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2020 წელს პოლონეთმა აღნიშნა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის აღდგენის 30 წლისთავი. 1990  წელს 
წამოწყებული მისი ხელახალი შემოღება შესაძლებელი გახდა 
1989 წელს დაწყებული პოლიტიკური გარდაქმნის პროცესის 
წყალობით. ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი 
არჩევნები გაიმართა 1990 წლის 27 მაისს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შესახებ კანონის საფუძველზე. ამ საწყის 
პერიოდში, კონკრეტულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელთა 
გაერთიანებების სახით აღიარებული მუნიციპალიტეტები (გმინები) 
გამოეყო სახელმწიფო ორგანოების იერარქიულ სისტემას და მათ 
მიიღეს დამოუკიდებელი ბიუჯეტი. მუნიციპალიტეტებმა დაიწყეს 
საზოგადოებრივი ამოცანების განხორციელება საკუთარი 
სახელით და საკუთარი პასუხისმგებლობით. 1999 წლის 1 იანვარს 
ძალაში შესული შემდგომი ადმინისტრაციული რეფორმით კვლავ     

შემოღებულ იქნა ოლქები (პოვიატები) და რეგიონები 
(სავოევოდოები). ამ პერიოდში, 1994 წელს პოლონეთმა, 
რამდენიმე ქვეყანას შორის ერთ-ერთმა სრულად მოახდინა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტიის 
რატიფიცირება. ამ პროცესების შედეგად პოლონეთში შეიქმნა 
ფართობის, მოსახლეობის პოტენციალის, ინფრასტრუქტურის და 
შემოსავლის შექმნის თვალსაზრისით დივერსიფიცირებული 
ადგილობრივი მმართველობის სამდონიანი სისტემა.

პოლონეთი იყო ლიდერი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ 
ევროპაში ადგილობრივი თვითმმართველობის დანერგვის 
საკითხში და დღეისთვის წარმოადგენს მთელს ევროპაში 
ადგილობრივი თვითმმართველობის უმაღლესი დონის მქონე 
ერთ-ერთ ქვეყანას. 1997 წლის კონსტიტუციაში გამოხატული 
თვითმმართველობის ძალაუფლება და თვითმმართველობის 
სისტემური გარანტიები შედარებულია სანიმუშო სკანდინავიურ 
გადაწყვეტილებებთან. 

49 პროვინციად პოლონეთის ორდონიანი ადმინისტრაციული 
დაყოფა მოქმედებდა 1998 წლის ბოლომდე. 1999 წლის 
დასაწყისში შემოღებულ იქნა სამდონიანი, პროვინციების, 
ოლქებისა და მუნიციპალიტეტებისგან შემდგარი სტრუქტურა.  

აღნიშნული ადმინისტრაციული რეფორმა გატარდა სახელმწიფოს 
ძირითადი სამდონიანი ტერიტორიული დაყოფის შემოღების 
შესახებ კანონის საფუძველზე, რომელიც მიმართული იყო 
თვითმმართველობის აღდგენის და პირველ რიგში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის უფრო მცირე ერთეულების ორგანოების 
საქმიანობის გაუმჯობესებისკენ. ამასთან, მიზანს წარმოადგენდა 
უფრო დიდი რეგიონების შექმნა, რომლებიც შეძლებდნენ სხვა 
რეგიონებისთვის კონკურენციის გაწევას 2004 წელს  პოლონეთის 
ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ. რეფორმამდელი 
პროვინციები იყო ძალიან პატარა იმისთვის, რომ ეფექტურად 
გამოეყენებინათ ფინანსური რესურსები და აქედან გამომდინარე 
შეიქმნა 16 შედარებით უფრო დიდი პროვინცია.

რეფორმის შემდეგ ყველაზე პატარა ტერიტორიულ ერთეულს 
წარმოადგენს მუნიციპალიტეტი. 2020 წლის 1 იანვრის 
მდგომარეობით, პოლონეთში აღირიცხება 2,477 
მუნიციპალიტეტი, რომელთაგან 302 წარმოადგენს ქალაქის 
მუნიციპალიტეტს. ქალაქის მუნიციპალიტეტები თავმოყრილია 
ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში და ზოგიერთ 
შემთხვევაში შეადგენს მათ რაიონებს. ასევე, შეიძლება გამოვყოთ 
642 ქალაქ-სოფლის თემები (ანუ, ერთი ქალაქი და რამდენიმე 
ახლომდებარე სოფელი) და 1,533 სოფლის მუნიციპალიტეტი.

 1.Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603,   ხელმისაწვდომია:

 2.სტატისტიკის ცენტრალური ოფისი. პოლონეთის ადმინისტრაციული დაყოფა, ხელმისაწვდომია:

1

2

Główny Urząd Statystyczny / Statystyka regionalna / Jednostki terytorialne / Podział administracyjny Polski 

h�p://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19980960603 
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ოლქი ეს არის ტერიტორიული მოწყობის ერთეული, 
რომელიც ფართობის მიხედვით უფრო დიდია, ვიდრე 
მუნიციპალიტეტი. ერთი ოლქი აერთიანებს მის იურისდიქციაში 
შემავალ მეზობელ მუნიციპალიტეტებს. მთლიანობაში, 
პოლონეთში არსებობს 380 ოლქი, რომელთაგან 66 წარმოადგენს 
ოლქის უფლებების მქონე ქალაქს. დანარჩენი 314 ოლქი 
განსხვავდება ზომის მიხედვით, რომელთაგან ზოგიერთის 
შემადგენლობაში შედის ერთი-ორი მუნიციპალიტეტი, ხოლო 
ზოგიერთში კი - თორმეტი ან მეტი. პოლონეთში პროვინციები 
(სავოევოდოები) წარმოადგენს უმაღლეს ტერიტორიულ ერთეულს 
და უმაღლესი თვითმმართველობის ორგანოებს. 16 
სავოევოდოდან თითოეულს სათავეში უდგას სახელმწიფოს მიერ 
დანიშნული მმართველი და მარშალი, რომელიც 
ხელმძღვანელობს სეიმის მიერ არჩეულ აღმასრულებელ 
ორგანოს, რომელსაც ირჩევენ მოქალაქეები. სავოევოდოები 
განსხვავდება ტერიტორიის, მოსახლეობის რაოდენობის და 
მოსახლეობის სიმჭიდროვის მიხედვით. თუმცა, თითოეულს 
გააჩნია ერთი საერთო მახასიათებელი – ადმინისტრაციული 
ცენტრი, ანუ, ქალაქი, სადაც განთავსებულია მარშალის და 
გუბერნატორის ოფისები. თვითმმართველობის ადმინისტრაციასა 
და სახელმწიფო ადმინისტრაციას შორის ამოცანები დაყოფილია.

პოლონეთის დეცენტრალიზაციის წინამდებარე 
სახელმძღვანელოს მიზანია 1989 წლიდან ადგილობრივი  
თვითმმართველობის ხელახლა შემოღების და 
დეცენტრალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით პოლონეთის 
გამოცდილების გაზიარება. სახელმძღვანელოს მთავარი მიზანია 

მიაწოდოს აქტუალური ინფორმაცია და ცოდნა ცენტრალური და 
რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ექსპერტებს და 
სომხეთის და საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
წრეების წარმომადგენლებს. წინამდებარე სახელმძღვანელოს 
ავტორების იდეა გახლავთ ქვეყნებს შორის ურთიერთსწავლების, 
მოწინავე გამოცდილების და მიღებული გაკვეთილების 
გაზიარების ხელშეწყობა.

სომხეთის ტერიტორიული მოწყობა გახორციელდა 1995 
წელს. დღეისთვის ქვეყანაში მოქმედებს ადმინისტრაციული 
დაყოფის ორი დონე –რეგიონები და მუნიციპალიტეტები –და 
ადგილობრივი თვითმმართველობა ხორციელდება მხოლოდ 
მუნიციპალიტეტების დონეზე. საქართველოს შემთხვევაში, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის შემოღებისკენ მიმართული 
ადმინისტრაციული რეფორმა დაიწყო 1997 წელს. დღეისთვის, 
საქართველოში თვითმმართველობა ხორციელდება მხოლოდ 
ერთ დონეზე – მუნიციპალიტეტებში (თვითმმართველი ქალაქების 
და თვითმმართველი თემების ჩათვლით). პოლონეთის 
გამოცდილება, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულები იქმნება ტერიტორიული მოწყობის სამივე დონეზე, 
შესაძლოა სასარგებლო იყოს სომხეთისა და საქართველოსთვის, 
თუ მათ სურთ მათი ტერიტორიული მართვის რეფორმის 
გაგრძელება და დეცენტრალიზაციის მიღწევა.

წინამდებარე სახელმძღვანელო შედგება ოთხი ძირითადი 
ნაწილისგან. პირველი ნაწილი ეძღვნება ხუთ შერჩეულ სფეროში 
პოლონური გამოცდილების წარმოდგენას:

მეორე ნაწილი ეძღვნება სომხეთში დეცენტრალიზაციასთან 
დაკავშირებული საჭიროებებისა და მთავარი წინააღდეგობების 
წარმოდგენას და ანალიზს, ხოლო მესამე ნაწილში განხილულია 
საქართველოს მაგალითი. ორივე ნაწილის სტრუქტურა აგებულია 
ზემოთაღნიშნული ხუთი სფეროს გარშემო.

წინამდებარე სახელმძღვანელოს ბოლო, მაგრამ 
არანაკლებ მნიშნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ადგილობრივი 
თვითმმართველობისა და დეცენტრალიზაციის დანერგვაში 
პოლონეთის გამოცდილებაზე დაფუძნებული რეკომენდაციები 
სომხეთისა და საქართველოსთვის.

წინამდებარე სახელმძღვანელოს თითოეული ქვეყნისთვის 
მიძღვნილი თავები მომზადდა ძირითადად დოკუმენტური 
მასალების ანალიზის საფუძველზე. ეს მოიცავდა არსებული 

1. ადგილობრივი თვთმმართველობების 
შესაძლებლობების გაფართოება

2. ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობის 
დაფინანსება

3. საჯარო მომსახურებების მიწოდება

4. ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ გარეშე 
სახსრების ათვისება

5. ანტიკრიზისული ღონისძიებები
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ლიტერატურის, შესაბამისი სახელმწიფოს სტრატეგიებისა და 
სამოქმედო გეგმების, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო 
ორგანიზაციების მიერ მომზადებული ანგარიშების განხილვას. 
ასევე განხილული იქნა მთავარი საკანონმდებლო აქტებიც. 
ამასთან ერთად, სომხეთსა და საქართველოში ჩატარდა 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან და სხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუები.

წინამდებარე სახელმძღვანელო შემუშავდა პოლონეთის 
რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 
თანადაფინანსებული პროექტის „მიმართულება: ეფექტური 
სახელმწიფო. დეცენტრალიზაციის და მოდერნიზაციის პოლონური 
გამოცდილება, მიღებული გაკვეთილები სომხეთისა და 
საქართველოსთვის“ ფარგლებში. ეს გახლავთ სამი პარტნიორი 
ორგანიზაციის: CASE – სოციალურ-ეკონომიკური კვლევების 
ცენტრის (ვარშავა), GIP - საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის 
(თბილისი) და ACGRC - გლობალიზაციისა და რეგიონული 
თანამშრომლობის ანალიტიკური ცენტრის (ერევანი) ერთობლივი 
ნაშრომი.

 



პროვინციები  
(voivodeships)

საგრაფოები 
(poviats)

ქალაქები საგრაფოთა 
უფლებამოსილებებით

მუნიციპალიტეტები 
(gminas)

თვითმმართველი ორგანოებიადმინისტრაციული დაყოფის 
დონეები

თვითმმართველობა პოლონეთში: 
საბაზისო საკითხები

ადგილობრივი თვითმმართველობა 
ხორციელდება სამივე დონეზე
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314  

66  

2 477

პროვინციებში, ადმინისტრაციული ძალაუფლება 
გადანაწილებულია ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 
დანიშნულ გუბერნატორს (voivode), არჩეულ კრებას 
(sejmik) და კრების მიერ არჩეულ აღმასრულებელ 
გამგეობას შორის. აღმასრულებელი გამგეობა იმართება 
marszałek-ს მიერ.

საგრაფოებს ყავთ არჩეული საბჭოები (rada powiatu) 
რომლებიც ირჩევენ აღმასრულებელ გამგეობას (zarząd 
powiatu), რისი ხელმძღვანელიც არის starosta.

ქალაქ საგრაფოებს ყავთ თავიანთი არჩეული 
საბჭოები (rada miejska, rada miasta) და პირდაპირი 
წესით არჩეული მერი (prezydent).

მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ არჩეული  საბჭო და 
ყავთ პირდაპირი წესით არჩეული მერი (prezydent, 
burmistrz, or wójt).

გუბერნატორი

საბჭო
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3.  Wankiewicz, B. (2011) ‘Samorządność jako wyzwanie dla rozwoju lokalnego’, Ekonomiczne Problemy Usług, No 71, pp. 121-135.
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გრაფიკი 2. მონაწილეობის დონეები

შეტყობინება

კონსულტაცია

გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში 

მონაწილეობა

1. დეცენტრალიზაციის პოლონური გამოცდილება

ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაფართოება1.1.

ზოგადად, წარმატებული ურთიერთქმედება 
ადგილობრივ ორგანოებსა და მოსახლეობას შორის 
დამოკიდებულია სამ ფაქტორზე: 

პოლონეთში, ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებებისა 
და შესაძლებლობების გაფართოება ხორციელდება 
„მონაწილეობის პროცესის“ მეშვეობით, რაც ნიშნავს 
ადგილობრივების მოწოდებას ჩაერთონ არჩევნებში, 
რეფერენდუმებში, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და 
კონტროლის ღონისძიებებში ადგილობრივ, რეგიონულ და 
სახელმწიფოს დონეზე. ყველაზე ხშირად თვითმმართველობის 
ერთეულები მოქმედებენ, როგორც სახელმწიფო ორგანოებსა და 
მოსახლეობას შორის თანამშრომლობის პლატფორმები. მონაწილეობის 
პროცესი შესაძლოა იყოს სამი ფორმის, კერძოდ ინფორმაციის მიწოდება, 
კონსულტაციები და გადაწყვეტილებების ერთობლივად მიღება. 
თითოეული ამ ფორმის რეალიზაცია ხორციელდება საჯარო 
საინფორმაციო ბიულეტენის (BIP), საჯარო კონსულტაციებისა ან 
სამოქალაქო ბიუჯეტის მეშვეობით, შესაბამისად.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ეფექტური ფუნქციონირება მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია პოლიტიკის 
შემუშავების პროცესში მოსახლეობასთან დიალოგსა და მათი ჩართულობის დონეზე. უწყვეტი დიალოგი საშუალებას აძლევს 
ადგილობრივ მოსახლეობას უშუალოდ ჩაერთონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ღიად განაცხადონ მათი საჭიროებების 
შესახებ და პირდაპირი ზეგავლენა მოახდინონ ადგილობრივი პოლიტიკის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. ამის 
გათვალისწინებით,  თვითმმართველობის იდეა მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს ადგილობრივ მოსახლეობაში, რადგან იგი 
წარმოადგენს სოციალური კეთილდღეობის ამაღლების, ურთიერთკავშირების გაძლიერების და ადგილობრივი თემების უფლებებისა 
და შესაძლებლობების გაფართოების საფუძველს.

ადგილობრივი ორგანოების ფუნქციები1. 

2.ადგილობრივი მოსახლეობის პოტენციალი; 

3. საერთო მდგომარეობა, როგორიცაა მაგალითად, 
ურთიერთგაგების და სოციალური კომუნიკაციის 
დონე, თანამშრომლობის ჩამოყალიბებული 
ფორმები და ურთიერთნდობა, სხვათა და სხვათა3 
შორის .
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4.   Jaskulska, M. (2019) ‘Partycypacja publiczna w polskich miastach i miasteczkach na przykładzie województwa pomorskiego’, Zarządzanie Publiczne, No 2(46), pp. 97–117. 

5.  იგივე
 

მაგალითად, საჯარო საინფორმაციო ბიულეტენი (                 ) 
შეიქმნა იმისთვის, რომ საჯარო ინფორმაცია გამხდარიყო 
ხელმისაწვდომი ინტერნეტით. თითოეული დაწესებულება, 
რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ვალდებულია 
წარმოადგინოს მისი საქმიანობის ანგარიში BIP-ის მეშვეობით. 
ბიულეტენი უზრუნველყოფს ოფიციალურ დოკუმენტებზე წვდომას 
და სახელმწიფო ორგანოების და თანამდებობის პირების 
საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას. SISMS-ის კიდევ 
ერთ მაგალითს წარმოადგენს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების (ICT) სისტემა, რომელსაც იყენებენ 
ადგილობრივი თვითმმართველობები, ორგანიზაციები, 
მომსახურების მიმწოდებლები და კომერციული ორგანიზაციები 
იმისთვის, რომ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მეშვეობით 
მოსახლეობას მიაწოდონ ინფორმაცია ადგილობრივი 
ინიციატივების, ამინდის ექსტრემალური პირობების, ავარიებისა 
და საფრთხეების თაობაზე. მობილური კავშირის ოპერატორებთან 
თანამშრომლობით სისტემა საშუალებას აძლევს ადგილობრივ 
ხელისუფლებას მიაწოდონ ინფორმაცია გარკვეულ რაიონებში ან 
კონკრეტულ ქუჩებზე მცხოვრებ მოსახლეობას. ამ ეტაპზე 
მოქალაქეები ვერანაირ ზემოქმედებას ვერ ახდენენ 
ხელისუფლების ქმედებებზე და უბრალოდ პასიურად იღებენ 
შეტყობინებებს და ინფორმაციას.

ტრადიციული საკომუნიკაციო არხების (გაზეთები, რადიო, 
ტელევიზია, ბუკლეტები) გარდა არსებობს მოსახლეობასთან 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ონლაინ კომუნიკაციისთვის 
ხელმისაწვდომი რიგი სხვა ინსტრუმენტები, კერძოდ:

რიგი ანგარიშებისა და სტატიების მიხედვით4 , ამ ეტაპზე არ 
არსებობს არცერთი არხი, რომელიც მისცემდა ადგილობრივ 
ხელისუფლებას მოსახლოებისგან უკუკავშირის მიღების 
საშუალებას და ყველაზე ხშირად ხდება მხოლოდ უკვე 
მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება. 2017 წელს, პომერანიის სავოევოდოში მცირე და 
საშუალო საწარმოებში ჩატარებული კვლევის შედეგად 
გამოვლინდა შემდეგი პრობლემები: გახორციელებული/ 
მიმდინარე პროექტების შესახებ ინფორმაციაზე, სახელმწიფო 
პოლიტიკაზე და მონაწილოების პროცესებზე მოსახლეობის 
შეზღუდული წვდომა და დიალოგის პლატფორმის 
არარსებობა მოსახლეობის მოსაზრებებისა და პრობლემების 
მისაწოდებლად5. 

