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მონიტორინგი

 
 
 

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) 
საგ ზაო რუ კის  მო ნი ტო რინ გი  

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში

დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში  
ჩატარებული  მონიტორინგის ანგარიშების ანალიზი

მოამზადა ლი ზი სოფ რო მა ძემ

ადგილობრივი თვითმმართველობის ექსპერტი  

ა(ა)იპ რეგიონის განვითარების ცენტრი

 

შე სა ვა ლი

სწო რი და ეფექ ტუ რი სა ხელ მწი ფო მარ თვა ხელს უწყობს და აძ ლი ე რებს დე მოკ რა ტი უ ლი სა
ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბას1. მარ თვის ეფექ ტუ რო ბას კი გა ნა პი რო ბებს ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბი, სტრა ტე გი ე ბი და ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი. 
დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თვი სა და კარ გი მმარ თვე ლო ბის პრინ ცი პე ბის მი ხედ ვით სა ჯა რო პო ლი
ტი კი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბი სა და სხვა დას ხვა აქ ტო რის მო ნა წი ლე ო ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო
ცეს ში გა ნი ხი ლე ბა დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თვე ლო ბის ერ თერთ ფუნ და მენ ტურ ელე მენ ტად. 
სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა ზრდის ნდო ბას პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის მი მართ და მთავ რო ბის 
ლე გი ტი მუ რო ბას2.

სა მო ქა ლა ქო მო ნი ტო რინ გი წარ მო ად გენს სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის სა ჯა რო პო ლი ტი კის გან
ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბის ერ თერთ მძლავრ ინ სტრუ მენტს, არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი ან თა ვი დან ბო ლომ დე მი მარ თუ ლია ამა თუ 
იმ სფე როს მო ნი ტო რინ გის კენ, ან აუ ცი ლებ ლად შე ი ცავს მო ნი ტო რინ გის კომ პო ნენტს. 

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR)3 წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტურ 
როლს თა მა შობს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. „სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ
ში რის ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“4 თა ნახ მად, ქვე ყა ნამ უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს სიღ
რმი სე უ ლი რე ფორ მე ბი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბი სა და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მი მარ თუ ლე ბით.

1  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. (2015). საქართველოს საჯარო მმართველობის რეფორმის 
გზამკვლევი 2020: http://gov.ge/
2   თ. კობერიძე, ნ. დოლიძე. (2018). ტრენინგისა და კონსულტაციის ცენტრი. მოპოვებული ტრენინგისა 
და კონსულტაციის ცენტრი: https://www.ctc.org.ge/
3  საქართველოს მთავრობა. (2015). საქართველოს საჯარო რეფორმის გზამკვლევი 2020. http://gov.ge/
4   საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 
ინტეგრაციის საკითხებში, (2014). საქართველოევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება:
http://eunato.gov.ge/en/eu/associationagreement
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სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა5 ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის კომ პო ნენ ტში ით ვა ლის წი ნებს ორ ამო ცა ნას:

 თვით მმარ თვე ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით მა თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ-
თო ე ბა;

 ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი-
ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლე ბე ლი კომ პო ნენ ტია მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა. დღე ვან
დელ მა მდგო მა რე ო ბამ დღის წეს რიგ ში და ა ყე ნა კი დევ უფ რო მე ტი სიმ ძაფ რით ამის პრი
ო რი ტე ტუ ლო ბა. დღეს კო ვიდ 19ით გა მოწ ვე უ ლი პან დე მი ის პი რო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი 
მმარ თვე ლო ბა გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს, რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს მო
სახ ლე ო ბის თვის გამ ჭვირ ვა ლე, ეფექ ტი ა ნი და ინ კლუ ზი უ რი მმარ თვე ლო ბა და კო მუ ნი კა ცი ა. 
სწო რედ ამ სა კითხს ეხ მი ა ნე ბა რე ფორ მის 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა6.

იმი სათ ვის, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR) ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ელ დეს ად
გი ლობ რივ დო ნე ზე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მე ტი ჩარ თუ ლო ბა გამ
ჭვირ ვა ლე, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი, ინ კლუ ზი უ რი ად გი ლობ რი ვი მარ თვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

სწო რედ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ეფექ ტუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შე წყო ბის მიზ
ნით კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“, მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის 
მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით,  ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს: „გუ რი ის, იმე
რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“, რო მელ საც აფი
ნან სებს ევ რო კავ ში რი.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შე იქ მნა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა
ზო გა დო ე ბის ფო რუ მი7. იმე რე თის, რა ჭა ლე ჩხუ მის და გუ რი ის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი თა ნამ შრომ ლო ბენ და მო ნი ტო რინგს უწე ვენ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე
ფორ მის (PAR) გან ხორ ცი ე ლე ბას 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და ფონ დი 
„სო ხუ მის“ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის ინ სტრუ მენ ტით, რომ ლი თაც შე ფას და ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა, გამ ჭვირ ვა ლო ბა და ინ კლუ ზი უ რო ბა ხონ ში, ბაღ
დათ ში, თერ ჯო ლა ში, ვან ში, ოზურ გეთ ში, ლან ჩხუთ ში, ცა გერ სა და ამ ბრო ლა ურ ში.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის ჩა
ტარ და ტრე ნინ გე ბის სე რი ა, შეხ ვედ რე ბის მო ნა წი ლე ებ მა შე ი ძი ნეს სა ჭი რო კომ პე ტენ ცი ე ბი 
და შე სა ბა მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა ნა ხორ ცი ე ლეს შე სა ბა მი სი აქ ტი ვო ბე ბი. პრო ექ ტის ფარ
გლებ ში მომ ზად და ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და სა ჭე
რი ქვე საგ რან ტო სქე მა, რო მე ლიც ხელს შე უ წყობს სა მო ქა ლა ქო ფო რუ მის წევ რი ორ გა ნი ზა

