ხელე
ბა

201
8წე
ლი 
(სა
ბა
ზი
სო)

201
9წე
ლი

202
0 
წე
ლი

202
1წე
ლი

2022
წელ
ი

გაზ
ომვ
ისე
რთ
ეუ
ლი

გეგმ
იურ
იგად
ახრა

მონა
ცემთ
აწყარ
ო

პასუხის
მგებელი 
(საბიუჯ
ეტოორგ
ანიზაცი
ა, 
სამსახუ
რი)

მეთოდ
ოლოგი
ა

რი
სკ
ი

             

            



            

დანართი 6

ქვეპროგრამისშუალედურიშედეგისინდიკატორები

შედეგისინდიკატორებიმოსალო
დნელი
საბოლო
ოშედეგ
ი(output
s)

დასა
ხელე
ბა

201
8წე
ლი 
(სა
ბა
ზი
სო)

201
9წე
ლი

202
0 
წე
ლი

202
1წე
ლი

2022
წელ
ი

გაზ
ომვ
ისე
რთ
ეუ
ლი

გეგმ
იურ
იგად
ახრა

მონა
ცემთ
აწყარ
ო

პასუხის
მგებელი 
(საბიუჯ
ეტოორგ
ანიზაცი
ა, 
სამსახუ
რი)

მეთოდ
ოლოგი
ა

რი
სკ
ი

             

            



            

დანართი 7

ინფორმაცია პროგრამის შესრულების თაობაზე

პროგრამისდასახელება 
(პროგრამულიკოდი)  

პროგრამისგამახორციე
ლებელი  

პროგრამისაღწერადამი
ზანი  

დაგეგემილისაბოლოოშ
ედეგი  

მიღწეულიშედეგი
 

დაგეგმილისაბოლოოშედეგისშეფასებისინ
დიკატორი

მიღწეულიშედეგისშეფასებისინდიკატ
ორი

№
საბაზისომაჩვენებე

ლი
დაგეგმილიმაჩვენ

ებელი
მიღწეულიმაჩვენ

ებელი
ცდომილებისმაჩვე
ნებელი (%/აღწერა)

განმარტ
ება

1      

2      

3      

4      

5      

6      

დანართი 8

ინფორმაცია ქვეპროგრამის შესრულების თაობაზე



ქვეპროგრამისდასახელებ
ა (პროგრამულიკოდი)  

ქვეპროგრამისგამახორცი
ელებელი  

პროგრამისაღწერადამიზ
ანი  

დაგეგემილიშუალედურ
იშედეგი  

მიღწეულიშედეგი
 

დაგეგმილიშუალედურიშედეგისშეფასებისი
ნდიკატორი

მიღწეულიშედეგისშეფასებისინდიკა
ტორი

№
საბაზისომაჩვენებე

ლი
დაგეგმილიმაჩვე

ნებელი
მიღწეულიმაჩვე

ნებელი
ცდომილებისმაჩვე
ნებელი (%/აღწერა)

განმარ
ტება

1      

2      

3      

4      

5      

6      