ვებ-გვერდები; 

საჯარო საინფორმაციო ბიულეტენი; 

კლიენტების მომსახურების ელექტრონული ოფისი; 

ePUAP (საჯარო ადმინისტრირების სერვისების        
ელექტრონული პლატფორმა);

ტურისტული პროგრამები (აპლიკაციები) (მაგ. 
ელექტრონული ტურისტული რუკები);

ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენები;

სოციალური ქსელები; 

YouTube არხები; 

SISMS; 

სოციალური კონსულტაციის პორტალები. 

1.1.  ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაფართოებაპოლონეთი/

ინფორმაციის მიწოდება www.bip.gov.pl მიღებული გამოცდილება 
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წარმოადგენს კიდევ ერთი მნიშნელოვან ინსტრუმენტს, 
რომელიც გულისხმობს საკითხებისა და პრობლემების 
გადაჭრის პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიურ 
მონაწილეობას. საზოგადოებასთან კონსულტაციის უფლება 
გამომდინარეობს უშუალოდ პოლონეთის რესპუბლიკის 
კონსტიტუციიდან (მუხლი 4). აღნიშნული ღონისძიებებით 
მიიღწევა მუნიციპალურ ორგანოებსა და ადგილობრივ 
მოსახლეობას შორის ეფექტური და ხანგრძლივი ბალანსის 
შენარჩუნება და ეს იძლევა მოსახლეობის სასარგებლოდ 
საკითხების გადაჭრის საშუალებას. პოლონური 
გამოცდილების გათვალისწინებით, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების, სამოქალაქო ინიციატივის 
ორგანიზაციების და საქმიანი ორგანიზაციების 
კონსულტაციების პროცესში ჩართვა იძლევა 
საშუალებას შემუშავდეს ადგილობრივი 
პრობლემების გადაჭრისა და ადგილობრივ 
განვითარებასთან დაკავშირებული საკვანძო 
გადაწყვეტილებების მიღებისადმი უფრო მეტად 
დახვეწილი მიდგომა.

ერთობლივი გადაწყვეტილებები წარმოადგენს სამოქალაქო 
მონაწილეობის უმაღლეს დონეს ხელისუფლებასა და 
მოსახლეობას შორის სრულფასოვანი პარტნიორობის 
შედეგად და გულისხმობს მოსახლეობის უზრუნველყოფას 
გარკვეული კომპეტენციებით (და ამასთან ერთად 
პასუხისმგებლობის დაკისრებასაც) განხორციელებულ 
ქმედებებთან და მიღებულ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით. 
მონაწილეობრივი ბიუჯეტი, ანუ ბიუჯეტის დაგეგმვაში 
საზოგადოების მონაწილეობა (ასევე იწოდება, როგორც 
სამოქალაქო ბიუჯეტი) წარმოადგენს განხილვისა და 
გადაწყვეტილებების მიღების დემოკრატიულ პროცესს, 
როდესაც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა წყვეტს, თუ როგორ 
უნდა გაიხარჯოს ბიუჯეტის კონკრეტული ნაწილი. სოპოტი იყო 
პირველი ქალაქი პოლონეთში, რომელმაც 2011 წელს 
დანერგა ბიუჯეტის დაგეგმვაში საზოგადოების მონაწილეობის 
პრაქტიკა. ინიციატივამ ფართო მხარდაჭერა მოიპოვა 
ადგილობრივ მოსახლეობაში და შემდეგ წელს ეს პრაქტიკა 
განხორციელდა ელბლაგში, პოზნანში, ზიელონაში, გორასა და 
ბევრ სხვა დიდ ქალაქში. 

საზოგადოებასთან კონსულტაციები ხორციელდება 
სხვადასხვა ფორმით, ამასთან, ზოგიერთი ფორმა 
გულისხმობს მოსახლეობის მოსაზრებების მიღებას 
გამოკითხვებისა და კვლევების მეშვეობით, ზოგიერთი კი 
ელექტრონული ფოსტით და სატალეფონო 
გამოკითხვების საშუალებით6. აღნიშნული ფორმები 
ყოველთვის არ უწყობს ხელს ადგილობრივ ორგანოებსა 
და მოსახლეობას შორის კონსტრუქციულ დიალოგს. 
ზოგიერთ შემთხვევაში, ხელისუფლების მხრიდან არ 
ხდება უკუკავშირის ან კონსულტაციების დასრულების 
შესახებ ანგარიშების მიღება. კიდევ ერთი საკითხი ეხება 
ყურადღების მცირე ინვესტიციებზე (მაგ. საჯარო 
სივრცეების კეთილმოწყობა) და არა სტრატეგიულ 
გადაწყვეტილებებზე ფოკუსირებას7 . მოსახლეობის 
მოსაზრებების გათვალისწინების და 
უთანხმოების თავიდან აცილების მიზნით, 
კონსულტაციების ორგანიზება უნდა მოხდეს 
გადაწყვეტილებების მიღების საწყის ეტაპზე.

1.1.  ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაფართოებაპოლონეთი/

კონსულტაციები ერთობლივი გადაწყვეტილებები მიღებული გამოცდილება 

Gurgul, A. (2020) ‘Konsultacje społeczne przez internet wzbudzają protesty krakowskich aktywistów’, Wyborcza.pl, 
15 April 2020, ხელმისაწვდომია:

6.

7.

h�ps://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,25871803,konsultacje-dot-parku-przy-karmelickiej-zielonej-starowislnej.html?disableRedirects=true 
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მონაწილეობრივი ბიუჯეტი საშუალებას აძლევს ადგილობრივ 
მოსახლეობას პირდაპირი გავლენა მოახდინოს მოსახლეობის მიერ 
წარდგენილი პროექტებისთვის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფის 
თაობაზე გადაწყვეტილებებზე. შესაბამისად, ეს არის ეფექტური 
მეთოდი, რათა მოსახლეობა ჩაერთოს ხელისუფლების 
ორგანოების მიერ მათ განკარგულებაში გადაცემული სახელმწიფო 
ფინანსების გახარჯვის დაგეგმვაში. მონაწილეობრივი ბიუჯეტის 
მიღებას გააჩნია სამართლებრივი საფუძველი. იგი შესაძლებელია 
კანონიერად დაინერგოს მუნიციპალიტეტებში, რაიონებსა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვა ერთეულებში. საბჭოებს 
შეუძლიათ განსაზღვრონ მათი ერთეულის საერთო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი თანხა, რომელიც დაიხარჯება ღია კენჭისყრით 
გადაწყვეტილი მოსახლეობის ნების შესაბამისად. 

რომლებიც მიმართულია ქალაქის ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესებისკენ, ხოლო ადგილობრივი პროექტები 
განკუთვნილია ხუთივე რაიონის მოსახლეობისთვის. ცალკე ბიუჯეტი 
გამოიყოფა რამდენიმე კატეგორიის პროექტებისთვის. 
ადგილობრივ ორგანოებს საშუალება ეძლევათ აირჩიონ ხმის 
მიცემის შესაბამისი ფორმა (ტრადიციული ან ინტერნეტის 
საშუალებით), რაც დადებითად მოქმედებს გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში ახალგაზრდების და უფროსი თაობის 
მოსახლეობის ჩართულობაზე. 2020 წლის აპრილში, ქალაქის 
ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ COVID-19-ის პანდემიისა და 
გატარებული ანტიკრიზისული ღონისძიებების გამო ვერ 
მოხერხდებოდა სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში პროექტებზე 
კონკურსის გამოცხადება8. ვირუსის მასშტაბური გავრცელების 
თავიდან აცილების მიზნით, ზოგიერთმა ადგილობრივმა 
თვითმმართველობამ ასევე უარი განაცხადა საჯარო განხილვების 
ორგანიზებაზეც. თუმცა, ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება არ 
შეუძლიათ იმ ქალაქების მმართველ ორგანოებს, რომელთა 
მოსახლეობის რაოდენობაც აჭარბებს 100,000-ს და 
რომელთათვისაც სამოქალაქო ბიუჯეტი და ხმის მიცემა ითვლება 
კანონით სავალდებულოდ. პოლონეთის ქალაქების ასოციაციამ 
თხოვნით მიმართა მთავრობას შეეჩერებინათ სამოქალაქო 
ბიუჯეტების შესახებ დებულებების მოქმედება 2020 წელს.   

2014 წელს, ლოძი გახდა პირველი დიდი ქალაქი, სადაც 
დაინერგა სამოქალაქო ბიუჯეტი. ამის წყალობით, ხუთი წლის 
განმავლობაში გახორციელდა 190 მილიონი ზლოტის 
ღირებულების 700 პროექტი. ქალაქის მოსახლეობას შეუძლია 
წარადგინოს განაცხადები და ხმა მისცეს საქალაქო პროექტებს, 

1.1.  ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაფართოებაპოლონეთი/

მიღებული გამოცდილება 

 Radio Łódż, Łódzki Budżet Obywatelski jednak wystartuje, ხელმისაწვდომია:8.

პროცესის მომზადება 
(ნული ქულა)

პროცესის წესების 
განსაზღვრა

საინფორმაციო და 
საგანმანათლებლო 
კამპანიის ჩატარება

საპროექტო 
განაცხადების 
მომზადება და 
შეტანა

პროექტების დადასტურებაპროექტების განხილვა

პროექტების 
შერჩევა

შერჩეული 
პროექტების 

განხორციელება

განხორციელებული 
პროექტების 

მონიტორინგი

პროცესის შეფასება

გრაფიკი 3.  მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 
საფეხურები
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თუმცა, მთავრობა არ გეგმავს რაიმე 
საკანონმდებლო ცვლილებების გახორციელებას 
სამოქალაქო ბიუჯეტების ორგანიზებასთან 
დაკავშირებული, კანონით დადგენილი 
ვალდებულებებისგან გათავისუფლების 
თვალსაზრისით. შესაბამისად, მოცემული სიტუაციის 
გათვალისწინებით, ზოგიერთი მოქალაქე შეიძლება 
გამოეთიშოს გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესს. მიმდინარე წელს მონაწილეობრივი 
ბიუჯეტის წარმატებით მართვის მიზნით რამდენიმე 
ქალაქში ბიუჯეტი შემცირდა. ლოძის შემთხვევაში 
ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით განახევრდა და 
შეადგინა 24 მილიონი პოლონური ზლოტი9 . 

აღნიშნულის საფუძველზე, ქვემოთ წარმოდგენილია 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების კომპლექსური 
ურთიერთქმედებების და შესაძლებლობების გაფართოების 
სხვადასხვა ტიპების მოკლე აღწერა.

ორგანოების საქმიანობაში მონაწილეობისთვის. 
პოლონეთის კონსტიტუციის 61-ე მუხლის თანახმად, ნებისმიერ 
მოქალაქეს უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია სახელმწიფო 
ორგანოებისა და თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ. 
ამასთან, მოქალაქეებს უფლება აქვთ გააჩნდეთ წვდომა 
სახელმწიფო ორგანოების დოკუმენტებზე, დაესწრონ სხდომებს, 
დასვან შეკითხვები და ჩაიწერონ ხმა ან დააფიქსირონ 
გამოსახულებები. პოლონეთში კორონავირუსის გავრცელებასთან

დაკავშირებული სიტუაციის გამო, სახელმწიფო ორგანოების 
სხდომები გადავიდა ონლაინ რეჟიმში. უნდა აღინიშნოს, რომ 
პანდემიამდეც სხდომების ონლაინ რეჟიმში ტრანსლირება 
სავალდებული იყო მუნიციპალური თვითმმართველობის შესახებ 
კანონის მე-20 (1ბ) მუხლის შესაბამისად10. თუმცა ხშირად, ტექნიკური 
თუ სხვა სახის პრობლემების გამო, მოქალაქეებს შეეძლოთ მხოლოდ 
პირადად დასწრებოდნენ სხდომებს. როგორც პოლონური 
გამოცდილება გვიჩვენებს, მოქალაქეების მონაწილეობით სხდომების

ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება და 
თანამედროვე ტექნოლოგიები ახალ შესაძლებლობებს 
უქმნის მოსახლეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის

ცხრილი 1.1. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ურთიერთქმედებისა და შესაძლებლობების გაძლიერების ტიპები

1.1.  ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაფართოებაპოლონეთი/

ურთიერთქმედების ტიპი კომუნიკაციის რეჟიმი მახასიათებლები

 Zboińska, A. (2020), ‘Łódź. Budżet obywatelski w czasie pandemii koronawirusa. Zmieniają się zasady, będą różne pule zadań’, Dziennik Łódzki, 22 June 2020, ხელმისაწვდომია:9.
  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ხელმისაწვდომია:10.

ინფორმირება ცალმხრივი კომუნიკაცია ინფორმაციის მარტივად ხელმისაწვდომობა, კომუნიკაციის გასაგები და დახვეწილი მეთოდი, 

ძირითად იდეებსა და პრიორიტეტებზე ფოკუსირება, ადრესატებისგან უკუკავშირის მიღების 

შესაძლებლობა (ელექტორნული ხმის მიცემა, ემოციის სიმბოლოების გამოყენებით).

წინა ეტაპებიდან მიღებული მოსაზრებებისა და ინფორმაციის საფუძველზე მიღებული და 

გაზიარებული უნდა იქნას ორმხრივად მომგებიანი გადაწყვეტილება.

იდეების გრძელი ჩამონათვალის ერთობლივად განხილვა, მთავარი მიზანი - განსხვავებულ 

შეხედულებებს შორის კონსენსუსის მიღწევა. 
ორმხრივი კომუნიკაცია

სიმეტრიული კომუნიკაცია ყველა 

მხარის აქტიური მონაწილეობით

კონსულტაცია

ერთობლივი 

გადაწყვეტილებები
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11.  Kłucinska, P. (2020), ‘Sesje online – czy są zgodne z prawem?’, Sieć obywatelska Watchdog , 1 July 2020, ხელმისაწვდომია https://siecobywatelska.pl/sesje-online-czy-sa-zgodne-z-prawem/
12.  Sieczkowska, G.(2020), ‘Efekt społeczeństwa obywatelskiego: rośnie liczba petycji kierowanych do Sejmu’, Konkret24, 23 July 2020, ხელმისაწვდომია: https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/efekt-spoleczenstwa-obywatelskiego-rosnie-liczba-

petycji-kierowanych-do-sejmu,1023625.html

ონლაინ ჩატარება განსაკუთრებით პრობლემურია მცირე 
მუნიციპალური ორგანოებისა და დამხმარე 
ერთეულებისთვის. სამოქალაქო ქსელმა „Watchdog“-მა 
აღნიშნა, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც დაიგეგმა 
ონლაინ სხდომები, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო 
სხდომები არ იყო ხელმისაწვდომი ონლაინ ან სხდომების 
მხარდამჭერი პროგრამები ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ 
მუნიციპალიეტის საბჭოს წევრებისთვის11. აშკარაა, რომ 
ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით და კანონის 
უზენაესობის დაცვით შესაძლებელია პროდუქტიული 
თანამშრომლობის მიღწევა ადგილობრივ ორგანოებსა და 
მოსახლეობას შორის და ეს საშუალებას მისცემს ყველა 
მხარეს მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკის შემუშავების 
პროცესში
კიდევ ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას აძლევს 
ადგილობრივ მოსახლეობას ზემოქმედება მოახდინოს 
პოლიტიკის შემუშავების პროცესზე ადგილობრივ, 
რეგიონულ ან ცენტრალურ დონეზე, არის პეტიცია. იგი 
ასევე შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ხელისუფლების იმ 
ორგანოებზე და ორგანიზაციებზე კონტროლის 
ინსტრუმენტი, რომლებიც ახორციელებენ საზოგადოებრივ 
ამოცანებს. თვრამეტი ან უფროსი ასაკის თითოეულ 
მოქალაქეს უფლება აქვს წარადგინოს პეტიცია პოლონეთის 

კონსტიტუციის 63-ე მუხლის შესაბამისად. პოლონეთში 
ხელისუფლების ორგანოები ვალდებულნი არიან 
განიხილონ და უპასუხოდ არ დატოვონ პეტიცია, 
რისი წყალობითაც ეს ხდება მასობრივი 
ინიციატივის საშუალებით ხელისუფლების 
ორგანოებზე ზემოქმედების ინსტრუმენტი. 
პეტიცია განხილული უნდა იყოს დაუსაბუთებელი 
დაყოვნების გარეშე, მაგრამ ნებისმიერ 
შემთხვევაში მისი წარდგენიდან არაუგვიანეს სამ 
თვეში. პეტიციის წარმდგენს (წარმდგენებს) და მიმღებს 
შორის კომუნიკაცია წარმოადგენს სახელმწიფო 
ორგანოებსა და მოქალაქეებს შორის ფართო დიალოგის 
ნაწილს. როგორც პოლონური გამოცდილება გვიჩვენებს, 
სხვადასხვა, ხშირად დასაბუთებული მიზეზების გამო, 
პეტიციების უმეტესობა ითვლება შეუსაბამოდ. თუმცა, თუ 
პეტიცია აკმაყოფილებს ყველა ოფიციალურ და 
პროცედურულ პირობებს და მოიცავს ეფექტურ 
გადაწყვეტილებას შესაბამის საკითხთან დაკავშირებით, 
იგი უდაოდ იქნება განხილული დადებითად. პეტიციების 
კომისიის 2015-2019 წწ. პერიოდის წლიური ანგარიშების 
მიხედვით, სეიმისთვის წარდგენილი მხოლოდ 39 პეტიცია 
(5.2%) იქნა დადებითად განხილული12. 
 

უნდა აღინიშნოს, რომ თვითმმართველ თემად ადგილობრივი 
ხელისუფლების განხილვა გამართლებულია მხოლოდ 
სუბსიდიარობის პრინციპთან დაკავშირებით. ამ პრინციპის მიხედვით, 
სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები უნდა გადაწყდეს ყველაზე 
ქვედა, უმცირეს ან ცენტრიდან ყველაზე დაშორებულ დონეზე, სადაც 
ეს გადაწყვეტილებები იქნებოდა შესაძლებელი და ეფექტური, 
ვინაიდან ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა ითამაშოს 
მეორეხარისხოვანი როლი მხოლოდ იმ ამოცანების გადაწყვეტაში, 
რომელთა ეფექტურად გახორციელება შეუძლებელია ადგილობრივ 
და/ან რეგიონულ დონეზე.