5  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია (2019). საჯარო მმართველობის რეფორმის 20192020 
წლების სამოქმედო: http://gov.ge/
6  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. (2019). საჯარო მმართველობის რეფორმის 20192020 
წლების სამოქმედო გეგმა. http://gov.ge/
7  სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 
http://csoforum.ge/index.php/ka/aboutforumka1
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ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბას სა მო ქა ლა ქო დი ა ლოგ ში თა ვი ანთ შე სა ბა მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და 
მათ ფარ გლებს გა რეთ.

ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა პრო ექ ტის პირ ვე ლი და მე ო რე 
წლის გან მავ ლო ბა ში, შე მუ შავ დე ბა შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლე ბიც გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი იქ ნე ბა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ად გი ლობ რივ სა მოქ მე დო გეგ მებ ში. გა მოქ ვეყ
ნდე ბა რე გუ ლა რუ ლი ან გა რი შე ბი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) მო ნი ტო რინ გი სა 
და რე გი ო ნებ ში მიმ დი ნა რე გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი ნერ გე ბა 
ონ ლა ინ პე ტი ცი ე ბის სა პი ლო ტე სის ტე მა.

2019 წლის ოქ ტომ ბერ ში პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი გუ რი ის, იმე რე თის და რა ჭა ლე ჩხუ მის 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი მი მარ თუ ლია სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა 
ფე ნის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბის კენ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე
ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში. ამ ჟა მად ფო რუ მის წევ რია სხვა დას ხვა პრო
ფი ლის და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 16 ორ გა ნი ზა ცი ა.

ფო რუ მი არის ად გი ლი თა ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის. სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე
ბი სწავ ლო ბენ ერ თმა ნე თის გან და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კებს გა დას ცე მენ ერ თი მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი დან მე ო რე ში. ამ გვა რად, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი არის 
მო საზ რე ბე ბი სა და წი ნა და დე ბე ბის შეგ რო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან, რომ ლე ბიც ერ თმა ნე თის გან გან სხვავ დე ბი ან მას შტა ბე ბით, გე ოგ რა ფი
უ ლი არე ა ლით, თე მა ტუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბით.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი

აქ ტი უ რი სა ზო გა დო ე ბა და მო ნა წი ლე ო ბის მა ღა ლი ხა რის ხი არის წარ მა ტე ბუ ლი თვით მმარ
თვე ლო ბის გა რან ტი. სწო რედ აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის პი რო ბებ ში მი იღ წე ვა 
ღი ა, ეფექ ტუ რი და ინ კლუ ზი უ რი თვით მმარ თვე ლო ბა და გან ვი თა რე ბა. 

პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის 
მიზ ნით“ მთა ვა რი მი ზა ნი ა, ხე ლი შე უ წყოს სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო
ბის რე ფორ მის (PAR) სა მოქ მე დო გეგ მის ეფექ ტურ გან ხორ ცი ე ლე ბას. 

ამ მიზ ნით პრო ექ ტში ჩარ თულ მა 16მა სხვა დას ხვა პრო ფი ლის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე
ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ნა ხორ ცი ე ლა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
(PAR) სა მოქ მე დო გეგ მის მო ნი ტო რინ გი.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, ად გი ლებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი
კის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნა და, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ
მა ცი ა სა და მიგ ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი რე კო
მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბა.

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბა შე ფას და სა მი მი მარ თუ
ლე ბით: გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა და ინ კლუ ზი უ რო ბა. 

გამ ჭვირ ვა ლო ბა შე ფას და წი ნას წარ შერ ჩე უ ლი 9, ეფექ ტი ა ნო ბა  11 და ინ კლუ ზი უ რო ბა 12 
ინ დი კა ტო რით. სულ ჯამ ში მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში 32 ინ დი კა ტო რის მო ნა ცე მე ბი შეგ
როვ და და და მუ შავ და.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

მო ნი ტო რინ გის ად გი ლი, პე რი ო დი და  
გან მა ხორ ცი ე ლებ ლე ბი

მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და 2020 წლის იანვარ თე ბერ ვალ ში (27 იან ვრი დან 28 თე ბერ
ვლამ დე) სა ქარ თვე ლოს სა მი რე გი ო ნის 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კუ
რა ტო რო ბით.

