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Abstract 

 

In the conditions of representative democracy, when the individuals, elected by the 

people, are the representatives of the people’s interests, any branch of the government is 

obliged to provide and facilitate the engagement of citizens in the implementation of self-

government as much as possible, especially in the process of budget formation The preamble 

of the "European Charter of Local Self-Government" (ratified by Georgia in 2004) states that 

"the right of citizens to participate in the conduct of public affairs is one of the democratic 

principles that are shared by all member states of the Council of Europe."  

Participation in elections is not the only means of engagement. There are mechanisms, 

active use of which maximizes communication between society and representatives of the 

governmental branch, and herewith, it allows the voters to observe the specific actions of the 

individuals they elected or appointed and demand accountability from them, especially in 

public finance management processes.  

In many cases, the passivity of citizens, the lack of awareness, the problem of 

communication, and the nihilistic attitude towards the government lead to the deviation of 

the priorities defined by the government from the needs of the citizens.  

The paper analyzes the results of various studies how much the voter participates in 

the budget formation and implementation of local self-government. In turn, how much the 

local government informs the citizens and provides their engagement in the management 

processes. 

In the document, the model of participatory budgeting in Batumi, Kutaisi, Ozurgeti and 

Akhaltsikhe municipalities is assessed, which is one of the innovative methods of increasing 

accountability by the government in terms of managing budgetary funds before the public. 

The paper analyzes the practice of citizen engagement on the example of Terjola, 

Mtskheta, Kazbegi, and Marneuli municipalities, how much the voters know their right to be 

involved not only in budget formation but also in resolving local issues in general. There is 

assessed, on the examples of these municipalities, "Rural Support Programme" as one of the 

best practices for active citizen participation 
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Within the framework of the study, voter attitudes on the following issues are analyzed 

through a special questionnaire: how much they feel that their engagement and activity will 

yield results, also, how much they think their problems are essential for the local government 

and they make specific decisions based on their needs. 

The results of the study showed that despite several legislative changes and various 

initiatives, citizen involvement in the budget planning process is still problematic and 

minimal. Along with the nihilistic attitude of voters, in order to avoid additional problems, 

which are likely to be caused by a scarcity of resources, self-governments often do not use the 

leverage at their disposal to promote increased citizen engagement in the process 

From the obtained results, it became clear that, at present, quality of citizen 

participation is minimal and, in most cases, only formal. It is necessary to take effective steps 

in this direction, which means further simplification of the mechanisms of engagement in the 

legislative framework, deepening direct communication between local authorities and voters, 

which in turn will lead to a change in the sceptical attitude of the citizens towards government 

and ensure the successful implementation of one of the basic principles, citizens should take 

an active part in the management of public affairs, of democratic governance.  

 

 

Key search words: local self-government, citizen engagement, participatory budgeting, 

Rural Support Programme, the process of budget formation. 

 

 

 

 

 