1.1.  ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაფართოებაპოლონეთი/
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—

—

—

—

შეჯამების სახით, ადგილობრივი თვთმმართველობების 
შესაძლებლობების გაფართოება ხელს უწყობს შემდეგს:

პოლონეთმა მიაღწია დაემყარებინა ეფექტური კომუნიკაცია ადგილობრივ 
ორგანოებსა და მოსახლეობას შორის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს საჭიროებს 
სტაბილურ გაუმჯობესებას და შენარჩუნებას. ადგილობრივ მოსახლეობასთან 
ადგილობრივი ორგანოების თანამშრომლობის არარსებობამ შესაძლოა 
მიგვიყვანოს თვითონ დეცენტრალიზაციის იდეის დამახინჯებამდე და აქედან 
გამომდინარე, საზოგადოება დაკარგავს შესაძლებლობას განსაზღვროს საკუთარი 
სასიცოცხლო საჭიროებები. ეს თავის მხრივ, ხელს შეუშლის ადგილობრივი თემების 
მდგრად განვითარებას.

ეკონომიკურ ეფექტურობას;

ადგილობრივი მოსახლეობის დამოუკიდებლობას;

ინდივიდსა და საზოგადოებას შორის მყარი კავშირების დამყარებას;

საქმეების მართვაში მოსახლეობის მონაწილეობას.

1.1.  ადგილობრივი თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაფართოებაპოლონეთი/

შეჯამება
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პოლონეთის თვითმმართველობის 
ერთეულში საჯარო კონსულტაციის 

პროცესი
ინიცირება

შეფასება მომზადება

ინფორმირება

იდეათა 
შეგროვება

ინფორმაციის 
გაზიარება 

მიღებულ 
გადაწყვეტილებაზე

კონსულტირება

01 ინიცირება
Zoliborz-ის საოლქო ოფისის ინიციატივით 
ჩატარდა კონსულტაციები საველოსიპედო 
და საფეხმავლო ტრასების გადატვირთვის 
პრობლემის გადასაჭრელად Zoliborz-ის 
ოლქში (ვარშავა)

02 მომზადება
საგზაო და საკომუნიკაციო სამსახურთან 
თანამშრომლობით გაანალიზდა მოძრაობის 
ნაკადი და გაკეთდა პირველადი დასკვნები. 

03 ინფორმირება
საოლქო ოფისმა დაადგინა საკომუნიკაციო 
არხები (ტრადიციული და ვირტუალური), 
მოსახლეობას აცნობა კონსულტაციების 
თაობაზე და ადგილობრივებს შეთავაზა 
შეხვედრის დრო და ადგილი.

04 კონსულტირება
მოსახლეობამ მონაწილეობა მიიღო ორი 
საჯარო დისკუსიის ფარგლებში დაგეგმილ 
კონსულტაციებში და კონტრაქტორებთან 
ცალკე შეხვედრებში. 

გა
ნხ

ო
რ

ცი
ელ

ებ
ა

განხორციელება
მოსახლეობის მიერ შემოთავაზებულ 
მოსაზრებებზე დაყრდნობით პროექტი 
განხორციელდა საჯარო შესყიდვის 
პროცედურების დაცვით შერჩეული 
კონტრაქტორის მიერ.

ჩატარებული საჯარო კონსულტაციები Zoliborz-ის ოლქში ველოსიპედების 
გამო შექმნილი საცობების პრობლემის გადასაჭრელად, რაც განხორციელდა 
2016 წლის 25 იანვრიდან 19 თებერვლის ჩათვლით ვარშავის დედაქალაქის 
მონაწილეობით ბიუჯეტში შეტანილი საპროექტო განაცხადებიდან.

07 შეფასება
Zoliborz-ის საოლქო ოფისმა შეაფასა 
კონსულტაციების პროცესი - მიღწეულ იქნა, 
თუ არა დასახული მიზანი, რა მეთოდმა 
გაამართლა და რამ არა. 

05 იდეათა შეგროვება  
ერთად თავმოყრილ მოსაზრებებზე 
დაყრდნობით, კომენტარების 53% იქნა 
გათვალიწინებული, 18% ნაწილობრივ 
გათვალიწინებული და 29% უარყოფილი

06 ინფორმაციის გაზიარება 
მიღებულ გადაწყვეტილებაზე
კონსულტაციების დასრულებისთანავე 
ყველა მონაწილეს და დაინტერესებულ პირს 
დაეგზავნა კონსულტაციების შედეგის შეჯამება.

Ministry

Republic of Poland
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Republic of Poland 

შემთხვევის ანალიზი
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

-

1.

ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობის დაფინანსება1.2.

პოლონეთი

პოლონეთში ადგილობრივი თვითმმართველობა წარმოადგენს სახელმწიფო ფინანსირების სექტორს. აღნიშნული სექტორი მოიცავს 
სახელმწიფო ფინანსების შესახებ კანონში (                                                                                                 ) ჩამოთვლილ ისეთ 
ერთეულებს, როგორიცაა მაგალითად, სახელმწიფო ორგანოები, სახელმწიფო უნივერსიტეტები და სახელმწიფო და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კულტურული დაწესებულებები. აღნიშნული ერთეულები იქმნება საზოგადოებრივი ამოცანების არაკომერციულ 
საფუძველზე გადასაჭრელად და ძირითადად ფინანსდება სახელმწიფო რესურსებიდან. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულის ფინანსური 
დამოუკიდებლობა ხორციელდება სამ მთავარ სფეროში: 

1) შემოსავლების სისტემა; 2) დანახარჯების სისტემა და 3) 
საბიუჯეტო მართვის სისტემა. ქვემოთ ფოკუსირება მოხდება 
ძირითადად პირველ და მესამე სფეროზე. 

Ustawa z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების შემოსავლის 
წყაროები მითითებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულების შემოსავლების შესახებ კანონში       (
                                                                                                     )
ისინი შეიძლება დაიყოს შემდეგ რამდენიმე ზოგად კატეგორიად:

პოლონეთის კონსტიტუციის მიხედვით (მუხლი 167), 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებმა მონაწილეობა 
უნდა მიიღონ სახელმწიფო შემოსავლებში მათი შესაბამისი 
ამოცანების მიხედვით (საჯარო მომსახურებების მიწოდებასთან 
დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, იხ. თავი 1.3). 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ამოცანებსა და 
კომპეტენციებში ცვლილებები ხორციელდება სახელმწიფო 
ფინანსური რესურსების განაწილებასთან დაკავშირებულ შესაბამის 
ცვლილებებთან ერთად. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულებს ეკისრებათ უფრო 
მეტიპასუხისმგებლობები, ამ პასუხისმგებლობების შესასრულებლად 
მათ უნდა მიიღონ უფრო მეტი ფინანსური სახსრები და პირიქით.  

ამასთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებმა 
შემოსავლები შეიძლება მიიღონ უცხოური წყაროებიდან, 
დაბრუნებას დაუქვემდებარებელი სახსრებიდან, ევროკავშირის 
ბიუჯეტიდან შემოსული სახსრებიდან და სხვა ფონდებიდან 
(პოლონეთის ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების 
მიერ გარეშე სახრების ათვისების შესახებ დამატებითი 
ინფორმაციის მისაღებად იხ.თავი 1.4).

შემოსავლების სისტემა
საკუთარი შემოსავალი;

საერთო დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან;

მიზნობრივი დაფინანსება სახელმწიფობიუჯეტიდან.

1.

2.

3.
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ბიუჯეტის მართვის საბაზისო 
ინსტრუმენტი

პოლონეთში ადგილობრივი მმართველი 
ერთეულის დაფინანსების ასპექტების შერჩევა 

შემოსავლის წყარო

ინდივიდუალური 
სესხის ინდექსი

ანგარიშთა 
რეგიონული 
პალატა

სესხებზე ლიმიტი 
დაწესებულია  
ყველა ერთეულზე 
ინდივიდუალურად

კონტროლისა და 
ზედამხედველობის 
გარე და 
დამოუკიდებელი 
ორგანო

ზოგადი რეზერვი 
ზოგადი რეზერვი არ უნდა იყოს საბიუჯეტო 
დანახარჯის 0.1%-ზე ნაკლები და 1%-ზე მეტი

სპეციფიური მიზნებისთვის განკუთვნილი რეზერვი 
სპეციფიური მიზნებისთვის განკუთვნილი რეზერვი არ უნდა 
აღემატებოდეს ბიუჯეტის საერთო დანახარჯის 5%-ს

საბიუჯეტო დანახარჯი

წლიური ბიუჯეტი

Ministry

Republic of Poland

experiences of decentralisation and modernisation – lessons learnt for 

Republic of Poland 

PLN PLN PLN EUR

ზოგადი სუბსიდია & 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი სუბსიდიები

სხვა არადაბრუნებადი 
ფულადი სახსრები
(მაგ. ევროკავშირის დაფინანსება)

საკუთარი 
შემოსავალი

შემოსავალი ხარჯები

0.1-1 % <5 %

წესები ზოგადი რეზერვის 
შესახებ
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1.2.ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობის დაფინანსებაპოლონეთი/

პოლონეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულების საკუთარი შემოსავლების წყაროები ასევე 
განისაზღვრება ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების 
შემოსავლების შესახებ კანონით. მუნიციპალიტეტების ასეთი 
წყაროების მიმოხილვა წარმოდგენილია ქვემოთ, 1.2 ცხრილში.

თვითმმართველობის ორგანოებმა, რომელთა საგადასახადო 
შემოსავლები აჭარბებს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულების შემოსავლების შესახებ კანონში განსაზღვრულს, უნდა 
განახორციელონ გადახდები სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნული 
გადახდებით მიღებული თანხები ერიცხებათ ადგილობრივი 
ხელისუფლების ყველაზე ღარიბ ორგანოებს.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების საკუთარი 
შემოსავალი მოიცავს საშემოსავლო გადასახადიდან (PIT) და 
კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადიდან (CIT) მიღებულ 
შემოსავლებში წილს. PIT და CIT შენატანებში მუნიციპალიტეტების, 
ოლქების (პოვიატები) და რეგიონების (სავოევოდოები) 
მონაწილეობა ასევე განსაზღვრულია ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულების შემოსავლების შესახებ კანონში. 
ზოგადად, როგორც ეს წარმოდგენილია 1.3 ცხრილში, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების სამივე დონიდან 
თითოეულისთვის დადგენილია ფიქსირებული საპროცენტო 
განაკვეთები.

ცხრილი1.2. მუნიციპალიტეტების საკუთარი შემოსავალი პოლონეთში.

საკუთარი შემოსავლის 
ტიპები

საგადასახადო 
შემოსავლები

უძრავი ქონების გადასახადი

სასოფლო-სამეურნეო გადასახადი

სატყეო გადასახადი

გადასახადი მემკვიდრეობაზე და ჩუქებაზე

სამოქალაქო სამართლის წარმოების 

გადასახადი (TCLT)

სატრანსპორტო საშუალებებზე გადასახადი

საგადასახადო ბარათით გადახდილი ფიზიკური 

პირების საშემოსავლო გადასახადი (PIT)

მოსაკრებლები

დაზუსტება

წყარო:ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების შემოსავლების შესახებ კანონი, 2003

ადგილობრივი მოსაკრებელი, სპა და 
ძაღლის ყოლის უფლების მოსაკრებლები

ცალკეული რეგულაციების მიხედვით გადახდილი 
მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები

რეკლამის მოსაკრებელი

ოპერირების მოსაკრებელი (ნაწილობრივ)

საბაზრო მოსაკრებელი

სახაზინო მოსაკრებელი

მუნიციპალური შემოსავლის შემადგენელი დებიტორული დავალიანებების გადახდის გადაცილების პროცენტი 

მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშებზე დეპონირებულ თანხებზე პროცენტი, თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული

სუბსიდიები სხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების ბიუჯეტებიდან

მუნიციპალიტეტისთვის ცალკეული რეგულაციებით დადგენილი სხვა შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული სესხებიდან საპროცენტო შემოსავალი, თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული

სახელმწიფო მმართველობის ამოცანების და კანონით გათვალისწინებული სხვა ამოცანების გახორციელებასთან დაკავშირებული 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების 5.0%, თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული ცალკეული დებულებებით

ცალკეული რეგულაციებით დადგენილი ჯარიმებით და სანქციებით მიღებული შემოსავლები

მუნიციპალიტეტისთვის მემკვიდრეობით გადაცემული ქონება და შემოწირულობები

მუნიციპალიტეტის აქტივებიდან მიღებული შემოსავალი

მუნიციპალური საბიუჯეტო სუბიექტების მიერ მიღებული შემოსავლები და მუნიციპალური საბიუჯეტო სუბიექტების მიერ გადახდილი თანხები
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PIT CIT

39.34% 6.71%

10.25% 1.40%

1.60% 14.75%

1.2.ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობის დაფინანსებაპოლონეთი/

საერთო სუბსიდია გადაეცემა ყველა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულს და იგი არ ექვემდებარება უკან 
დაბრუნებას და მისი მიზანია ექსკლუზიურად ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულების საქმიანობის დაფინანსება. 
სუბსიდიის დახარჯვის ზუსტ მიზანს განსაზღვრავს კონკრეტული 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულში შემავალი 
ორგანო. ზოგადად, აღნიშნული ტიპის სუბსიდია შედგება ხუთი 
ნაწილისგან: 

მუნიციპალიტეტების, ოლქების (პოვიატები) და 
რეგიონებისთვის (სავოევოდოები) გამოყოფილი საერთო 
სუბსიდიის შემადგენლობა განსხვავებულია. მაგალითად, მხოლოდ 
მუნიციპალიტეტები არიან უფლებამოსილნი სუბსიდიის საბაზისო 
ნაწილზე მაშინ, როცა მხოლოდ ოლქებსა და რეგიონებს გააჩნიათ 
უფლებამოსილება გზებთან დაკავშირებულ ნაწილზე. ზოგადად, 
ოლქებისთვის გამოყოფილი საერთო სუბსიდია შედგება სამი 
ნაწილისგან: საკომპენსაციო, დამაბალანსებელი და 
საგანმანათლებლო. რეგიონების შემთხვევაში საერთო სუბსიდია 
მოიცავს საკომპენსაციო და საგანმანათლებლო ნაწილებს და ასევე 
დამატებით, რეგიონულ ნაწილს.

მიზნობრივი სუბსიდიები გადაეცემა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ზოგიერთ ერთეულს იმ თანხების 
გამოკლებით, რომლებიც უკავშირდება კონკრეტული კანონებით 
დაკისრებული საქმიანობების გახორციელებას და იგი 
ექვემდებარება უკან დაბრუნებას. ეს ნიშნავს, რომ გამოუყენებელი 
თანხები დაბრუნდება სახელმწიფო ბიუჯეტში. გარკვეული 
გამონაკლისების გათვალისწინებით, ისინი განკუთვნილია 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების მიერ 
გახორციელებული კონკრეტული საქმიანობების 
დაფინანსებისთვის. ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულების შემოსავლების შესახებ კანონის თანახმად, 
მიზნობრივი სუბსიდიები, სხვადასხვა მიზნების ჩათვლით შეიძლება 
გამოყენებული იქნას მთავრობის ადმინისტრაციასთან  

ცხრილი1.3. მუნიციპალიტეტების, ოლქების (პოვიატები) 
და რეგიონების მონაწილეობა (სავოევოდოები)PIT და 
CIT შენატანებში.საბაზისო, რომელიც განისაზღვრება ყველა ერთეულისთვის 

თანაბარი პირობებით; 

საგანმანათლებლო, რომელიც დამოკიდებულია ერთეულის 
მიერ გახორციელებული საგანმანათლებლო ამოცანების 
რაოდენობაზე და მოსწავლეების რაოდენობაზე (ხსენებული 
ნაწილის განაწილება ხდება განათლების მინისტრის მიერ 
დადგენილი წესების შესაბამისად); 

საკომპენსაციო, რომელიც მიმართულია ქვეყნის ცალკეული 
რეგიონების კეთილდღეობის ხელოვნურად დაბალანსებაზე 
ერთ სულ მოსახლეზე ყველაზე დაბალი შემოსავლების 
მქონე ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულებისთვის დამატებითი დაფინანსების გამოყოფის 
საშუალებით; 

დამაბალანსებელი, დაკარგული შემოსავლის 
ასანაზღაურებლად; 

გზებთან დაკავშირებული, ეხება გზების მშენებლობას, 
მოდერნიზებას, ტექ. მომსახურებას და დაცვას. 

 

1.

2.

3.

4.

5.

მუნიციპალიტეტები

ოლქები

რეგიონები



20

13.  დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ: Swianiewicz, P., Łukomska, J. (2020) ‘Ewolucja sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w Polsce po 2014 roku’, Fundacja im. Stefana Batorego ხელმისაწვდომია:https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ewolucja-sytuacji-finansowej-samorzadow_final.pdf

1.2.ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობის დაფინანსებაპოლონეთი/

გაფორმებული შეთანხმებების შესაბამისად გახორციელებული 
საქმიანობების დასაფინანსებლად, იმ საფრთხეების 
გასანეიტრალებლად, რომლებიც რისკის ქვეშ აყენებს 
საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა და წესრიგს, წყალდიდობებისა და 
მეწყერების და სხვა სტიქიური უბედურებების შედეგების ჩათვლით 
და ასევე საერთაშორისო შეთანხმებებიდან გამომდინარე 
ამოცანების შესასრულებლად.