იმე რე თის რე გი ო ნი 

კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცია  კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

 ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ „თა ნას წო რო ბა ახ ლა“ და ა(ა )იპ შშმ პირ თა კავ ში
რი „რწმე ნა და იმე დი“ 

 ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ ,,თა ნად გო მა“ და ა(ა )იპ „მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რო ბა 
ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის“ 

 თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და მო ქა ლა ქე ობ
რი ვი აღ ზრდის კავ ში რი „ბავ შვე ბი  სა ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი“ და თერ ჯო ლის „ინ ვა
ლიდ თა ასო ცი ა ცი ა“

 ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ „გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი „ე დელ ვა ი
სი“ და ა(ა )იპ „ხო ნის დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი“

რა ჭა- ლე ჩხუ მისა და ქვემო სვანეთის რე გი ო ნი 

კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცი ა: მე წარ მე ქალ თა ფონ დი

 ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: რა ჭა ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის თვით მმარ
თვე ლო ბის რე სურსცენ ტრი და რა ჭა ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნა ლუ რი 
ჰა ბი  „ა ფხა ზინ ტერ კონ ტი“

 ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის ცენ ტრი, „აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე  ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა“ 

გუ რი ის რე გი ო ნი 

კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცია  იმე რე თის მეც ნი ერ თა კავ ში რი „სპექ ტრი“

 ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზი და ა(ა )იპ 
ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი

 ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: ა(ა )იპ გა ნათ ლე ბის და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი

მო ნი ტო რინ გის ინ სტრუ მენ ტე ბი

მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სის და წყე ბამ დე პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი გუნ დი სა და პარ ტნი
ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შე მუ შავ და მო ნი ტო რინ გის გეგ მა და მო ნი ტო რინ გის ინ სტრუ მენ
ტი  მო ნი ტო რინ გის კითხ ვა რი (ი ხი ლეთ და ნარ თი). 

მო ნი ტო რინ გის კითხ ვა რი მო ი ცავ და სამ მი მარ თუ ლე ბას: გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა და 
ინ კლუ ზი უ რო ბა. თი თო ე უ ლი მი მარ თუ ლე ბა შე ფას და წი ნას წარ შერ ჩე უ ლი ინ დი კა ტო რე ბით, 
სულ გა მოკ ვლე ულ და შეს წავ ლილ იქ ნა 32 ინ დი კა ტო რი.
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მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის მე თო დე ბი:

 დაკ ვირ ვე ბის ძი რი თად წყა როდ გა ნი საზ ღვრა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ინ
ტერ ნეტ რე სურ სე ბი: ვებ გვერ დე ბი და ფე ის ბუქ გვერ დე ბი. 

 ასე ვე მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში შეს წავ ლილ და გა ა ნა ლი ზე ბულ იქ ნა მო ნი ტო რინ გის 
სა კი თხე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტე ბი და დე ბუ ლე ბე ბი.

 ინ ფორ მა ცი ის გა და მოწ მე ბი სა და შევ სე ბის მიზ ნით შედ გა სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცია 
და სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში  შეხ ვედ რე ბიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ
რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან.

მო ნი ტო რინ გის სა წყის ეტაპ ზე მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და
გეგ მეს და ჩა ა ტა რეს სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თა ნამ დე ბო ბის პი
რებ თან, სა დაც გა აც ნეს მო ნი ტო რინ გის მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი, ასე ვე მუ შა ო ბის მე თო დე ბი 
და ინ სტრუ მენ ტე ბი.

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ითა ნამ შრომ ლა პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი
ე ლე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ას თან და შე უ ფერ ხებ ლად მი ა წო და ყვე ლა სა ჭი რო მა სა ლა და ინ ფორ
მა ცი ა.

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში, კითხ ვა რის შე სა ბა მი სად, შეს წავ ლილ იქ ნა სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა, 
მო ძი ე ბულ იქ ნა პირ ვე ლა დი ინ ფორ მა ცი ე ბი, შედ გა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი პა სუ ხის
მგე ბელ პი რებ თან და და ზუს ტდა მო ნა ცე მე ბის სან დო ო ბის გა და მოწ მე ბის გზე ბი. ასე ვე შეს
წავ ლილ იქ ნა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი და ან გა რი შე ბი (მე რის, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის, 
შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბის და სხვა), მოხ და ხა რის ხობ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
და მუ შა ვე ბა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შის მომ ზა დე ბა.

მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შის სა მუ შაო ვერ სია წა რედ გი ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს და მათ თან და
ზუს ტე ბის შემ დგომ მი ე ცა სა ბო ლოო სა ხე. 