მიზნობრივი სუბსიდიების სტრუქტურის ანალიზი გვიჩვენებს, 
რომ მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში, აღნიშნული ტრასფერების 
დიდი ნაწილი მოდის სოციალურ დახმარებებზე, სოფლის 
მეურნეობასა და ნადირობაზე. ოლქების (პოვიატები) შემთხვევაში, 
უდიდესი ნაწილი ხმარდება საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას და 
ხანძარუსაფრთხოებას, ასევე ჯანდაცვას; რეგიონების 
(სავოევოდოები) შემთხვევაში – ტრანსპორტსა და კომუნიკაციას, 
ასევე სოფლის მეურნეობასა და ნადირობას. ოლქის უფლებების 
მქონე ქალაქებში, პრიორიტეტი ენიჭება სოციალური 
დახმარებებისთვის, ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და 
ხანძარუსაფრთხოებისთვის გამოყოფილ სუბსიდიებს13. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების 
შემოსავლების სისტემის (ასევე დანახარჯების სისტემის) ფინანსური 
შესაბამისობის ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორს წარმოადგენს 
კონკრეტული ერთეულის საერთო შემოსავლებში 
მიზნობრივი სუბსიდიების წილი. ზოგადად, რაც უფრო 
მაღალია მიზნობრივი სუბსიდიების გარდა შემოსავლების წილი, 
მით უფრო დიდია ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულის 
დამოუკიდებლობა დანახარჯების კუთხით და უფრო დიდია 

პოლონეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის 2019 
წლის ფინანსური რეიტინგის  მიხედვით, ტიხი წარმოადგენს 
ოლქის უფლებების მქონე საუკეთესო ქალაქს პოლონეთში 
ფინანსების მართვის კუთხით. მისი ფინანსური სტატუსი შეფასდა, 
როგორც „ძალიან კარგი“. ქალაქი ახორციელებდა ინვესტიციებს 
და ასევე წარმატებით აგროვებდა თანხებს განვითარების 
ღონისძიებების განსახორციელებლად. 2019 
წელს,მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტმა პირველად ისტორიაში 
გადააჭარბა ერთ მილიარდ ზლოტს. ტიხის ინდივიდუალური 
დავალიანების კოეფიციენტი 2019 წელს იყო 3.5% და ამასთან 
ნებადართული იყო 13.8%. ქალაქის კარგი ფინანსური 
მდგომარეობა ასევე მნიშვნელოვანი იყო COVID-19-ის პანდემიასა 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებზე ცენტრალური 
ხელისუფლების მიერ დაკისრებულ მზარდ ფინანსურ ტვირთთან 
დაკავშირებული პრობლემების გათვალისწინებით.

პოლონეთში ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების 
ფინანსური რეიტინგი წარმოადგენს მკვლევარების მიერ 
მომზადებულ ანალიზს, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი 
თვითთმართველობის ყველა ორგანოს და რომელიც ეფუძნება 
თითოეული ადგილობრივი თვითთმართველობის მიერ რაიონულ 
საანგარიშო პალატაში წარდგენილ ოფიციალურ ფინანსურ 
დეკლარაციებს.
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See: Surówka, K., Owsiak, K. (2018) ‘Administrowanie czy rozwój – 20 lat doświadczeń finansowania polskiego samorządu terytorialnego’, 

A. Surówka, A., Owsiak, K., op.ციტ.

1.2.ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობის დაფინანსებაპოლონეთი/

განვითარების პერსპექტივები. რეალურად, გადასახადებიდან, 
სახელმწიფო საკუთრებიდან და საერთო და მიზნობრივი 
სუბსიდიებიდან (საკუთრების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლებისა 
და საინვესტიციო სუბსიდიების გამოკლებით) მიღებული შემოსავალი 
განკუთვნილია ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმდინარე 
საქმიანობების დასაფინანსებლად14. განვითარებაში ინვესტირების 
მიზნით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულები ხშირად 
იძულებულნი არიან მიმართონ ფინანსების უზრუნველყოფის ისეთ 
განსაკუთრებულ წყაროებს, როგორიცაა მაგალითად სესხები, 
კრედიტები ან სავალო ვალდებულებები15. ამასთან, მკვლევარები 
ამტკიცებენ, რომ არ ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულებისთვის სახელმწიფო შემოსავლებში მათი ამოცანების 
შესაბამისი წილის უზრუნველყოფის პრონციპის დაცვა და რომ 
რეალურად არ ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულების სათანადოდ დაფინანსება16. და ბოლოს, 2008-2020 წწ. 
პერიოდში, შეიმჩნევა ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულების შემოსავლების სტრუქტურაში მიზნობრივი სუბსიდიების 
ზრდის ტენდენცია. აღნიშნული ზრდის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
მიზეზები გახდა 2018 წელს განვითარებისთვის სუბსიდიების 
შემოღება17 და „Family 500+“ პროგრამის გახორციელება18, 
რომელიც დაიწყო 2016 წელს.

BeSTi@ სისტემა წარმოადგენს პოლონეთში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულების ბიუჯეტების სამართავ კომპლექსურ 
ინსტრუმენტს. მისი მიზანია ტერიტორიული თვითმმართველობის 
ერთეულების ფინანსური სამსახურების მხარდაჭერა ბიუჯეტის დაგეგმვის 
და ცვლილებების სფეროში ამოცანების გახორციელებაში. სისტემის 
მომხმარებლები არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულები 
და მათი გაერთიანებები, რეგიონული საანგარიშო პალატა და 
ადგილობრივი ჯგუფები და ფინანსთა სამინისტრო.

სისტემა მხარს უჭერს ყოველთვიურ და ყოველკვარტალურ 
საანგარიშო პერიოდებში ინდივიდუალური და შემაჯამებელი ანგარიშების 
მომზადებას. იგი ასევე მხარს უჭერს საბიუჯეტო ერთეულების და სხვა 
შესაბამისი სუბიექტების ბიუჯეტის საბალანსო უწყისების შექმნას. იგი 
მხარს უჭერს სამუშაოებს ანგარიშგების და ბიუჯეტის რეზოლუციების 
სფეროში და საშუალებას იძლევა შეყვანილი მონაცემების საფუძველზე 
შეიქმნას ანგარიშები სხვადასხვა ნაწილში.

პროგრამა მხარს უჭერს ტერიტორიულად კომპეტენტური 
რეგიონული საანგარიშო პალატის საშუალებით ფინანსთა სამინისტროში 
ბიუჯეტის ანგარიშების ელექტრონულ გადაცემას. მონაცემების მიმოცვლა 
ხორციელდება ელექტრონული ხელმოწერის შესაძლო გამოყენებით და 
გარეშე საფოსტო პროგრამების გარეშე.

რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების 
საბიუჯეტო მართვის სისტემას, ძირითად ინსტრუმენტს წარმოადგენს 
ბიუჯეტი, რომელიც საშუალებას აძლევს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულებს დაგეგმონ, თუ როგორ 
გაანაწილონ არსებული ფინანსური რესურსები. ფინანსური გეგმის 
სახით, იგი მოიცავს ინფორმაციას შემოსავლებისა და ხარჯების, ასევე 
შემოსულობების19 და გასავლების შესახებ20. იგი იღებს ნორმატიული 
აქტის, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ 
ფინანსური წლის პერიოდისთვის (პოლონეთის შემთხვევაში 
ფინანსური წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს) მიღებული 
რეზოლუციის ფორმას.

კონკრეტული წლისთვის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა 
ჩვეულებრივ იწყება წინა წლის ზაფხულის შემდეგ. ბიუჯეტის 
რეზოლუცია, პროგრესირების პრინციპის შესაბამისადმ იღებულ უნდა 
იქნას იმ ფინანსური წლის ბოლოს, რომელიც წინ ასწრებს ფინანსურ 
წელს, როდესაც იგი უნდა იქნას გამოყენებული. თუმცა, აღნიშნული 
პრინციპი საერთოდ არ არის სავალდებულო და გამონაკლის 
შემთხვევებში შესაძლებელია ბიუჯეტი მიღებულ იქნას მოგვიანებით, 
საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, სახელმწიფო ფინანსების შესახებ 
კანონის შესაბამისად დადგენილ საბოლოო ვადამდე. 

 

საბიუჯეტო მართვის სისტემაBeSTi@ სისტემა ბიუჯეტის უკეთესი მართვისთვის

ფინანსური დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ მყიდველს გააჩნია მოცემული ადგილობრივითვითთმართველობის ერთეულის დავალიანება.

2007-2013წწ. პროგრამის შემუშავების პერიოდშიEU-ს მიერ დაფინანსებული პროექტების გახორციელებისთვის.

სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის პროგრამა, რომელიც ხორციელდება 2016 წლის 1 აპრილიდან და რომლის მიზანსაც წარმოადგენს ბავშვების აღზრდაში ოჯახების მხარდაჭერა, ოჯახში თითოეულ ბავშვზე 500 ზლოტის ოდენობის ყოველთვიური დახმარების საშუალებით. დახმარებები ვრცელდება 
ადგილობრივი თვითმმართველობისერთეულების მეშვეობით მუნიციპალიტეტის დონეზე. 

 შემოსულობები ექვემდებარება დაფარვას და გამოიყენება ბიუჯეტისდეფიციტის დაფინანსებისთვის. სახელმწიფო ფინანსური სექტორის სუბიექტების შემოსულობები ასევე მოიცავს მათი საქმიანობიდან და სხვა წყაროებიდან მიღებულ შემოსავლებს.

მაგალითად, სესხების და კრედიტების, გაცემული სესხების და კრედიტების დაფარვა და სახელმწიფო ვალის და ლიკვიდურობის მართვასთან დაკავშირებული ფინანსური ოპერაციები.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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ბიუჯეტის პროექტის რეზოლუციის შედგენის ინიციატივა ეკუთვნის 
უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულის აღმასრულებელ 
ორგანოს (ვოიტი, მერი, პრეზიდენტი, ოლქის საბჭო, რეგიონის საბჭო). 
უფლებამოსილ ორგანოს (საბჭოს) გააჩნია ექსკლუზიური კომპეტენცია 
მიიღოს ბიუჯეტი და განახორციელოს საბიუჯეტო ცვლილებები ფინანსური 
წლის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ ბიუჯეტის მიღება არ მოხდება 
საბიუჯეტო წლის ყველაზე უგვიანეს შესაძლო ვადისთვის, ვადებს კანონის 
შესაბამისად ადგენს რეგიონული საანგარიშო პალატა (Regionalna 
Izba Obrachunkowa, RIO), რომელიც წარმოადგენს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულების კონტროლის და ზედამხედველობის 
სახელმწიფო, გარეშე და დამოუკიდებელ ორგანოს.

უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ბიუჯეტის მიღების შემდეგ, იგი 
რეზოლუციით გადაეცემა რეგიონულ საანგარიშო პალატას და მზადდება 
ბიუჯეტის შესრულების სისტემა. რეგიონული საანგარიშო პალატა ამოწმებს 
ბიუჯეტის რეზოლუციას კანონთან შესაბამისობაზე. შეუსაბამობების 
გამოვლენის შემთხვევაში, იგი მიმართავს უფლებამოსილ ორგანოს 
განახორციელოს შესწორებები და ადგენს ვადას ცვლილებების 
გახორციელებისთვის. აღნიშნული ვადის გადაცილების შემთხვევაში 
რეგიონული საანგარიშო პალატა უფლებამოსილია თვითონ განსაზღვროს 
ბიუჯეტი ისევე, როგორც ამას გააკეთებდა უფლებამოსილი ორგანო თუ იგი არ 
მიიღებდა ბიუჯეტს კანონით განსაზღვრული მაქსიმალურად ხანგრძლივი 
პერიოდის ბოლოსთვის.
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2014 წელს შემოღებული იქნა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულების ინდივიდუალური ვალის 
ინდექსი (Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów, IWZ). 
იგი ადგენს ინდივიდუალური ვალის ლიმიტებს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის თითოეული ერთეულისთვის და მის 
უფლებამოსილ ორგანოს არ შეუძლია მიიღოს ბიუჯეტი, თუ არ არის 
შენარჩუნებული IWZ  ფორმულიდან გამომდინარე შეფარდება21.

სახელმწიფო ფინანსების შესახებ კანონის შესაბამისად, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულები ქმნიან საერთო 
რეზერვს ბიუჯეტში. რეზერვი არ უნდა იყოს საბიუჯეტო დანახარჯების 
0.1%-ზე ნაკლები და 1%-ზე მეტი. ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულის ბიუჯეტში ასევე შესაძლებელია 
შეიქმნას სპეციალური დანიშნულების რეზერვები, რომელთა 
ოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს საბიუჯეტო დანახარჯების 5%-ს.

თვითმმართველობის ერთეულების დაფინანსების შემოღებულმა 
სისტემამ ხელი შეუწყო მათი შესაძლებლობების გაფართოებას, 
რადგან მათ მიენიჭათ საერთო უფლებამოსილებები შემოსავლების 
წყაროებთან და დანახარჯების მიმართულებებთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილებების მიღებაზე. მაგალითად, ზოგიერთი 
ადგილობრივი გადასახადი (როგორიცაა მაგალითად, უძრავი 
ქონების გადასახადი) არის კონკრეტული თვითმმართველობის 
ერთეულის სრულ განკარგულებაში. 

თვითმმართველობის მთავარ პრობლემას წარმოადგენს 
ავტონომიურად მოქმედების შესაძლებლობების შეზღუდვა მათზე 
კონკრეტული ამოცანების დაკისრებით, ამ ამოცანების 
განსახორციელებლად სათანადო რესურსებით უზრუნველყოფის 
გარეშე.

ამასთან, გამომდინარე იქედან, რომ მათი შემოსავლის 
მნიშვნელოვან ნაწილს აქვს მკაცრად განსაზღვრული 
დანიშნულება, პოლონეთში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულები ზედმეტად დაკავებულნი 
არიან „ადმინისტრირებით“ და არა მათი განვითარების 
მიმართულებების განსაზღვრით. 

პოლონეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულების ფინანსურ დამოუკიდებლობას კიდევ უფრო მეტად 
უშლის ხელს დავალიანების მოცულობის შეზღუდვები. 

პოლონეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულებს უნდა გააჩნდეთ უფრო მეტი ფინანსური 
დამოუკიდებლობა, მათ შემოსავლებზე ზემოქმედების ჩათვლით. 
ამ თვალსაზრისით, შეიძლებოდა მომხდარიყო ბაზარზე უკვე 
არსებული იმ ინსტრუმენტებისა და პროდუქტების 
პოპულარიზაცია, როგორიცაა საშემოსავლო ობლიგაციები ან 
კაპიტალდაბანდებების დაფინანსება. 

21. IWZ მიუთითებს, რომ მოცემულ ფინანსურ წელს ვალდებულებების დაფარვის ღირებულება მათი მომსახურების ხარჯებთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობისერთეულის 
ბიუჯეტის საერთო შემოსავლებთან მიმართებით არ შეიძლება აჭარბებდეს მიმდინარე ხარჯებით შემცირებულ და აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსულობებით გაზრდილი,ბოლო 
სამი წლისთვის გაანგარიშებული მისი მიმდინარე შემოსავლის და ბიუჯეტის საერთო შემოსავლის საშუალო არითმეტიკულ ფარდობას.

გრაფიკი 7.  მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტის მიღების 
საფეხურები (გამარტივებული ვერსია)

მუნიციპალიტეტის 
საბჭო

იმუშავებს სახელმძღვანელო პრინციპებს 
ბიიუჯეტის პროექტისათვის

მერი ამზადებს ბიუჯეტის პროექტს 15 
ნოემბრისთვის

მუნიციპალიტეტის 
საბჭოს კომიტეტები

წარადგენენ კომენტარებს ბიუჯეტის 
პროექტის შესახებ

დანახარჯი ნაკლებია 
შემოსავლის 
რაოდენობაზე; ყველაზე 
ხშირად, თავისუფალი 
თანხა გამოიყენება 
დამათებითი ხარჯის ან 
ვალის დასაფარად

დანარხარჯი უდრის 
შემოსავლის რაოდენობას

დანახარჯის რაოდენობა 
აჭარბებს შემოსავალს; 
დეფიციტი იფარება სესხის 
საშუალებით

ბიუჯეტირების 
კომიტეტი

აერთიანებს სხვა კომიტეტების კომენტარებს და 
წარუდგენს მათ მუნიციპალიტეტის საბჭოს

მუნიციპალიტეტის 
საბჭო

იღებს ბიუჯეტს, ანუ წლიური შემოსავლისა და 
დანახარჯის გეგმას

+
ბიუჯეტის ნაშთი

=
დაბალანსებული 

ბიუჯეტი
-

ბიუჯეტის დეფიციტი



საჯარო მომსახურებების მიწოდება1.3.

პოლონეთი

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები არის საუკეთესო ადგილი ძირითადი საჯარომო მსახურებების მისაწოდებლად და სამართავად. 
ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს შეუძლიათ მომსახურებების მოცულობა და მიწოდება მოარგონ ადგილობრივი მოსახლეობის 
საჭიროებებს და გამოსცადონ გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრი. ასევე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების შემთხვევაში 
მოკლდება შესაძლო ნაკლოვანებებსა ან დარღვევებთან დაკავშირებული ანგარიშვალდებულებებისა და პასუხისმგებლობების ჯაჭვი.

პოლონეთის 1997 წლის კონსტიტუციის 166-ე მუხლში 
მითითებულია, რომ საზოგადოებრივ ამოცანებს, რომლებიც 
ემსახურება ადგილობრივი თვითმმართველობის საზოგადოების 
საჭიროებებს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეული 
ასრულებს, როგორც მის საკუთარ ამოცანებს. 
ამავდროულად, თუ ეს გამომდინარეობს სახელმწიფოს 
დასაბუთებული საჭიროებებიდან, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულები შეიძლება იყვნენ 
ვალდებულნი შეასრულონ სხვა საზოგადოებრივი ამოცანებიც 
(დაკისრებული ამოცანები). ფაქტობრივად, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულებმა შეიძინეს მნიშვნელოვანი 
როლი პოლონეთში მნიშვნელოვანი საჯარო მომსახურებების 
მიწოდების თვალსაზრისით.

თვითმმართველობის საკუთარი ამოცანა 
წარმოადგენს საზოგადოებრივ ამოცანას, რომელიც დაეკისრა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის კონკრეტულ დონეს და 
რომლის გახორციელებაზეც აღნიშნული ერთეული პასუხს აგებს 
დამოუკიდებლად. საკუთარი ამოცანები უნდა აკმაყოფილებდეს 
მოცემული ადგილობრივი თვითმმართველობის საზოგადოების 
საერთო და კოლექტიურ საჭიროებებს. მათი გახორციელება

ფინანსდება ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი 
შემოსავლებიდან. ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულები ასრულებენ აღნიშნულ ამოცანებს საკუთარი 
სახელით და საკუთარი პასუხისმგებლობით. ეს ნიშნავს, რომ 
ადგილობრივი თვითმმართველობის თემში შემავალი 
მოსახლეობა, თვითონ იკმაყოფილებს საკუთარ ძირითად 
საჭიროებებს ირჩევს რა, ხელისუფლების ორგანოებს, რომელთა 
ამოცანასაც წარმოადგენს მათი საქმეების წარმართვა იმგვარად, 
რომ ეს შეესაბამებოდეს ადგილობრივი მოსახლეობის 
საჭიროებებს. 

თუმცა, პოლონური პოლიტიკური მოდელი არ უშვებს სრულ 
თავისუფლებას ადგილობრივი საჭიროებების დაკმაყოფილებაში 
და აქედან გამომდინარე, პარლამენტი შესაბამისი კანონების 
მიღებით განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
სისტემას, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზაციის და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის სხვადასხვა დონეებს შორის 
ამოცანების გადანაწილების წესებს. ეს ხორციელდება 
სუბსიდიარობის პრინციპების შესაბამისად, რათა 
ამოცანები შესრულდეს მოქალაქეებზე მაქსიმალური 
ფოკუსირებით.
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მუნიციპალიტეტების ამოცანები

საკუთარი ამოცანები

სავალდებულო 
ამოცანები

საჯარო მომსახურებების მიწოდება1.3.პოლონეთი/

სავალდებულო ამოცანები – 
თვითმმართველობის ერთეულს არ შეუძლია უარი 
განაცხადოს აღნიშნულ ამოცანებზე და მან ბიუჯეტში 
უნდა მიუთითოს მათი შესრულებისთვის აუცილებელი 
საშუალებები, რათა მოსახლეობას მიაწოდოს 
ელემენტარული საჯარო მომსახურებები;

არასავალდებულო ამოცანები – 
თვითმმართველობის ერთეულმა უნდა შეასრულოს 
აღნიშნული ამოცანები მაქსიმალურად შესაძლო 
დონეზე მისი საბიუჯეტო რესურსებისა და 
ადგილობრივისაჭიროებების გათვალისწინებით.

თვითმმართველობის საკუთარი ამოცანები იყოფა შემდეგ 
კატეგორიებად:

დაკისრებული ამოცანები არის სავალდებულო, რაც 
ნიშნავს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებს არ შეუძლიათ უარი განაცხადონ მათ 
შესრულებაზე. სახელმწიფო ადასტურებს მათ სისწორეს და 
ხაზს უსვამს მათ მნიშვნელობას. დაკისრებული ამოცანები არ 
არის გამიზნული ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მოსახლეობის კოლექტიური საჭიროებების 
დაკმაყოფილებისთვის – ისინი წარმოადგენს საერთო 
ეროვნულამოცანებს, რომლებიც სრულდება ადგილზე.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებზე 
დაკისრებული ამოცანები - ეს არის ამოცანები, რომლებიც 
კანონის შესაბამისად ეკისრება სახელმწიფო ადმინისტრაციულ   
ერთეულზე მათ დელეგირებას. დელეგირებულ ამოცანებს 
ადგილობრივი თვითთმართველობა იღებს ნებაყოფლობით, 
შეთანხმებაში მოცემული ორგანიზაციული და ფინანსური 
პრინციპების გათვალისწინებით.

მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში მოქმედებს 
„კომპეტენციის პრეზუმფცია“. ეს პრინციპი გულისხმობს, 
რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის ყველა საზოგადოებრივი 
საკითხი, რომლებიც კანონით არ არის განკუთვნილი სხვა 
სუბიექტებისთვის, მიეკუთვნება მუნიციპალიტეტის 
კომპეტენციის სფეროს. პოვიატის თვითმმართველობის 
კანონში და სავოევოდოს თვითმმართველობის კანონში 
ჩამოთვლილია ის დელეგირებული ამოცანები, რომლებიც 
უნდა შეასრულონ აღნიშნულმა ერთეულებმა, რაც 
შესაძლებელს ხდის იმას, რომ ეს ამოცანები გამოირიცხოს 
მუნიციპალიტეტის კომპეტენციიდან.

ქვემოთ, ცხრილში მოცემულია მუნიციპალიტეტების, 
ოლქების (პოვიატები) და რეგიონების (სავოევოდოები) 
ყველაზე მნიშვნელოვანი საკუთარი და დაკისრებული 
ამოცანები. 

სურათი 1. პოლონეთის მუნიციპალიტეტების ამოცანები.

წყარო: ავტორის საკუთარი კვლევა.

დაკისრებული 
ამოცანები

დელეგირებული
ამოცანები

არასავალდებულო 
ამოცანები
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საჯარო მომსახურებების მიწოდება1.3.პოლონეთი/

ცხრილი 1.4.მუნიციპალიტეტების, ოლქების (პოვიატები) და რეგიონების (სავოევოდოები) საკუთარი და დაკისრებული ამოცანები.

დ
აკ

ის
რ

ებ
ულ

ი
 ა

მო
ცა

ნე
ბი

სახელმწიფო საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების და 
მასწავლებელთა 
ტრენნინგ-ცენტრების, 
ბიბლიოთეკებისა და რეგიონული და 
სუპერრეგიონული მნიშვნელობის 
სკოლების შექმნა და 
ფუნქციონირება;

რეგიონის საგანმანათლებლო 
პოლიტიკის მიმართვა, პროფილური 
საშუალოსკოლების შექმნა, 
პასუხისმგებლობა უმაღლეს 
განათლებაზე;

სპეციალიზირებულ 
საავადმყოფოებზე და ეროვნული 
პროგრამების გახორციელებაზე 
პასუხისმგებლობა;

სპეციალური დანიშნულების საჯარო 
დაწყებითი სკოლების, საშუალო 
სკოლების, სპორტული სკოლების შექმნა 
და მართვა, ოლქის საგანმანათლებლო 
სტრატეგიის პროექტების მომზადება, 
საშუალოსკოლების ქსელის 
ჩამოყალიბება (მუნიციპალიტეტებთან 
მიმართებით ოლქები თამაშობენ 
დამატებით და დამხმარე როლს);

ჯანდაცვის პროგრამების შემუშავება და 
შეფასება, ვაქცინაციის პროგრამების 
გახორციელება, საავადმყოფოების 
ფუნქციონირება;

სოციალური პრობლემების გადაჭრასთან 
დაკავშირებით ოლქის სტრატეგიების 
შემუშავება და გახორციელება, დევნილის 
სტატუსის მქონე უცხოელი მოქალაქისთვის 
სპეციალისტის კონსულტაციის 
უზრუნველყოფა და დახმარების 
აღმოჩენა, 

ადგილობრივიტერიტორიული 
განვითარების გეგმის შედგენა; 
სამშენებლო ნებართვების გაცემა ან 
საერთო სარგებლობის გზების 
განლაგების თაობაზე 
გადაწყვეტილებების მიღება;

გზების, ქუჩების, ხიდების მართვა და 
საგზაო მოძრაობის ორგანიზება 
(შეკეთებების, გზების შემოწმებების 
გახორციელება და მუნიციპალური 
საგზაო ინფრასტრუქტურის 
გაფართოება);

მოსახლეობის გათბობით, 
ელექტროენერგიით და აირით 
უზრუნველყოფა;

სოციალური დახმარებების გადახდა;

ფსიქიური პრობლემების მქონე 
მოსახლეობისთვის დახმარების 
აღმოჩენა;

სამოქალაქო რეესტრის სამსახურების 
ფუნქციონირება;

პირადობის მოწმობების გაცემა;

ქალაქებში ეროვნული დანიშნულების 
გზების განათებაზე ზრუნვა;

სამოქალაქო თავდაცვის სწავლებების 
ჩატარება;

უძრავი ქონების აღრიცხვის წარმოება;

ამომრჩეველთა რეესტრის წარმოება;

მსაჯულთა შერჩევის მომზადება.

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
ქსელების დაგეგმვა, საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის მართვა;

მოსახლეობისთვის საბაზისო 
სამედიცინო მომსახურების მიწოდება;

მზრუნველობის ცენტრებისა და 
დაწესებულებების შექმნა და მაგ. უფასო 
იურიდიული დახმარების 
უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაღების, დაწყებითი და 
არასრული საშუალო განათლების 
სკოლების გახსნა და დახურვა და 
აღნიშნული ორგანიზაციების მართვა;

სხვა ამოცანები.

კერძო ტყეების ზედამხედველობა;

ოლქისვეტერინარულ-სანიტარული 
შემოწმება;

ოლქის დასაქმების ცენტრების 
ფუნქვიონირება;

მართვის მოწმობების გაცემა და 
ჩამორთმევა.

წყალგამწმენდი აღჭურვილობის ტექ. 
მომსახურება;

დოკუმენტების ცენტრებისა და სავოევოდოს 
გეოდეზიური და კარტოგრაფიული რესურსების 
რესურსების მართვა;

სავოევოდოსგანვითარების სტრატეგიის 
განსაზღვრა, შემდეგი მიზნების 
გათვალისწინებით:

1.იმ გრძნობის ჩამოყალიბება, თუ რას ნიშნავს 
იყო პოლონელი და მოსახლეობის ეროვნული, 
მოქალაქეობრივი და კულტურული 
თვითშეგნების განვითარება და დახვეწა, ასევე 
ადგილობრივი იდენტობის ჩამოყალიბება და 
განვითარება;

2.ეკონომიკური საქმიანობის 
სტიმულირება;

3.რეგიონის ეკონომიკის 
კაონკურენტუნარიანობის და 
ინოვაციურობის დონის 
ამაღლება;

4.კულტურული და ბუნებრივი 
გარემოსფასეულობების დაცვა, 
მომავალი თაობების 
საჭიროებების 
გათვალისწინებით;

5.სივრცითი წესრიგის 
ფორმირება და შენარჩუნება.

ისტორიულ ძეგლებზე ზრუნვა, 
რეგიონული როდუქციის რეგისტრაცია, 
ისეთი უმსხვილესი კულტურული 
დაწესებულებების ფუნქციონირება, 
როგორიცაა მაგალითად, ოპერები და 
ფილარმონიები;

შშმ პირებისთვის თანაბარი 
შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 
პროექტების შემუშავება, სოციალური 
დახმარების პერსონალისთვის 
ტრენინგების ჩატარება, სოციალური 
პრობლემების გამოვლენა, ანგარიშების 
შედგენა და საოევოდოსთვის წარდგენა;

სხვა ამოცანები. 

სოციალურად დაუცველთა სახლების და 
მხარდაჭერის ცენტრების 
ინფრასტრუქტურის განვითარება;

ერთი მუნიციპალიტეტის ფარგლებს 
გარეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
მოძრაობის ორგანიზება და 
ზედამხედველობა, ოლქისგზებზე 
ზედამხედველობა, გზების შეკეთებისა და 
მათი მდგომარეობის შემოწმების 
ორგანიზება;

ხანძარუსაფრთხოებისა და 
წყალდიდობების უსაფრთხოების 
მდგომარეობის შეფასება, ოლქში 
კრიზისების მართვა;

სატრანსპორტო საშუალებების 
რეგისტრაცია;

სხვა ამოცანები.



27

 

საჯარო მომსახურებების მიწოდება1.3.პოლონეთი/

როგორც ვხედავთ, მუნიციპალიტეტების მიერ შესასრულებელი 
ამოცანების მოცულობა საკმაოდ დიდია. მუნიციპალიტეტებს 
შეუძლიათ შექმნან ქვედანაყოფები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ 
ზოგიერთი მათი საკუთარი და დაკისრებული ამოცანების 
შესრულებას. მუნიციპალიტეტს ასევე შეუძლია შეასრულოს 
საზოგადოებრივი ამოცანები ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულებს შორის 
თანამშრომლობის საშუალებით. ამოცანების შესრულებაში 
შესაძლებელია ჩაერთონ მუნიციპალიტეტებსშორისი გაერთიანებები 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულების 
გაერთიანებები. თუ საზოგადოებრივი ამოცანების შესრულება 
სცილდება ერთი მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობებს, იქმნება 
მუნიციპალიტეტებსშორისი გაერთიანებები.

მუნიციპალური ამოცანების შესრულების ფორმა და 
ინფრასტრუქტურის დაფინანსების მეთოდი არის სახელმწიფო და 
კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობა. აღნიშნულმა 
თანამშრომლობამ მიიღო სახელმწიფო-კერძო 
პარტნიორობის სახელწოდება. ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულების გარკვეული საზოგადოებრივი 
ამოცანების შესრულებასთან დაკავშირებული თანამშრომლობის 
მნიშვნელოვან ფორმას ასევე წარმოადგენს სამოქალაქო სექტორის 
მონაწილეობა.

პოლონეთში სულ უფრო და უფრო მეტი საჯარო 
მომსახურების მიწოდება ხორციელდება 
ელექტრონულად. 2005 წელს შეიქმნა საჯარო 
ადმინისტრირების სერვისების ელექტრონული 
პლატფორმა (ePUAP), ანუ, საერთო ეროვნული ICT 
პლატფორმა, მოქალაქეებსა და სახელმწიფო მართვის 
ორგანოებს შორის კომუნიკაციის ერთიანი, 
სტანდარტული ფორმით წარმართვის მიზნით. სულ 
უფრო და უფრო მეტი ოფისი აწვდის საკუთარ 
მომსახურებას ePUAP პლატფორმაზე. ეს მოიცავს 
ადგილობრივ თვითმმართველობებს, მუნიციპალური 
სამსახურების ჩათვლით. ePUAP პლატფორმის 
მეშვეობით შესაძლებელია განაცხადის წარდგენა 
საკუთარი ან ბავშვის დაბადების მოწმობის მისაღებად, 
დოკუმენტის ან მართვის მოწმობის დაკარგვის ან 
განადგურების თაობაზე, მანქანის შეძენის ან 
ამომრჩეველთა სიაში რეგისტრაციის შესახებ 
შეტყობინების მიწოდება.  

საჯარო მომსახურებების გაციფრულება პოლონეთში
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https://www.systemanaliz.pl/

http://monitoring.ibngr.pl/?all=1
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თვითმმართველობის ერთეულების მიერ ადგილობრივი 
მოსახლეობისთვის მიწოდებული საჯარო მომსახურებების 
სათანადო ხარისხის უზრუნველყოფა წარმოადგენს დიდ 
პრობლემას. მოსახლეობა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და 
საწარმოები აფასებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
საქმიანობას საზოგადოებრივი საჭიროებების დაკმაყოფილების 
დონის საფუძველზე. ამ მიზნით, პოლონეთში იყო გარკვეული 
მცდელობები მონიტორინგის ინოვაციური ინსტრუმენტების 
გამოცდისა და დანერგვის კუთხითაც კი. ქვემოთ მოკლედ არის 
წარმოდგენილი ზოგიერთი მათგანი:

1996 წელს, პოლონეთის ქალაქების ასოციაციამ დაიწყო 
მუშაობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ანალიზის 
სისტემის შექმნის მიმართულებით. მიზანს წარმოადგენდა 
უნიკალური, ყველასთვის ხელმისაწვდომი სისტემის 
შექმნა, რომლის მეშვეობითაც ქალაქები შეძლებდნენ 
ინტერნეტის მეშვეობით ნებისმიერ სხვა სისტემაში უწინ 
ხელმიუწვდომელი მონაცემების და ასევე სტატისტიკური 
მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს. პოლონეთის 
ქალაქების ასოციაციის  სამუშაოს, ასევე აღნიშნულ 
კვლევაში წევრი-ქალაქების აქტიური მონაწილეობის 
შედეგად შეიქმნა ინსტრუმენტი, რომელიც 1999 წლიდან 
სიტემატურად უჭერდა მხარს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულებს საჯარო მომსახურებების 
მართვასა და განვითარებაში.

დამატებითი ინფორმაციაიხილეთვებ-გვერდზე:

მონიტორინგის სისტემა შემუშავდა გდანსკის საბაზრო 
ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ გახორციელებული პროექტის 
ფარგლებში. მისი მიზანი იყო საჯარო მომსახურების ხარისხის 
და ცხოვრების დონის შეფასებისთვის ინტეგრირებული 
სისტემის შექმნა, შედეგებისა და მათი გამოყენების მეთოდების 
განხილვისთვის განკუთვნილი პლატფორმის დამატებით. 
პროექტის მიზანი იყო მონიტორინგის, როგორც „ხისტი“, ასევე 
„რბილი“ ინსტრუმენტების უზრუნველყოფა. სისტემა 
ეფუძნებოდა მაჩვენებლებს, რომლებიც იძლევა საჯარო 
მომსახურების (განთლებისა და ჯანდაცვიდან დაწყებული, 
მუნიციპალური მართვისა და გზების ინფრასტრუქტურით 
დამთავრებული) ხარისხის და ცხოვრების დონის  ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ასპექტების ფართო სპექტრის კომპლექსური 
აღწერის საშუალებას. სისტემის მნიშვნელოვან კომპონენტს 
წარმოადგენდა მის ფუნქციონირებაში ადგილობრივი 
მოსახლეობის მონაწილეობა. სისტემა გამოიცადა პოროსკიეს 
სავოევოდოში და ოთხ საპილოტო თემში: გდანსკში, სლუპსკში, 
სტეგნასა და ჩარნა ვოდაში.

დამატებითი ინფორმაციაიხილეთვებ-გვერდზე:

ადგილობრივი თვითმმართველობის ანალიზის 
სისტემა (System Analiz Samorządowych, SAS)

საჯარო მომსახურების ხარისხის მონიტორინგისა და 
ცხოვრების დონისსისტემის მოდელი
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Polsce’, Zarządzanie Publiczne , Nr 4(38), pp. 32-44.

-

საჯარო მომსახურებების მიწოდება1.3.პოლონეთი/

ამასთან ერთად, თვითმმართველობის ერთეულები 
ახორციელებენ კონკრეტული საჯარო მომსახურებების სპეციალურ 
შეფასებებს და კლიენტის კმყოფილების სისტემურ შეფასებებს. 

ზოგადად, სფეროები, სადაც ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულებმა დღემდე დაამტკიცეს საკუთარი 
მნიშვნელობა პოლონეთში, მოიცავს ძირითად მუნიციპალურ 
მომსახურებებს (წყალმომარაგება, კანალიზაცია, გზების 
მომსახურება და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა), 
საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და რაც ყველაზე მთავარია, 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ 1998 წლის 
შემდეგ აგებულ განათლების სისტემას. ყველაზე სუსტ რგოლებს 
წარმოადგენს სფეროები, სადაც ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულები უმეტესწილად ინაწილებენ 
ძალაუფლებას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და ეს სფეროებია 
მაგალითად, ჯანდაცვის სისტემა და განათლება. ორივე სფეროში 
დეცენტრალიზაციის ფაქტობრივი შესაძლებლობები 
მნიშვნელოვნად შეზღუდულია, განსაკუთრებით კი ეს ეხება 
ჯანდაცვის სფეროს. ამასთან, განათლების ან ჯანდაცვის სფეროში 
ამჟამინდელი ინსტიტუციური სტრუქტურის კომპლექსურობა   

ართულებს მთავრობისა და თვითმმართველობის ერთეულების 
პასუხისმგებლობის სფეროების მკაცრად გამიჯვნას22.