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში შეს წავ ლილ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მუ შა ო ბის სამი ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბა:

 გამ ჭვირ ვა ლო ბა

 ეფექ ტი ა ნო ბა

 ინ კლუ ზი უ რო ბა

თი თო ე უ ლი მი მარ თუ ლე ბა შე ფას და წი ნას წარ შერ ჩე უ ლი ინ დი კა ტო რე ბის მი ხედ ვით. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის შე ფა სე ბა მოხ და შემ დე გი კრი ტე რი უ მე ბით: 

 მუ ნი ცი პა ლუ რი ვა კან სი ე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა; 

 ვა კან სი ე ბის ვა დე ბის და ცუ ლო ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტრუქ ტუ რა და თა ნამ შრომ ლე ბის სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა;

 ელექ ტრო ნუ ლად კო მენ ტა რე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის მი წო დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა;
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

 ბი უ ჯე ტის, ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი სა და შეს ყიდ ვე ბის გეგ მე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა;

 თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა;

 საკ რე ბუ ლოს დღის გან რი გე ბის სა ჯა რო ო ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის სა ჯა რო ო ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სამ სა ხუ რე ბის ან გა რი შე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა;

 მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ე ბის არ სე ბო ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბი თი, გენ დე რუ ლი და სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტე ბის 
არ სე ბო ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბის არ სე ბო ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ეთი კის კო დექ სის ხელ მი საწ ვდო მო ბა.

ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით შეს წავ ლილ იქ ნა რო გორც ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბი, 
ასე ვე ჩა ტარ და ინ ტერ ვი უ ე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან. ეფექ ტი ა ნო ბის 
შე ფა სე ბის მიზ ნით შეს წავ ლილ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მუ შა ო ბის შემ დე გი მი მარ თუ ლე
ბე ბი: 

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მო სახ ლე ო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბის მრა
ვალ ფე როვ ნე ბა;

 მო ქა ლა ქე თა წე რი ლებ სა და გან ცხა დე ბებ ზე რე ა გი რე ბა;

 სხვა დას ხვა სერ ვი სის (პე ტი ცი ის წარ დგე ნა, შეხ ვედ რე ბის და გეგ მვა, წე რი ლე ბი სა და 
გან ცხა დე ბე ბის ჩა ბა რე ბა და სხვა) ელექ ტრო ნუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო
ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლე ბის გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბის არ სე ბო ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბის პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის (ტრე ნინ გებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბა) შე საძ ლებ ლო ბა და ახა ლი ცოდ ნის სხვა დას ხვა ფორ მით გა ზი ა რე ბა/ გა
მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა; 

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სერ ვი სე ბის შე ფა სე ბის ფორ მე ბი და ინ სტრუ მენ ტე ბი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მუ შა ო ბის და გეგ მვი სა და მო ნი ტო რინ გის პრაქ ტი კა;

ინ კლუ ზი უ რო ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით შეს წავ ლილ იქ ნა ინ ფორ მა ცია ვებ გვერ დზე, ასე ვე გან
ხორ ცი ელ და მუ ნი ცი პა ლუ რი შე ნო ბე ბის დათ ვა ლი ე რე ბა და სა ჯა რო მო ხე ლე ებ თან გა სა უბ რე
ბა. შე ფას და შემ დე გი სა კი თხე ბი:

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა გენ დე რუ ლი გა და ნა წი ლე ბა;

 მუ ნი ცი პა ლუ რი შე ნო ბე ბის ადაპ ტუ რო ბა;

 ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა;

 სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის (ქა ლე ბი, შშმ პი რე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, 
ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლე ბი და სხვა) ინ ტე რე სე ბის 
დაც ვის შე საძ ლებ ლო ბა და მა თი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას თან ხელ მი საწ ვდო მო ბა; 

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე ინ კლუ ზი უ რო ბის 
სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბით; 
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 გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში სხვა დას ხვა ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე
ო ბის შე საძ ლებ ლო ბა (შე ფას და, არ სე ბობს თუ არა მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი 
საბ ჭო და სხვა).

და გეგ მი ლი მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში არ წარ მოქ მნი ლა ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი. მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ თან იყო საქ მი ა ნი კო მუ ნი კა ცია და ყვე ლა კითხ ვა სა თუ 
მო თხოვ ნა ზე დრო უ ლი რე ა გი რე ბა. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია სა მი მსგავ სი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც სა
ფუძ ვლად და ე დე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი

  გამ ჭვირ ვა ლო ბა

იმე რე თის რე გი ო ნი

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ სა ჯა რო ინ
ფორ მა ცი ის უმე ტე სი ნა წი ლი ელექ ტრო ნუ ლად ხელ მი საწ ვდო მია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა
ლუ რი ვებ გვერ დი დან. მას ზე გან თავ სე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტრუქ ტუ რა, სამ სა ხუ რე ბი, 
ინ ფორ მა ცია ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბის შე სა ხებ და მა თი სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ე ბი. ასე ვე 
ატ ვირ თუ ლია მიმ დი ნა რე ბი უ ჯე ტი, სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი და ხელ მი საწ ვდო მია ინ ფორ მა ცია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ. 