გამომდინარე იქედან, რომ ზოგიერთი საჯარო მომსახურების 
მიწოდება ხშირად სცილდება თვითმმართველობის ერთი 
ერთეულის ტერიტორიის ფარგლებს, პოლონეთში მათ შორის უკვე 
ხორციელდება თანამშრომლობა. ხელი უნდა შეეწყოს 
განვითარების არსებულ საჭიროებებზე მეტად მორგებულ 
თანამშრომლობის ზოგიერთ ახალ ფორმას და საჯარო 
მომსახურებების მიწოდების უკეთესად ინტეგრირებას (მაგ. 
ტერიტორიული პარტნიორობა ან განვითარების ხელშემწყობი 
მუნიციპალური გაერთიანებისფორმები).

იყო გარკვეული მცდელობები შემუშავებულიყო 
თვითმმართველობის ერთეულების მიერ საჯარო მომსახურებების 
მიწოდების მონიტორინგის და შეფასების ანალიტიკური 
ინსტრუმენტები. აღნიშნული ინსტრუმენტები უნდა შემუშავდეს 
სახელმწიფოს მასშტაბით და ისინი უნდა იძლეოდეს კონკრეტულ 
თვითმმართველობის ერთეულებს შორის შედარების საშუალებას.

ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებს შორის ამოცანებისა და 
პასუხისმგებლობების დაყოფის ინსტიტუციური სტრუქტურა უნდა 
იყოს უფრო ზუსტი, განსაკუთრებით ისეთ პრობლემურ სფეროებში, 
როგორიცაა მაგალითად, ჯანდაცვა და განათლება.



https://ec.europa.eu/
regional_policy/en/policy/what/glossary/o/operational-programme )

24.   Sierak, J. (2018) ‘Alokacja funduszy unijnych a wydatki inwestycyjne gmin’, Optimum. Economic Studies, No 3(93), pp. 195-208, ხელმისაწვდომია: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7372/1/Optimum_3_2018_J_Sierak_ Alokacja_funduszy_unijnych.pdf 

 

პოლონეთი

ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ გარეშე სახსრების ათვისება1.4.

2004 წელს ევროკავშირში პოლონეთის გაერთიანებით 
საჯარო სექტორისთვის გაისხნა ახალი საინვესტიციო 
შესაძლებლობები. ევროკავშირის ახალ, განვითარების 
შედარებით დაბალი დონის მქონე წევრ-ქვეყნებს შეუძლიათ 
მიმართონ ინვესტიციებზე განაცხადით, რაც შეიძლება 
ნაწილობრივ დაფინანსდეს ევროკავშირის ბიუჯეტიდან. 
ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, ევროკავშირის 
სუბსიდიების მიღება წარმოადგენს შესაძლებლობას, დაჩქარდეს 
განვითარების პროცესი და აღმოიფხვრას ხარისხობრივი და 
რაოდენობრივი ინფრასტრუქტურული დეფიციტი. უნდა 
აღინიშნოს, რომ არსებობს ევროპულ ფინანსებთან 
დაკავშირებული მკაცრად განსაზღვრული წესები. მათ შრის 
ყველაზე მნიშვნელოვანია თანადაფინანსების პრინციპი და 
შეფასების პრინციპი. თანადაფინანსების პრინციპი ნიშნავს, 
რომ ევროკავშირის ბიუჯეტიდან მიღებულმა სახსრებმა 
კი არ უნდა ჩაანაცვლოს, არამედ მხოლოდ შეავსოს 
სახელმწიფო ფინანსები. ამასთან, კომისია ამოწმებს 
დაფინანსების პრინციპებს სამ ეტაპზე, კერძოდ, წინასწარი 
შეფასებები ხორციელდება ოპერაციული პროგრამის დაწყებამდე 
და მისი მიმდინარეობისას, ხოლო შედეგების შეფასება 
ხორციელდება პროგრამის დასრულების შემდეგ23.

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების პროცესების 
ფორმირების მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს 
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების გახორციელება, 
რომლებიც უმეტეს შემთხვევებში წარმოადგენს აღნიშნული 
პროცესებისთვის ბერკეტს. მათი დონე და ღირებულება 
შესაძლებელია ასევე განხილული იქნას, როგორც ეკონომიკური 
ეფექტურობის მაჩვენებელი და ადგილობრივ დონეზე მეწარმეობის 
განვითარების პირობა. 2006-2016 წწ. პერიოდში, 
მუნიციპალიტეტებმა (გმინებმა) მიიღეს მთლიანობაში 70.4 მლრდ 
ზლოტის ოდენობის ევროკავშირის სუბსიდია, ანუ, ევროპის 
სტრუქტურული ფონდებიდან და სოლიდარობის ფონდიდან 
პოლონეთის თვითმმართველობებისთვის დასახმარებლად 
გამოყოფილი სახსრების თითქმის სამი მეოთხედი. უმეტესი 
მათგანი წარმოადგენდა საინვესტიციო დოტაციებს24. 
ევროკავშირის სახსრების განაწილებაში მუნიციპალიტეტების 
ასეთი დიდი წილი აიხსნება საჯარო მომსახურებების მიწოდებაში 
მათი პასუხისმგებლობის გაცილებით დიდი ხარისხით ოლქებსა 
(პოვიატები) და რეგიონებთან (სავოევოდოები) შედარებით.

ოპერაციული პროგრამები წარმოადგენს დეტალურ გეგემებს, სადაც წევრი-ქვეყნები განსაზღვრავენ თუ როგორ დაიხარჯება ევროპის სტრუქტურული და საინვესტიციო ფონდებიდან (ESIF) მიღებული თანხები პროგრამის პერიოდში. პროგრამები შესაძლებელია შეიქმნას კონკრეტული 
რეგიონისთვის ან საერთო სახელმწიფოებრივი თემატური მიზნისთვის (მაგ. გარემოს დაცვა). ევროპის ტერიტორიული თანამშრომლობის მიზნისთვის მუშავდება ტრანსსასაზღვრო ან რეგიონთაშორის ოპერაციული პროგრამები. (წყარო:ევროპის კომისია, 

23.



რეგიონული სამოქმედო 
პროგრამები (ROPs) 
(მილიარდი ევრო)

ROP West 
Pomeranian 
Voivodeship

ROP Pomeranian 
Voivodeship

ROP Greater Poland 
Voivodeship

ROP 
Kuyavia-Pomerania 

Voivodeship

ROP Warmia-Masuria 
Voivodeship

ROP Podlaskie 
Voivodeship

ROP Masovia 
Voivodeship*

ROP Lublin 
Voivodeship

ROP 
Subcarpathia 
Voivodeship

ROP Holy Cross 
Voivodeship

ROP Lesser Poland 
Voivodeship

ROP  
Silesia 

Voivodeship

ROP Opole 
Voivodeship

ROP Lower Silesia 
Voivodeship

ROP Lodzkie 
Voivodeship

0,9

0,9

2,5

3,5

1,2

1,4

1,6

1,7

1,9

2,1

2,1

2,2

2,3

2,3

2,5

1,9

ROP Lubusz 
Voivodeship

ეროვნული სამოქმედო 
პროგრამები   (NOP) 
(მილიარდი ევრო) 

ევროკავშრის დაფინანსება 
2014-2020 წლის ეროვნულ და 
რეგიონული პროგრამებში

Ministry

Republic of Poland

experiences of decentralisation and modernisation – lessons learnt for 

Republic of Poland 

ინფრასტრუქტურული და 
გარემოსდაცვითი სამოქმედო 

პროგრამები (OP)

გონივრული ზრდის 
სამოქმედო პროგრამა

ცოდნის, განათლების და 
განვითარების სამოქმედო 

პროგრამა

ციფრული პოლონეთის 
სამოქმედო პროგრამა

აღმოსავლეთ პოლონეთის 
სამოქმედო პროგრამა

* 2014-2020 წლის საპროგრამო პერიოდში, Mazowsze ევროკომისიის მხრიდან აღიარებული იყო, 
როგორც უფრო განვითარებული რეგიონი, ხოლო სხვა მხარეები „voivodeships“-ები როგორც ნაკლებად 
განვითარებული რეგიონები. ეს შეფასება დამოკიდებულია რეგიონში ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს დონეზე 
ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელთან მიმართებაში. 

წყარო: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

27,4

8,6

5,4

2,2

2,0
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25.   ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 2006 წლის 5 ივლისის რეგულაცია (EC) No 1080/2006 ევროპის რეგიონალური განვითარების ფონდის შესახებ და ჩამნაცვლებელი რეგულაცია (EC) No 1783/1999
26.  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)
27.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
28.  Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ხელმისაწვდომია: https://rpo.lodzkie.pl/images/2020/pmv-56-sprawozdanie-roczne-za-2019r/Sprawozdanie-roczne-z-RPO-WL-2014-2020-za-2019r.pdf
29.  Finansowanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodaki Wodnej w Łodzi, available at http://www.wfosigw.lodz.pl/a-650,49,650.html

პოლონეთი/ ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ გარეშე სახსრების ათვისება1.4.

ევროკავშირის დაფინანსების მიღების პროცედურა იმართება 
ევროკავშირის და ეროვნული კანონებით, კერძოდ, ევროკავშირის 
ფინანსების გამოყენების რეგულაციით25, განვითარების პოლიტიკის 
პრინციპების შესახებ კანონით26  და სახელმწიფო ფინანსების შესახებ 
კანონით27. ზოგჯერ, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების მრავალრიცხოვანი ამოცანები, შეზღუდული რესურსები, 
ასევე რიგი სირთულეები და ბიუროკრატიული პროცედურები ხელს 
უშლის ევროკავშირის დაფინანსების მიღებაზე განაცხადის 
წარდგენას. ბენეფიციარების  სახსრების ათვისების  უნარი 
დამოკიდებულია არამხოლოდ მათ მზადყოფნაზე, არამედ ასევე რიგ 
ფაქტორებზე, როგორიცაა მაგალითად, ფინანსური და მართვის 
შესაძლებლობები, სახსრების განაწილების პროცედურები, 
ანგარიშგების მოთხოვნები, კონკურენტუნარიანობა და პოლიტიკური 
საკითხები.  

ევროკავშირის მხარდაჭერის თანადაფინანსების 
უზრუნველყოფის შესაძლებლობის არქონა ადგილობრივი 
თვითმმართველობებისთვის ზოგჯერ განიხილება, როგორც 
სერიოზული ბარიერი ევროკავშირისგან დაფინანსების მიღებაზე 
განაცხადის წარდგენასთან დაკავშირებით. დაფინანსების წყაროს და 
დაფინანსების მიზნის მიხედვით, საკუთარი შენატანი შეიძლება 
განისაზღვროს 10%-70% დიაპაზონში. საკმარისი დაფინანსების 

უზრუნველყოფაში დამატებით წინაღობას წარმოადგენს „დაუშვებელი 
ხარჯების“ დაფინანსების გარანტიის საჭიროება. ბენეფიციარების 
მიერ გაწეული ყველა ხარჯი არ შეიძლება ჩაითვალოს დასაშვებად და 
შესაბამისად, ევროკავშირის ბიუჯეტიდან დასაფარად. ლოძის 
სავოევოდოს მუნიციპალიტეტების მიერ ევროკავშირის დაფინანსების 
ათვისების ანალიზის ჩატარებისას შეიძლება ითქვას, რომ ფინანსური 
მდგომარეობა არ წარმოადგენს არსებით დაბრკოლებას 
ევროკავშირის ფინანსების გამოყენებისთვის28. საკუთარი 
შენატანების უზრუნველყოფის ძირითადი წყაროებია: 
მუნიციპალური საწარმოების შემოსავალი, ბანკების მიერ 
გაცემული სესხების ფორმით წინასწარი დაფინანსება, 
ლიზინგი, გარემოს დაცვის და წყლის რესურსების 
მართვის ეროვნული ფონდიდან ან გარემოს დაცვის და 
წყლის რესურსების მართვის რეგიონული ფონდებიდან და 
საერთაშორისო საფინანსო დაწესებულებებიდან (EIB, 
EBRD) მიღებული სესხები29. თანადაფინანსების დონე ხშირად 
განსხვავებულია მუნიციპალიტეტის კეთილდღეობის დონის მიხედვით 
დ დამოკიდებულია მოსახლეობის ერთ სულზე შემოსავლის დონეზე, 
რაც ნიშნავს, რომ ყველაზე ღარიბ ადგილობრივ ერთეულებსაც 
შეუძლიათ მოიძიონ თანადაფინანსებისთვის სახსრები. ამასთან, 
მოქმედი ოპერაციული პროგრამებით გათვალისწინებული წინასწარი 
ანგარიშსწორების მიღების შესაძლებლობა უდიდეს შანსებს აძლევს 
ღარიბ მუნიციპალიტეტებს პროექტების გახორციელებისთვის.

ბოლო დროს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების შესაძლებლობების დონე 
შეთავაზების მომზადებასა და პროექტების გახორციელებასთან 
დაკავშირებით, რაც არის პროექტების გახორციელების 
გამოცდილების მიღების, გარეშე ექსპერტების ჩართულობის და შიდა 
პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების შედეგი. როგორც წესი, 
ოლქის სტატუსის მქონე ქალაქებში იქმნება დეპარტემენტები 
ფინანსური წყაროების მოძიების, პროექტების მომზადების და 
გახორციელებისთვის. სოფლის, განსაკუთრებით კი მცირე 
მუნიციპალიტეტებში სიტუაცია გაცილებით არახელსაყრელია. 
მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს აკისრია 
პასუხისმგებლობა მიღებული სახსრების შეგროვების, რეალიზაციისა 
და მართვის ორგანიზებაზე. ამასთან, პერსონალი პარალელურად 
დაკავებულია სხვა დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებით. 
კონკურენტუნარიანი შეთავაზების მომზადების მიზნით, ზოგიერთი 
მუნიციპალიტეტი თანამშრომლობს განაცხადების მომზადებასა და 
პროექტების მართვაზე სპეციალიზებულ საკონსულატციო 
კომპანიებთან. 

„Sierpak“-მა (2018) წარმოადგინა ანკეტირებული კვლევის 
შედეგები, რომლებიც გვიჩვენებს ევროკავშირის ფინანსების 

პერსონალის კვალიფიკაცია 

ფინანსური პირობები



33

30.  Sierak J. (2018) ციტ.
31.  Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?, ხელმისაწვდომია: https://old.cpe.gov.pl/pliki/2345-fundusze-europejskie-2014-2020-dla-samorzadow-materialy-informacyjne.pdf
32.  Główny Urząd Statystyczny, ხელმისაწვდომია: https://stat.gov.pl/

პოლონეთი/ ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ გარეშე სახსრების ათვისება1.4.

განაწილების ორ ძირითად მიმართულებას, კერძოდ 
წყალმომარაგების და კანალიზაციის პროექტების ინვესტირება 
(ბოლო წლებში, კანალიზაციის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 
ინფრასტრუქტურის განვითარების ჩათვლით) და გზებისა და 
ტროტუარების მშენებლობისა და მოდერნიზაციის პროექტები. 
თანადაფინანსების სხვა სფეროებს მიეკუთვნება კულტურის, 
განათლების, ჯანდაცვის, სპორტული და რეკრეაციული ობიექტები, 
ასევე ქალაქის გარემოს აღდგენის პროექტები. სახსრები ასევე 
გამოიყო სამეწარმეო საქმიანობისთვის ან საცხოვრებელი სახლების 
და IT ქსელების ასაგებად განკუთვნილი ახალი საინვესტიციო 
ზონების მოსამზადებლად. მხარდაჭერის ცალკეულ ჯგუფს 
წარმოადგენს ადამიანური რესურსების განვითარება, სემინარების, 
პროფესიული ტერნინგების, სტაჟირებების და სკოლებში 
გაკვეთილების ჩათვლით30.

2014-2020 წლებში პოლონეთში ევროპული ფონდების 
პროექტები ხორციელდებოდა ცენტრალურ და რეგიონულ დონეებზე. 
ცენტრალურ დონეზე მოქმედებს ევროპის ტერიტორიული 
თანამშრომლობის პროგრამები და ევროპის რეგიონალური 
განვითარების ფონდის (ERDF), ევროპის სოციალური ფონდის (ESF), 
სოლიდარობის ფონდის (CF), ასევე ევროპის სოფლის მეურნეობის 
ფონდი სოფლის განვითარებისთვის (EAFRD), ევროპის სოფლის 
მეურნეობის ფონდის და ევროპის საზღვაო და მეთევზეობის ფონდის 

(EMFF) მიერ დაფინანსებული რვა ეროვნული პროგრამა. რეგიონულ 
დონეზე მოქმედებს ERDF და ESF-ს მიერ დაფინანსებული 16 
ორფონდიანი რეგიონული ოპერაციული პროგრამა – ერთი 
მაზოვიასთვის და 15 სხვა რეგიონებისთვის31. 

2018 წელს, სტატისტიკის ცენტრალური ოფისიდან მიღებული 
მონაცემების მიხედვით, ევროკავშირის ფონდებიდან 
თანადაფინანსებული პროექტები გახორციელდა პოლონეთის ყველა 
2,478 მუნიციპალიტეტში (2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ეს 
რიცხვი შემცირდა 2,477-მდე ოცტროვიცეს მუნიციპალიტეტის 
გაუქმების გამო). აღნიშნული ინვესტიციების საერთო ღირებულება 
შეადგენს თითქმის 186.4 მლრდ ზლოტს. ევროკავშირის 
ფონდებიდან თანადაფინანსებული ინვესტიციების საერთო 
ღირებულების საფუძველზე, მომზადდა პოლონეთის ქალაქების 
რეიტინგი: პირველ ადგილზეა ვარშავა (17 მლრდ ზლოტი), შემდეგ 
ლოძი (7.2 მლრდ ზლოტი), კრაკოვი (5.1 მლრდ ზლოტი), პოზნანი 
(4.3 მლრდ ზლოტი), ლუბლინი (4 მლრდ ზლოტი), გდანსკი (3.3 
მლრდ ზლოტი) და ვროცლავი (3.3 მლრდ ზლოტი)32. 
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გრაფიკი 5.  ევროკავშირის ფონდებში განაცხადის შეტანის პროცესი

აპლიკანტი განაცხადის 
ფორმალურად 
დადასტურება 

კონტრაქტის 
ხელმოწერა

განაცხადის 
მიღება

განაცხადების დადასტურების 
პროცედურა განხორციელების 
მიზნით

განაცხადის მიღება
და ნომრის მინიჭება

განაცხადების 
შეფასების სისტემის 
შემუშავება

განაცხადების არსებითი 
შეფასება

დანართზე 
მოთხოვნა
ფორმალური 
ნაკლოვანებები

დანართი
განაცხადი

განაცხადის 
წარუმატებლად შევსება
პროცესის დასასრული 

აპლიკაციის უარყოფა
პროცესის დასასრული 

აპლიკაციის უარყოფა
პროცესის დასასრული 

კლიენტი/დონორი კლიენტი/დონორი
პროექტის შეფასების კომისია

(PEC)



Racibórz Dolny-ის წყალდიდობის საწინააღმდეგო საცავი  

33.  Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Umowy Partnerstwa w 2019 roku, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Strategii 2020, ხელმისაწვდომია: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/93752/Sprawozdanie_UP_2019_pdf.pdf

პოლონეთი/ ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ გარეშე სახსრების ათვისება1.4.

წყალდიდობებისგან დამცავი რეზერვუარის მშენებლობის გამო, 
რომელიც ექსპლუატაციაშია 2020 წლის ივნისიდან. ინვესტიცია 
გახორციელდა მსოფლიო ბანკის, ევროკავშირის, ევროპის საბჭოს, 
განვითარების ბანკის, გარემოს დაცვისა და წყლის რესურსების მართვის 
ეროვნული ფონდის და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრებით. 
რაციბუჟ დოლნის წყალსაცავი დღეისთვის წარმოადგენს პოლონეთში 
უდიდეს ჰიდროტექნიკურ ნაგებობას. 

აღნიშნული წყალსაცავის კონცეფცია მუშავდებოდა 100 წელზე მეტი 
ხნის მანძილზე, 1880 წელს კატასტროფული წყალდიდობის შემდეგ. 
1960-იან წლებამდე შემუშავებული პირველი კვლევების საფუძველზე 
ვარაუდობდნენ მრავალფუნქციური რეზერვუარის მშენებლობას. თუმცა, 
აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ძალიან მასშტაბური ინვესტიცია იმისათვის, რომ 
მომხდარიყო მისი დაფინანსება რეალიზაციის რეგულარული ციკლების 
ფარგლებში. მხოლოდ 1997 წლის შემდეგ მოხდა რაციბუჟის 
წყალსაცავის მშენებლობის მოსაზრებების გადახედვა, რაციბუჟიდან 
ვროცლავამდე ოდრას ხეობის წყალდიდობისგან დაცცვაში მისი 
უმნიშვნელოვანესი როლის გათვალისწინებით. 2017 წლის ნოემბერში, 
ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ახალ კონტრაქტორთან, თითქმის 904 
მლნ ზლოტის ღირებულების წყალსაცავის მშენებლობის დასრულებაზე. 
აღნიშნული ინსვესტიციის წყალობით, წყალსაცავს შეუძლია დაიცვას 
დაახლოებით 2,5 მლნ მაცხოვრებელი სლასკიეს, ოპოლსკიეს და 
დოლნოსლასკიეს რეგიონებში, რომლებიც 1997 და 2010 წლებში 
დაზარალდნენ წყალდიდობისგან. 

2019 წლის ბოლოს მდგომარეობით, ეროვნული 
ოპერაციული პროგრამების (NOPs) ფარგლებში 
გახორციელდა ან ჯერ კიდევ მიმდინარეობს 166.1 მლრდ 
ზლოტის (ევროკავშირის შენატანი) საერთო 
ღირებულების პროექტები, რაც შეადგენს NOP-ის მიერ 
ასიგნებული თანხების 84%-ზე მეტს. რაც შეეხება 
რეგიონულ ოპერაციულ პროგრამებს, გახორციელდა ან 
ჯერ კიდევ მიმდინარეობს 105.9 მლრდ (EU შენატანი) 
ზლოტის ღირებულების პროექტები, რაც შეადგენს ROP-ის 
მიერ ასიგნებული თანხების 78% -ზე მეტს. 
გახორციელებული პროექტების საერთო ღრებულება 
დაახლოებით შეადგენს 272.0 მილიარდ ზლოტს33.

გასაკვირია, მაგრამ ქ. რაციბუჟმა (სილესის სავოევოდო), რომლის 
მოსახლეობის რაოდენობაც შეადგენს 55,000 -ს, დაიკავა მე-14 
ადგილი, მდ. ოდრაზე რაციბუჟ დოლნის წყალდიდობებისგან 
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- წარმატების მაგალითი



34.  750 mld zł w latach 2021-2027 – jest sukces na szczycie Rady Europejskiej, Portal Funduszy Europejskich, ხელმისაწვდომია: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/750-mld-zl-w-latach-2021-2027-jest-sukces-na-szczycie-rady-europejskiej/

€

პოლონეთი/ ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ გარეშე სახსრების ათვისება1.4.

პოლონეთის წარმატება ევროკავშირის სახსრების სათანადოდ და ეფექტურად 
ათვისების თვალსაზრისით შეიძლება დადასტურდეს 2020 წლის ივლისში ევროპის 
საბჭოს სამიტზე ახალი ბიუჯეტის მიღებით. წევრმა-ქვეყნებმა მიაღწიეს შეთანხმებას 
2021-2027წწ. ევროკავშირის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. პოლონეთი იქნება 
სოლიდარობის პოლიტიკის უმსხვილესი ბენეფიციარი ევროკავშირში და მიიღებს 
66.8 მლრდ ევროს. სოლიდარობის პოლიტიკიდან დამატებითი სახსრები 
კრიზისებზე რეაგირებისთვის შეადგენს 3 მლრდ ევროს, ხოლო პოლონეთისთვის 
საერთო საერთო სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკიდან სახსრების ოდენობა 
შეადგებს 28.5 მლრდ  ევროს. პოლონეთი ასევე იქნება „Just Transition Fund“-ის 
უმსხვილესი ბენეფიციარი  და მიიღებს მისგან 3.5 მლრდ ევროს. ევროკავშირის 
ფინანსები, რომელთაც მიიღებს პოლონეთი განკუთვნილია კორონავირუსის 
პანდემიის შემდეგ ეკონომიკის აღდგენისა და გაძლიერებისთვის, ასევე 
უზრუნველყოფს 2021-2027 წლების პერიოდში ევროკავშირის მიზნების 
გახორციელება34.

ევროკავშირის ფინანსები არ წარმოადგნს მზა გადაწყვეტილებას 
მუნიციპალტეტების ეკონომიკური განვითარების სტიმულირებისთვის. 
ადგილობრივი თვითმმართველობების კეთილდღეობა პირველ რიგში 
განისაზღვრება განვითარების ეფექტური პოლიტიკით და რა თქმა უნდა 
ევროკავშირის ფინანსებს დადებითი წვლილი შეაქვს ამ პროცესში. ადგილობრივი 
თვითმმართველობის საჭიროებების, ფინანსური მდგომარეობის, ასევე 
განვითარების გრძელვადიანი გეგმების გათვალისწინებით გარეშე სახსრების 
სათანადოდ გამოყენებამ შეიძლება უშუალოდ შეუწყოს ხელი ერთეულის სამუშაო 
შესაძლებლობებს და ზოგადად მუნიციპალიტეტის კეთილდღეობას.
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პოლონეთი

35.  მუხლი 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 209), dalej u.z.k. 
Zob. też wyrok WSA z dnia 6 maja 2015 r., II SA/Go 220/15, LEX nr 1760178; wyrok WSA z dnia 10 maja 2013 r., I SA/
Kr 256/13, LEX nr 1429154.

ანტიკრიზისული ღონისძიებები1.5.

პოლონეთის კანონმდებლობის მიხედვით ანტიკრიზისული მართვა განიხილება, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების მართვის ელემენტი და 
განისაზღვრება, როგორც სახელმწიფო მართვის ორგანოების საქმიანობა. ელემენტი მოიცავს კრიზისული სიტუაციების პრევენციას, კრიზისზე 
კონტროლის გახორციელებისთვის მზადებას დაგეგმილი ღონისძიებების, კრიზისულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეგირების ღონისძიებების 
გამოყენების, მათი შედეგების აღმოფხვრისა და რესურსებისა და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი  ინფრასტრუქტურის აღდგენის საშუალებით35.

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები მოქმედებენ 
სახელმწიფო მართვის ორგანოების ფარლებში და აქედან გამომდინარე, 
პოლონეთის კანონმდებლობა აკისრებს ადგილობრივ ერთეულებს 
ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ 
გარკვეულ ვალდებულებებსა და მოვალეობებს. თუმცა, აღნიშნული 
ვალდებულებები იზღუდება კონკრეტული ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულის, როგორც სხვათა და სხვათა შორის 
კრიზისის მართვის საკითხებში კომპეტენტური სუბიექტის ტერიტორიითა 
და შესაძლებლობების ფარგლებით.

სახელმწიფო მმართველობის დეცენტრალიზაციის 
პრინციპი ადგილობრივი თვითთმართველობებისგან 
მოითხოვს, რომ მათ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და შესაბამისად მათ გააჩნდეთ 
შესაბამისი კომპეტენცია კრიზისების მართვის სფეროში. 
უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მმართველობის თითოეულ 
დონეზე ტერიტორიაზე ადგილობრივ, რეგიონულ და ცენტრალურ 
დონეებზე. ამის გათვალისწინებით, ადგილობრივი თვითმმართველობა, 
როგორც მისი კონტოლრის ქვეშ მყოფი ხელმძღვანელი ორგანო, 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კრიზისების მართვაში.



პოლონური კრიზისის მართვის სისტემა 
სხვადასხვა დონეზე

კრიზისი ადგილობრივ 
დონეზე

პრემიერ მინისტრი & 
მინისტრთა საბჭო

მთავრობის კრიზისის 
მართვის გუნდი

პროვინციის კრიზისის 
მართვის გუნდი

ქვეყნის კრიზისის 
მართვის გუნდი

მუნიციპალიტეტის კრიზისის 
მართვის გუნდი

მთავრობის 
უსაფრთხოების ცენტრი

პროვინციის კრიზისის 
მართვის ცენტრი

ქვეყნის კრიზისის 
მართვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის 
კრიზისის მართვის 

ცენტრები 

მუნიციპალური დონე პროვინციის დონესაგრაფოს დონე ეროვნული დონე

Starostaმერი/ქალაქის 
პრეზიდენტი

კრიზისის მართვის ცენტრები

კრიზისის მართვის ორგანო

აზრის შემქმნელები და მრჩეველთა 
საბჭოები

გუბერნატორი

Ministry

Republic of Poland

state. Polish experiences of decentralisation and 
modernisation – lessons learnt for Armenia and 

of the Republic of Poland 

(არასავალდებულო)
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36.  მუხლი 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ციტ.

პოლონეთი/ ანტიკრიზისული რეაგირება1.5.

კრიზისებთან გამკლავებაში მთავარ საკანონმდებლო 
ინსტრუმენტს წარმოადგენს კრიზისების მართვის შესახებ კანონი, 
რომელიც ძალაში შევიდა 2007 წლის 22 აგვისტოს. მასში 
განსაზღვრული გადაწყვეტილებები მიმართულია სერიოზული 
კრიზისული მოვლენების შედეგებთან გამკლავებაზე. კრიზისების 
მართვის შესახებ კანონი განსაზღვრავს კრიზისების მართვის 
სფეროში კომპეტენტურ ორგანებს, ამ სფეროში მათ ამოცანებს და 
საქმიანობის  ფარგლებს, ასევე ანტიკრიზისული მართვის 
ამოცანების დაფინანსების პრინციპებს. 

კრიზისების მართვის შესახებ კანონის მე-19 მუხლის36  
შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი (მერი ან ვოიტი) 
არის მუნიციპალიტეტის (გმინა) დონზე კრიზისული სიტუაციების 
მართვაში კომპეტენტური ორგანო. ვოიტი ასრულებს ანტიკრიზისულ 
მართვასთან დაკავშირებულ მის ვალდებულებებს მუნიციპალური 
სამსახურის ორგანიზაციული ერთეულის დახმარებით, რომელიც 
არის ასევე კომპეტენტური კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავების 
საკითხებში. ამ მიზნით, დამხმარე აპარატის სპეციალურად 
გამოყოფილი ორგანიზაციული ერთეული, მუნიციპალური 
სამსახური უზრუნველყოფს შესაბამის ანტიკრიზისულ ღონისძიებებს 
ადგილობრივ დონეებზე. კრიზისების მართვის შესახებ კანონის 
მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, მინიციპალიტეტის 
აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დანიშნული კრიზისების მართვის 
მუნიციპალური ჯგუფი  წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის 
ხელმძღვანელის (მერის) დამხმარე ორგანოს სათანადო 
ანტიკრიზისული რეაგირების გახორციელების უზრუნველყოფაში. 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო გასაზღვრავს ჯგუფის 
შემადგენლობას, ორგანიზაციას და საქმიანობის რეჟიმს.

კრიზისულ სიტუაციაში, ვოიტი ვალდებულია დანიშნოს 
კრიზისების მართვის მუნიციპალური ჯგუფი; ეს არის მისი არა 
უფლება, არამედ ვალდებულება. კრიზისების მართვის 
მუნიციპალურმა ჯგუფმა, რომელსაც სათავეში უდგას ვოიტი, ასევე 
უნდა ჩართოს უსაფრთხოების საკითხებში გარკვეული ადამიანები, 
მათ შორის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსართხოების 

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსართხოების 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სფეროს სეპციალისტების 
ჩათვლით. სხვა და სხვა ვალდებულებებს შორის, კრიზისების 
მართვის მუნიციპალური ჯგუფი აფასებს არსებულ და პოტენციურ 
საფრთხეებს, რომელთაც შესაძლოა ზემოქმედება მოახდინონს 
საზოგადოებრივ უსაფრთხოებაზე, ასევე ამზადებს რეაგირების და 
შედეგების შესუსტების ღონისძიებებს, ავცელებს საფრთხეებთან 
დაკავშირებულ ინფორმაციას და უზრუნველყოფს 
რეკომენდაციებს ზემდგომი ორგანოებისთვის.  

კრიზისი მუნიციპალურ დონეზე
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ანტიკრიზისული ღონისძიებების ფარგლებში, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია განისაზღვროს სიტუაცია, როგორც კრიზისული. 
დიაგნოსტირება უნდა გახორციელდეს კრიზისული სიტუაციის 
იურიდიული განსაზღვრების საფუძველზე, რომელიც 
წარმოადგენილია კრიზისების მართვის შესახებ კანონის 3.1 
მუხლში. სახელმწიფო მართვის ორგანოებს ეკისრებათ ძირთადი 
პასუხისმგებლობა სიტუაციის, როგორც კრიზისულის განსაზღვრაზე. 
დებულების თანახმად, კრიზისული სიტუაცია არის მოვლენა, 
რომელიც უარყოფითად მოქმედებს უსაფრთხოების დონეზე, 
საკუთრებაზე და/ან გარემოზე, და ამასთან მნიშვნელოვნად 
ზღუდავს კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობას 
არსებული რესურსების და ძალების შეუსაბამობის გამო. ტერმინის 
„კრიზისული სიტუაცია“ ანალიზი საშუალებას იძლევა 
განისაზღვროს იმ საფრთხის კონკრეტული ტიპის, რომლისთვისაც 
დაიგეგმება და გახორციელდება რეაგირების შესაბამისი 
ღონისძიებები.

პასუხისმგებლობებს ოლქის ადმინისტრაციულ და ორგანიზაციულ 
ერთეულებთან ერთად. როგორც ეს განსაზღვრულია კრიზისების 
მართვის შესახებ კანონის მე-4 თავის მე-17 მუხლში, სტაროსტა 
ასრულებს ანტიკრიზისული მართვის ამოცანებს ოლქის კრიზისების 
მართვის ჯგუფი. სტაროსტა ნიშნავს ჯგუფს და განსაზღვრავს მის 
შემადგენლობას, ორგანიზაციას და საქმიანობის რეჟიმს. ოლქის 
კრიზისების მართვის ჯგუფის ამოცანების მოცულობა შეესაბამება 
კრიზისების მართვის მუნიციპალური ჯგუფის მიერ შესრულებულ 
ამოცანებს, მაგრამ მოიცავს უფრო დიდ ტერიტორიას. 

სტაროსტა ასევე განსაზღვრავს ორგანიზაციის სახეს, ქმნის 
შტაბებს და ადგენს ოლქის კრიზისების მართვის ცენტრის მუშაობის 
რეჟიმს, ასევე კრიზისული სიტუაციებში ინფორმაციის მდმივად 
მიმოცვლის უზრუნველყოფის მეთოდს.

არ ანიჭებს რეგიონული თვითმმართველობის აღმასრულებელ ორგანოს, 
როგორც ეს ხდება ვოიტის და სტაროსტას შემთხვევაში.

მუნიციპალიტეტი, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ყველაზე პატარა ერთეული, რა თქმა უნდა იღებს ინფორმაციას 
საფრთხის თაობაზე და აქედან გამომდინარე, ერთეული ასევე უნდა 
ფლობდეს შესაბამის ინსტრუმენტებს უსაფრთხოების ღონისძიებების 
ოპტიმიზაციისთვის. კრიზისების მართვის შესახებ კანონის 21-ე მუხლის 
შესაბამისად მუნიციპალიტეტი და ფაქტობრივად მისი აღმასრულებელი 
ორგანო აღჭურვილი უნდა იყოს შესაბამისი ინსტრუმენტებით ნებისმიერ 
კრიზისულ სიტუაციასთან გამკლავების მიზნით.

ცენტრალურ დონეზე ანტიკრიზისული მართვა ხორციელდება 
მინისტრთა საბჭოს მიერ. ამ მიზნით იქმნება კრიზისების მართვის 
სამთავრობო ჯგუფი - მინისტრთა საბჭოს საკონსულტაციო და 
სათათბირო ორგანო. ჯგუფს ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი და 
კრიზისების ჯგუფის წევრები არიან ეროვნული თავდაცვის მინისტრი და 
შინაგან საქმეთა მინისტრი – თავმჯდომარის მოადგილე, საგარეო 
საქმეთა მინისტრი, სპეციალური სამსახურების მინისტრი 
კოორდინატორი.