თუმ ცა მო ნი ტო რინ გის დროს გა მოვ ლინ და რი გი ხარ ვე ზე ბი:

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის ონ ლა ინ რე ჟიმ ში სა ჩივ რის ან წი ნა და დე ბის წარ დგე ნის 
შე საძ ლებ ლო ბა; 

 არ არის ხელ მი საწ ვდო მი ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბი სა და სამ სა ხუ რე ბის ან გა რი შე ბი;

 მუნ ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა და ქცე ვის კო დექ სი;

 არ ქვეყ ნდე ბა საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი და დად გე ნი ლე ბე-
ბი;

 სა ჯა რო მო ხე ლე ებს, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მო-
ად გი ლეს და დე პუ ტა ტებს ოფი ცი ა ლუ რი მი ღე ბის დღე და წე სე ბუ ლი არა აქვთ;

 ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი არა აქვს. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ სა
ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის უმე ტე სი ნა წი ლი გან თავ სე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ ვებ
გვერ დზე და სის ტე მა ტუ რად ხდე ბა მი სი გა ნახ ლე ბა. და ცუ ლია ვა კან სი ე ბის გა მო ცხა დე ბის 
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პი რო ბე ბი და ვა დე ბი. ვებ გვერ დზე მო ცე მუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტრუქ ტუ რა, ინ ფორ მა
ცია სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბის შე სა ხებ, მა თი ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბის სრუ ლი სა კონ ტაქ
ტო ინ ფორ მა ცი ე ბით. ასე ვე ატ ვირ თუ ლია მიმ დი ნა რე წლის ბი უ ჯე ტი, წი ნა წლის ბი უ ჯე ტის 
შეს რუ ლე ბის ან გა რი შე ბი და ხელ მი საწ ვდო მია ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შეს ყიდ ვე ბის 
გეგ მის შე სა ხებ.

თუმ ცა მო ნი ტო რინ გის დროს გა მოვ ლინ და რი გი ხარ ვე ზე ბი:

 ვებ გვერ დზე არ არის გან თავ სე ბუ ლი ყვე ლა თა ნამ დე ბო ბის პი რის სა კონ ტაქ ტო ინ-
ფორ მა ცი ე ბი;

 ელექ ტრო ნუ ლად არ ქვეყ ნდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სამ სა ხუ რე ბის ან გა რი შე ბი;

 მუნ ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა და ქცე ვის კო დექ სი;

 არ არის და ნერ გი ლი მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა;

 არ აქვთ გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არ არის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ფი ნან სუ რი რე გუ ლა-
ცი ე ბი.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

მო ნი ტო რინ გი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე იკ ვე თე ბა, რომ ბაღ და თის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით ძი რი თა დი სტან დარ ტე ბი და ცუ ლი ა, გა მარ თუ ლი და 
აქ ტი უ რია ვებ გვერ დი, აქ ტი უ რია ფე ის ბუქ გვერ დიც. მო ქა ლა ქე ებს აქვთ სა შუ ა ლე ბა, ონ ლა ინ 
ადევ ნონ თვა ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს: გა ეც ნონ სი ახ ლე ებს, გან ცხა დე
ბებს ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ. ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბის წე სე ბი და ვა დე ბი და ცუ ლი ა. სა კა ნონ
მდებ ლო აქ ტე ბი, დე ბუ ლე ბე ბი ატ ვირ თუ ლია და მარ ტი ვად იძებ ნე ბა ვებ გვერ დზე. შე საძ ლე
ბე ლია სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა ნე ბის მი ე რი სტრუქ ტუ რის წარ მო მად გე ნელ თან 
და სა კავ ში რებ ლად. თუმ ცა მათ თან და კავ ში რე ბა მხო ლოდ ელ ფოს ტით არის შე საძ ლე ბე ლი, 
ზო გი ერთ ბი ოგ რა ფი ას არ ახ ლავს ტე ლე ფო ნის ნო მე რი.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი, ასე ვე არ არის ხელ მი საწ ვდო მი 
გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი, თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუ შა ობს გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბი, 
რომ ლე ბიც ჩაშ ლი ლია სხვა დას ხვა ქვეპ როგ რა მა ში;

 ვებ გვერ დზე არ არის ატ ვირ თუ ლი ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რი შე ბი; 

 არ არის ხელ მი საწ ვდო მი ცალ კე უ ლი სამ სა ხუ რე ბის ან გა რი შე ბი; 

 მი ღე ბის სა ა თე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ არის გან თავ სე ბუ ლი;

 ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა და ეთი კის კო დექ სი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს, თუმ ცა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ქმე დე ბე ბის და სა ნერ გად ხელ მძღვა ნე ლობს: ინ-
ტე რეს თა შე უ თავ სებ ლო ბი სა და კო რუფ ცი ის შე სა ხებ კა ნო ნით და სა ჯა რო და წე სე ბუ-
ლე ბა ში ეთი კი სა და ქცე ვის ზო გა დი წე სე ბის შე სა ხებ მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით.
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ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ საკ რე ბუ
ლოს და მე რი ის ვა კან სი ებ თან და კავ ში რე ბით ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბი ხელ მი საწ ვდო მია რო
გორც მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დზე, ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე და და
ცუ ლია ვა კან სი ა თა გა მოქ ვეყ ნე ბის ვა დე ბი. რაც შე ე ხე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ დე ბო ბის 
პირ თა მო ნა ცე მე ბის, ბი ოგ რა ფი ე ბის, სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბის, კვა ლი ფი კა ცი ი სა და სა კონ
ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის სა ჯა რო ო ბას, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის მხრივ და ცუ ლია ყვე ლა მო
თხოვ ნა და სა ჯა რო ო ბა სრუ ლად არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე 
გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი და შეს ყიდ ვე ბის გეგ მაც. ასე ვე ხელ მი საწ ვდო მია 
საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბე ბი და დამ ტკი ცე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რი ა ში დათ ქმუ ლია მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ე ბი და სა ა თე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე მუ შა
ვე ბუ ლი აქვს სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გა აჩ ნია 
„გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბის ამაღ ლე ბის სტრა ტე გია 20192022წწ“ (ხო ნის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს გან კარ გუ ლე ბა #40 74 25.12.2019), რაც წინ გა დად გმუ ლი 
ნა ბი ჯია და არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღი ა რე ბი სა და პრობ ლე მე ბის ეტა პობ რი ვად მოგ ვა რე ბას 
ისა ხავს მიზ ნად.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა დის ტან ცი უ რად ხელ-
მი უწ ვდო მე ლი ა. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი არ იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, მო-
ქა ლა ქემ, და ინ ტე რე სე ბულ მა პირ მა სა ჩი ვა რი, გან ცხა დე ბა ონ ლა ინ რე ჟიმ ში წა-
რად გი ნოს;

 საკ რე ბუ ლოს თა ნამ დე ბო ბის პირ თა და საკ რე ბუ ლოს წევ რთა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია 
ელექ ტრო ნულ პორ ტალ ზე სრულ ყო ფი ლად არ არის წარ მოდ გე ნი ლი;

 სა იტ ზე არ იძებ ნე ბა ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3 და 6 თვის ან გა რი შე ბი, ასე ვე ში და აუ-
დი ტის სამ სა ხუ რი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბის ან გა რი შე ბი;

 ვებ გვერ დზე არ იძებ ნე ბა ინ ფორ მა ცია სამ სა ხუ რე ბი სა და გან ყო ფი ლე ბე ბის ან გა რი შე-
ბის შე სა ხებ;

 საკ რე ბუ ლოს წევ რებს არ აქვთ გა მო ყო ფი ლი მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ე ბი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს მო ნა წი ლე ო ბი თი და გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი,

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს მი ღე ბუ ლი სა კუ თა რი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა და ეთი კუ-
რი ქცე ვის კო დექ სი, თუმ ცა ხელ მძღვა ნე ლო ბენ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ან ტი კო რუფ ცი-
უ ლი კა ნონ მდებ ლო ბი თ და შე სა ბა მი სი რე გუ ლა ცი ე ბით.

რა ჭა- ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნი

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის უმე ტე სი ნა წი ლი ხელ მი საწ ვდო მია ვებ გვერ დი დან, გან თავ სე ბუ ლია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტრუქ ტუ რა, სამ სა ხუ რე ბი, მა თი ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბის სა კონ ტაქ ტო 
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ინ ფორ მა ცი ე ბი. ასე ვე ატ ვირ თუ ლია მიმ დი ნა რე ბი უ ჯე ტი და მი სი შეს რუ ლე ბის ან გა რი შე ბი, 
ხელ მი საწ ვდო მია ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ. ხელ მი საწ ვდო მია ინ
ფორ მა ცია გა სუ ლი წლის ყვე ლა ფი ნან სურ ან გა რიშ ზე და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია მიმ დი ნა რე წლის 
ბი უ ჯე ტიც. ასე ვე ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის დღის წეს რი გი, საკ
რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი და დად გე ნი ლე ბე ბი.

თუმ ცა მო ნი ტო რინ გის დროს გა მოვ ლინ და რი გი ხარ ვე ზე ბი:

 მო ქა ლა ქე ებს სა ჩივ რე ბი სა და წი ნა და დე ბე ბის ელექ ტრო ნუ ლად წარ დგე ნის შე საძ ლებ-
ლო ბა არ აქვთ;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ დე ბო ბის პი რებს არ აქვთ გან საზ ღვრუ ლი მი ღე ბის დღე ე ბი 
და სა ა თე ბი, თუმ ცა, ად მი ნის ტრა ცი ის უფ რო სის გან მარ ტე ბით, მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბა 
ხორ ცი ელ დე ბა შე უზ ღუ და ვად;

 ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის და ნერ გი ლი მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე-
ბა, ასე ვე არ აქვთ გენ დე რუ ლი და სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა და ეთი კის კო დექ სი.