კრიზისის მართვის ღონისძიებები შესაძლოა განისაზღვროს, 
როგორც სრულიად დამატებითი, ჩაკეტილი ციკლის ღონისძიებები, 
რომლებიც მიმართულია კრიზისული სიტუაციების მართვისკენ (იხ. 
სურათი 6).  

ოლქის დონეზე კრიზისულ სიტუაციებთან გამკლავებაზე 
უფლებამოსილია სტაროსტა. კრიზისების მართვის შესახებ კანონის 
მე-17 მუხლის შესაბამისად, სტაროსტას ეკისრება იგივე 
ვალდებულებები, რც ვოიტს, მაგრამ მათი საქმიანობის სფერო 
უფრო ფართოა – კერძოდ, იგი ვრცელდება მთელ ოლქზე 
(პოვიატზე). სტაროსტა ასრულებს მის ვალდებულებებსა და 

რეგიონულ დონეზე, კრიზისის მართვის სფეროში 
ღონისძიებებს ხელმძღვანელობს ვოევოდა. რეგიონის 
თვითმმართველობა ასრულებს კრიზისის მართვის ამოცანებს 
შეზღუდულად. კრიზისების მართვის შესახებ კანონის მე-15 მუხლის 
შესაბამისად, რეგიონული საბჭო მისი კომპეტენციის ფარგლებში 
მონაწილეობას იღებს კრიზისის მართვის ამოცანების შესრულებაში, 
სამოქალაქო დაგეგმვის ჩათვლით. კანონი არანაირ სპეციალურ, 
კრიზისის მართვის სფეროდან გამომდინარე უფლებამოსილებას 

კრიზისი ოლქის დონეზე

კრიზისი რეგიონის დონეზე

კრიზისი ცენტრალურ დონეზე
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გრაფიკი 1. 
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ა

კატასტროფა

ანტიკრიზისული მართვის ციკლი მოიცავს ოთხ ეტაპს, კერძოდ, პრევენცია, მომზადება, 
რეგირება და რეაბილიტაცია. ანტიკრიზისული მართვის ციკლურ ხასიათს ასევე ხაზს უსვამს მისი 
იურიდიული განმარტება ანტიკრიზისული მართვის შესახებ კანონიდან. პრევენციის ეტაპი ეხება 
ღონისძიებებს, რომელთა მეშვეობითაც ხდება კრიზისული სიტუაციის აღმოფხვრა ან მისი ალბათობის 
შემცირება და მისი შედეგების შეზღუდვა. ამ ეტაპის რიგ ელემენტებს შორის აუცილებელია გამოვყოთ 
რისკების და საფრთხეების ანალიზი, საფრთხის შემთხვევაში დაგეგმვის ქმედებების მომზადება შესაბამის 
ოპერაციულ პროცედურებთან ერთად და არსებული კრიტიკული ინფრასტრუქტურის შეფასება. 
მომზადების არსს წარმოადგენს სათანადო ღონისძიებების დაგეგმვა და საფრთხეების მუდმივი 
კონტროლი. ამ ეტაპის მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს კრიზისული სიტუაციის წარმოქმნის 
შემთხვევაში ანტიკრიზისულ მართვაზე პასუხისმგებელი სუბიექტებისთვის სწავლებების ჩატარება. მესამე 
ეტაპი (რეაგირება) ეს არის პირდაპირი რეაქცია საფრთხის წარმოქმნაზე, როდესაც დაზარალებულთა 
დასახმარებლად და საფრთხის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ხორციელდება შესაბამისი 
სამსახურების წინასწარ დაგეგმიმლი და მომზადებული ღონისძიებები. ბოლო, ციკლის ჩამკეტი ეტაპი არის 
პოსტკრიზისული აღდგენის ეტაპი. მისი არსი მდგომარეობს შედეგების აღმოფხვრაში და 
ინფრასტრუქტურის და რესურსების აღდგენაში. დაზარალებულების ფინანსურ მხარდაჭერასთან ერთად 
ასევე მნიშვნელოვანია დაზიანებული ობიექტების აღდგენა და საგანგებო სიტუაციაში ანტიკრიზისული 
მართვის ღონისძიებების შეფასება. გეგმების განახლება ხდება  რიგი კონტროლის შემდგომი შეფასებების 
მეშვეობით, რომლითაც იწყება ანტიკრიზისული მართვის ახალი ციკლი. შესაძლებელია გამოვიტანოთ 
დასკვნა, რომ  წყალდიდობებისგან დაცვის თვალსაზრისით  ყველაზე მნიშვნელოავნ ეტაპს წარმოადგენს 
კრიზისის პრევენციის ეტაპი, რომელიც სერიოზულ ზემოქმედებას ახდენს წყალდიდობით გამოწვეული 
ზარალის ოდენობაზე. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირად ცალკეული ეტაპები მდორედ გადადის შემდეგ 
ეტაპზე და რთულია მოცემული ეტაპის, როგორც ანტიკრიზისული მართვის კონკრეტული ეტაპის ცალსახად 
კვალიფიცირება. ეს განსაკუთრებით ეხება პირველ ორ ეტაპს, რომლებიც ერწყმის ერთმანეთს.  
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წყალდიდობა შეიძლება გამოვიყენოთ ანტიკრიზისული მართვის ოთხი ეტაპის 
თვალსაჩინო მაგალითად – ეს შეიძლება განსაკუთრებით აქტუალური იყოს 
საქართველოსა და სომხეთისთვის. წყალდიდობებისგან დაცვის სისტემა პოლონეთში 
განისაზღვრება რიგი საკანონმდებლო აქტებით, დაწყებული კონსტიტუციით და 
დასრულებული ევროკავშირის დირექტივებით, კანონებით, რეგულაციებით და 
ადგილობრივი საკანონმდებლო აქტებით, რომლებიც ექვემდებარება სავალდებულო 
შესრულებას ხელისუფლების ყველაზე ქვედა დონეზე. ჩვენი ინტერესის სფეროში 
შემავალ, ორ ყველაზე მნიშვნელოვან საკანონმდებლო აქტს წარმოადგენს 
ანტიკრიზისული მართვის შესახებ 2007 წლის კანონი და წყლის შესახებ 2001 წლის 
კანონი. პირველი მათგანი ადგენს ანტიკრიზისული მართვის სისტემას, რაც 
წარმოადგენს წყალდიდობებისგან დაცვის სისტემის ნაწილს; მეორე მათგანი ადგენს 
და განსაზღვრავს წყლის რესურსების მართვის სისტემას პოლონეთში, რომელიც 
წარმოადგენს წყალდიდობებისგან დაცვის სისტემის მეორე ელემენტს პოლონეთში –  
იგი შედგება სპეციალიზებული სახელმწიფო ადმინისტრაციული ორგანოებისგან.



Case study: flooding in the Podkarpackie region 
(2020)

37.  Metropolie solidarne z doświadczonymi klęską żywiołową gminami, RegionyRP.pl, ხელმისაწვდომია: https://regiony.rp.pl/z-regionu/30177-metropolie-solidarne-z-doswiadczonymi-kleska-zywiolowa-gminami/amp
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წყალდიდობაზე - რომლისგან მიყენებული ზიანი სცილდება 
მუნიციპალიტეტის შესახლებლობების ფარგლებს -  ანტიკრიზისული 
რეაგირების თვალსაჩინო მაგალითად შეიძლება   განვიხილოთ 
ძლიერი წვიმები პოდკარპატის რეგიონში 2020 წლის ივნისში. 
ქარშხალმა ზარალი მიაყენს დაახლოებით 130 ოჯახს და დააზიანა 
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, გზები, ხიდები, შენობები და 
კომუნალური მეურნეობის სხვა ობიექტები. მუნიციპალური საკუთრების 
ზარალი შეფასდა PLN 34მლნ ზლოტად. როგორც განაცხადა 
მარკოვას მუნიციპალიტეტის მერმა, მიროსლავ მაკმა, მიღებული 
ზომების მიუხედავად, ადგილობრივი თვითმმართველობები მარტო 
ვერ შეძლებენ ასეთ უზარმაზარ ზარალთან გამკლავებას.

2020 წლის ივნისისთვის არახელსაყრელი ჰიდროლოგიური და 
მეტეოროლოგიური პროგნოზების გამო აუცილებელი გახდა მდ. 
ვისლოკზე ბესკოს კაშხლის წყალსაცავში და მდ. სანზე სოლინას 
წყალსაცავში წყალმოვარდნების დიდი რეზერვის შენარჩუნება. ამ 
მიზნით, წყლის რესურსების მართვის რეგიონული საბჭოს 
დირექტორმა რეკომენდაციები გაუგზავნა ვოევოდას, კაშხლის 
რეზერვუარებიდან გამოსული წყლის მოცულობის გაზრდასთან 
დაკავშირებით. წყალდიდობების რისკების ზრდასთან ერთად, 
დაუყოვნებლივ იქნა გამოძახებული სავოევოდოს კრიზისების მართვის 
ჯგუფი (VCMT). ჯგუფის შემადგენლობაში შედიოდნენ 
წყალდიდობებთან ბრძოლის ღონისძიებებში მონაწილე 

სპეციალისტები; მათ შეაფასეს სიტუაცია და გააკეთეს  პროგნოზები. 
ვოევოდა კოორიდნაციას უწევდა რეგიონულ სამსახურებს, ინსპექციებს, 
მუნიციპალიტეტის დაცვას, ასევე ადგილობრივი თვითმმართვლობის 
ადმინისტრაციებს. სავოევოდოს კრიზისების მართვის ჯგუფმა 
ვოევოდას პრეს-სამსახურის მეშვეობით გაავრცელა ინფორმაცია 
საფრთხის თაობაზე. ინფორმაცია გადარჩენის ოპერაციებისა და 
ზარალის შეფასების თაობაზე გამოქვეყნდა პოდკარპაკის სავოევოდოს 
ოფისის ვებ-გვერდზე.

სავოევოდოს კრიზისების მართვის ჯგუფმა, მეტეოროლოგიისა და 
წყლის რესურსების მართვის ინსტიტუტის ჰიდროლოგიურ სამსახურთან 
თანამშრომლობით მიიღო და შეაფასა რეგიონში ჰიდროლოგიური და 
მეტეოროლოგიური სიტუაციის შესახებ ანგარიშები. სავოევოდოს 
კრიზისების მართვის ჯგუფმა უზრუნველყო ინფორმაციის დროულად 
გაცვლა სავოევოდოს ცენტრსა და ოლქის და მუნიციპალიტეტის 
ანტიკრიზისული მართვის ცენტრებს, ასევე ანტიკრიზისული მართვის 
სისტემაში ჩართულ სამსახურებს (სახელმწიფო სახანძრო სამსახურის, 
პოლიციის, პროვინციის სამხედრო პერსონალის, მეტეოროლოგიისა 
და წყლის რესურსების მართვის ინსტიტუტის და წყლის რესურსების 
მართვის რეგიონული საბჭოს ჩათვლით) შორის. სავოევოდოს 
კრიზისების მართვის ჯგუფის რამდენიმე შეხვედრის შემდეგ მომზადდა 
გადარჩენის სახელმწიფო სამსახურებსა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ერთეულებს შორის კოორდინაციის დეტალური 
გეგმა. დოკუმენტი დასამტკიცებლად წარედგინა ვოევოდას. 
რეაგირების ღონისძიების სახით ვოევოდამ წყალდიდობით 

დააზარალებული ადამიანებისთვის გამოყო ფინანსური და 
მატერიალური დახმარება. აღნიშნული ამოცანა გახორციელდა 
ჟეშოვში პოდკარპაკის სავოევოდოს ოფისის სოციალური 
პოლიტიკის დეპარტამენტის მიერ, რომელიც კოორდინაციას 
უწევდა ადამიანებისთვის მატერალური დახმარების გაწევას.

პოლონეთის რამდენიმე ადგილობრივმა თვითმმართველობამ 
დახმარება შესთავაზა პოდკარპაკის რეგიონს. ვარშავის 
მუნიციპალური საბჭოს წევრებმა დახმარებისთვის გადარიცხეს 
200,000 ზლოტი, ხოლო ვროცლავის, კატოვიცეს ადგილობრივმა 
თვითმმართველობებმა და ბიალობჟეგის მუნიციპალიტეტმა 
თითოეულმა 100,000 ზლოტი. ამასთან, კოლბუშოვას პოვიატმა 
მხარი დაუჭირა მუნიციპალიტეტს 30,000 ზლოტის ოდენობის 
თანხით37. ადგილობრივი თითმმართველობის ორგანოებისგან 
მიღებული თანხები მიმართული იქნება გზებისა და ხიდების 
ინფრასტრუქტურის შეკეთებაზე. აღნიშნული მაგალითი 
თვალსაჩინოდ გვიჩვენებს, რომ ადგილობრივი და რეგიონული 
ორგანოების დეცენტრალიზაცია ასევე ხელს უწყობს ადგილობრივ 
ერთეულებს შორის სოლიდარობას და ქალაქებსა და რეგიონებს 
შორის მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარებას.  
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ამოცანების დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივ ერთეულებზე 
პასუხისმგებლობების სათანადოდ დელეგირების წყალობით მოხდა 
ძალების და რესურსების გამოყენების დაგეგმვის პროცესის 
რაციონალიზაცია. შესაბამისად, ამაღლდა ანტიკრიზისული 
ადინისტრირების მოქნილობა, რამაც რა თქმა უნდა ზემოქმედება 
მოახდინა ანტიკრიზისული მართვის ეკონომიკაზე (დანაზოგების 
შექმნა) და ასევე შეამოკლა გადაწყვეტილებები მიღების დრო. 
თვითონ საკანონმდებლო დებულებები წარმოადგენს არა 
ანტიკრიზისული მართვის ინსტრუმენტებს, არამედ კრიზისის 
ორგანიზაციას და განკუთვნილია კოორდინებული ღონისძიებების 
უზრუნველყოფაზე, რომლებიც იქნება ხელმისაწვდომი კრიზისთან 
გასამკლავებლად. პოლონეთში ანტიკრიზისული მართვისადმი 
კომპლექსური მიდგომა არის ზუსტი და ინდივიდუალური, თუმცა 
გადაწყვეტილებების გამოყენების უნარი ყოველთვის პრობლემურია. 
რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, კრიზისულ სიტუაციებში ქმედებები 
ჩვეულებრივ ხორციელდება დიდი დაძაბულობის და რისკის 
პირობებში და ამავდროულად მოითხოვს დაუყოვნებელ მოქმედებას, 
რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღებას და მათი პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარს.



 (marzes) 10

48

454

12

Ministry

Republic of Poland

experiences of decentralisation and modernisation – lessons learnt for 

Republic of Poland 

*2005      (marz)  



46

38.  http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150060
39.  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=105967

38

39. 





48

 

 https://www.president.am/en/constitution-2015/
 
 https://www.gyumricity.am/hy/home

43.  

2

43

40



49

44.  
 

46.  

44 . 

46. 



http://www.berdcity.am/Pages/Misc/SupportCmis/
49.  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/annexes/c_2019_8734_f1_annex_en_v3_p1_1054440.pdf

 https://www.alda-europe.eu/public/publications/144-Strengthening-Local-Democracy-in-Armenia_ENG.pdf

 
48.  

. 

48

. 



 
 

 
 

https://publicdata.am/wp-content/uploads/2019/09/2019-report-LSG-FO-JCA-CELoG.pdf

. 

.



2

3

4

5

52



 
 
 
 
 

.

.   

.

 

https://minfin.am/hy/archive/
https://www.yerevan.am/am/finance/



 
 

.

. 



 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 
—

 
—



 
 
 

63.  

. 

.

63.  



64.  

64



 

.

. 

 



-

-

-
-

 
 

68.  

. 68.

66. 
. 



69. 
 

 

  

EU4 R
P

EU4 S

EU4S W J

EU4

RE R E S E 

EU E

69.

. 



 
 



 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერა

 

 —

—

—

—

—

 

 

 

 

.

h ps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ les/resources/MDRAM004dfr.pdf 



63

 
 
 
 

-

.

. 

. 



64

 
 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/eu-response-to-the-coronavirus-pandemic_en
 
https://www.eda.admin.ch/countries/armenia/en/home/news/news.html/content/countries/armenia/en/meta/news/2020/november/switzerland-and-germany-to-extend-support-to-municipalities-of-a?fbclid=IwAR2O1I89o50hkBMt37JzBIAM5MM6ypYKtyLPwKOILH4Xw0oIJsv8zL_pSDQ

. 





9

2

69

Ministry

Republic of Poland

e r r

R P



80.  
 

80



 
 
 
 
 

. 

.



 
 

 
 

88. 

1

2

3

4

5

. 



https://droa.ge/wp-content/uploads/2017/06/%e1%83%90%e1%83%9c%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a8%e1%83%98_with-cover.pdf 
 
 

. 



 
 
 

https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_ENG_WEB3.pdf

. 

.



 
 
 

 

. 

. 



https://matsne.gov.ge/en/document/view/93778?publication=28 
 

. 



 
 



  



 
 

 

—

 

—

 
—

 
—

 —

 —

 —

 

—
 

—
 

—
 

—

 —

 
—

. 

. 



 
 
 

 

. 
. 



 
 
 
 

. 

.



https://www.mof.ge/images/File/budget_legislation/BUDGET_CODE_OF_GEORGIA_ENG.pdf



 
 

80

 



 
 



 
 



მერები ეკონომიკური ზრდისთვის



 
 

 

 



 



 

-
-

.
 



126.  National Center for Disease Control and Public Health. Covid-19 Statistic according to the regions of Georgia. Available at: https://www.ncdc.ge/Pages/User/LetterContent.aspx?ID=161b884d-ef3c-426c-9ddc-29f9b8fc09d1&language=en-US

-
-



-

88



1. 

 
—

 

—

 

—

2. 

 
—

 
—

 
—

 

—
 

—

3. 

 
—

 —

 

—



4. 

 
—

 
—

 —

 —  

5. 

 
—

 —



74

Ministry

The guidebook is prepared within a project 
co-financed by Ministry of Foreign Affairs 
of Poland

Analytical Centre on 
Globalization and Regional 
Cooperation


	პოლონეთი.pdf (p.1-44)
	სომხეთი, საქართველო, რეკომენდაციები.pdf (p.45-91)