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის უმე ტე სი ნა წი ლი ხელ მი საწ ვდო მია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე. ვა დე ბის 
დაც ვით ქვეყ ნდე ბა ვა კან სი ე ბი. ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სტრუქ ტუ რა, თა ვი სი სტრუქ ტუ
რუ ლი ერ თე უ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბი თა და სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ე ბით ხელ მი საწ ვდო მია 
მო სახ ლე ო ბის თვის. ატ ვირ თუ ლია მიმ დი ნა რე წლის ბი უ ჯე ტი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა
რი შე ბი და შეს ყიდ ვე ბის გეგ მაც. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი. რაც შე ე ხე ბა 
გენ დე რულ ბი უ ჯე ტი რე ბას, შექ მნი ლია ა(ა )იპ „ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას
წო რო ბის ცენ ტრი“, რო მე ლიც აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან გენ დე რუ ლი 
ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კი თხებ ში. ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო ყო ფი ლია გენ დე რულ თე მებ ზე 
პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ხელს უწყობს პროგ რა მებ სა და პრო ექ ტებ ში ქა
ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის თა ნა ბარ ხელ მი საწ ვდო მო ბას.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მაქ სი მა ლუ რად ზრუ ნავს სა ჯა რო ინ-
ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი ულ გა მოქ ვეყ ნე ბა ზე და ყვე ლა სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მაქ სი მა ლურ ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა ზე, მა ინც არ სე ბობს გარ კვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი, კონ კრე ტუ ლად:

 საკ რე ბუ ლოს /მე რი ის დღის წეს რი გე ბი არ ქვეყ ნდე ბა ონ ლა ინ გვერ დებ ზე და ეს ინ-
ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მია მხო ლოდ სა ინ ფორ მა ციო და ფა ზე;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ დე ბო ბის პი რებს არ გა აჩ ნი ათ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის და ფიქ-
სი რე ბუ ლი დღე ე ბი და სა ა თე ბი, თუმ ცა, ად მი ნის ტრა ცი ის უფ რო სის გან მარ ტე ბით, 
მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბა ხორ ცი ელ დე ბა შე უზ ღუ და ვად;

 ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს და ნერ გი ლი მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა და ეთი კის კო დექ სი.
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გუ რი ის რე გი ო ნი

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე სრუ ლად არის გან თავ სე
ბუ ლი საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა სა კონ ტაქ ტო პი რე ბით, მა თი 
ფო ტო სუ რა თე ბით, სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი თი თე ბით და გან საზ
ღვრუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით. 

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბას უზ რუნ ველ ყოფს მე რი ის ად მი ნის ტრა
ცი უ ლი სამ სა ხუ რი და საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტი.

ვებ გვერ დის მი მო ხილ ვა ცხად ყოფს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს ონ ლა ინ რე ჟიმ ში სა
ჩივ რის ან წი ნა და დე ბის წარ დგე ნის მე ქა ნიზ მი. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ხდე ბა შე მო სუ ლი კითხ ვე
ბის რე ეს ტრის წარ მო ე ბა  ექ სე ლის ფორ მა ში მო ცე მუ ლია კითხ ვის შე მოს ვლის დრო, კითხ
ვის ში ნა არ სი, ად რე სა ტი სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის და სა ხე ლე ბა. ამავ დრო უ ლად, თი თო ე უ ლი 
კითხ ვის შემ თხვე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რო დის გა ი ცა პა სუ ხი. მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, რომ 
მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია კონ სულ ტა ცი ე ბის სა ა თე ბი გან საზ ღვრუ ლი აქვთ: მერს, მე რის 
მო ად გი ლეს, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს, დე
პუ ტა ტებს, დე პარ ტა მენ ტე ბის მო ად გი ლე ებს. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ასე ვე გან
თავ სე ბუ ლია ფი ნან სუ რი დო კუ მენ ტე ბი: დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 
ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში, შეს ყიდ ვის გეგ მა და შეს ყიდ ვე ბის შეს რუ ლე ბის ან გა რი ში. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი მო ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის შე სა ხებ, საკ რე
ბუ ლოს სხდო მე ბის დღის წეს რიგ სა და ოქ მებს; ასე ვე იძებ ნე ბა საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი, დად გე ნი ლე ბე ბი და სხვა დას ხვა გან ყო ფი ლე ბის ან გა რი შე ბი. 

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს მი ღე ბუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი და დე-
ბუ ლე ბე ბი;

 არ არის ხელ მი საწ ვდო მი ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი და დე ბუ ლე ბა ეთი კუ რი ქცე ვის 
შე სა ხებ.

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ ოფი ცი ა ლურ ვებ
გვერ დზე სრუ ლად არის შე საძ ლე ბე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ხებ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
მო ძი ე ბა. ვებ გვერ დზე მო ცე მუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, პა სუ
ხის მგე ბე ლი პი რე ბი მა თი სრუ ლი სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ით. ვა კან სი ის არ სე ბო ბის შემ
თხვე ვა ში ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო კა ნო ნით დად გე ნი ლი ნორ მე ბის შე სა
ბა მი სად უზ რუნ ველ ყოფს ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბას და ვა დე ბის დაც ვას.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე არის სპე ცი ა ლუ რი აპ ლი კა ცი ა, რომ ლი თაც შე
საძ ლე ბე ლია ინ ფორ მა ცი ის გა მო თხო ვა რო გორც საკ რე ბუ ლო დან, ისე ვე მე რი ი დან. ვებ გვერ
დზე ხელ მი საწ ვდო მია ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყო ველ წლი უ რი ან გა რი შე ბის, სა მარ
თლებ რი ვი აქ ტე ბის, სხდო მის ოქ მე ბის, მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ ვე ბი სა და ქო ნე ბის შე სა ხებ. 
ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს მო ქა ლა ქე თა ონ ლა ინ პე ტი ცი ე ბის წარ დგე ნის პრაქ ტი კა. 
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მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და, რომ ვებ გვერ დზე ქვეყ ნდე ბა ონ ლა ინ ფი ნან სუ რი 
ან გა რი შე ბი  დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, წლი უ რი ან გა რი ში, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 
თვის ან გა რი შე ბი და შეს ყიდ ვის გეგ მა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ ჭვირ ვა ლო ბის და მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის კუ თხით ოზურ გეთ ში არ სე ბობს მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის წარ მა ტე ბუ ლი 
პრაქ ტი კა. ასე ვე ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი. მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს საკ მა ოდ დი დი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
საბ ჭო, რო მე ლიც მუ შა ობს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის და ნერ გვა ზე.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ-
ვდო მია ნე ბის მი ე რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის თვის, გარ კვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი მა ინც არ სე ბობს, 
კერ ძოდ:

 არ მუ შა ობს „კონ ტაქ ტე ბის“ ფან ჯა რა და ასე ვე სერ ვი სე ბის გრა ფე ბი ცა რი ე ლია და 
მათ ზე შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია არ იძებ ნე ბა. 

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არ იძებ ნე ბა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის 
ფორ მე ბი, ვა დე ბი და ან გა რი შე ბი.

  ეფექ ტი ა ნო ბა

იმე რე თის რეგიონი

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შეხ ვედ რე ბის და გეგ მვა შე საძ
ლე ბე ლია მხო ლოდ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერ თან, თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სხვა თა ნამ დე ბო
ბის პი რე ბი სა და მო სახ ლე ო ბის შეხ ვედ რე ბის სტა ტის ტი კა არ არ სე ბობს.

წე რი ლებ სა და სა ჩივ რებ ზე მო სახ ლე ო ბა პა სუხს კა ნო ნის მი ხედ ვით და წე სე ბულ ვა დებ ში 
იღებს (10 სა მუ შაო დღე ში), თუმ ცა ხან და ხან, წე რი ლის სირ თუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 10 დღე 
არ არის საკ მა რი სი. ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე ებს ელექ ტრო ნუ ლად შე უძ ლი ათ: წე
რი ლე ბის, პე ტი ცი ე ბის, სა ჩივ რე ბის მი წო დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის და ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან შეხ ვედ რე ბის და გეგ მვა.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თა ნამ შრომ ლებს აქვთ გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი, თუმ ცა ამ გეგ მე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბა არ ხდე ბა. ტრე ნინ გე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლებს უტარ დე ბათ სხვა დას ხვა 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ფარ გლებ ში. ტრე ნინ გებ თან და კავ ში რე ბით 
მივ ლი ნე ბის ბრძა ნე ბე ბი მე რი ა ში და ფიქ სირ და  35, საკ რე ბუ ლო ში  9. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ
ნოს, რომ ამას სპონ ტა ნუ რი ხა სი ა თი აქვს. ტრე ნინ გე ბი მო ხე ლე ებს ჩა უ ტარ დათ შემ დეგ სა კი
თხებ ში: კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზ ღვრუ ლი მო ხე ლე თა შე ფა სე ბის ფორ მე ბი; სა ზო გა დო ე ბას თან 
ურ თი ერ თო ბა, სა ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო და იუ რი დი უ ლი სა კი თხე ბი. წი ნა წლის გან მავ ლო ბა ში 
ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ხე ლე თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 14% და ეს წრო ტრე ნინ გებს.

გა მოც დი ლე ბი სა და ცოდ ნის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით მე რი ა ში კვი რა ში ერ თხელ ტარ დე ბა სა კო
ორ დი ნა ციო შეხ ვედ რე ბი სამ სა ხუ რე ბი სა და გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. 

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის რა ი მე ოფი ცი ა ლუ რი ფორ მა შე მუ
შა ვე ბუ ლი არ არის, თუმ ცა სა კო ორ დი ნა ციო შეხ ვედ რებ ზე ხდე ბა გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
შე დე გე ბის მოს მე ნა. 

მო ნი ტო რინ გით ვლინ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის 
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ფორ მა არ სე ბობს, ეს არის გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტრა ცი ას თან არ სე ბუ ლი სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭოს ფორ მა ტი, სა დაც რე გი ო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რე ბი, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე
ე ბი და მა თი მო ად გი ლე ე ბი ერ თმა ნეთს უზი ა რე ბენ არ სე ბულ გა მოც დი ლე ბას. თუმ ცა ქვე და 
დო ნის მე ნეჯ მენტს ამის შე საძ ლებ ლო ბა არ აქვს.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს საკ რე ბუ ლოს სხდო მის ჩა ტა რე ბის კვარ ტა ლუ რი გეგ მე ბი, რომ
ლე ბიც გა ნი საზ ღვრე ბა სა მარ თლებ რი ვი აქ ტით.

მე რი ის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით ყო ველ ორ შა ბათს მე რი ატა რებს სა კო ორ დი ნა
ციო შეხ ვედ რას მე რი ის თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან და სამ სა ხუ რის უფ რო სებ თან, სა დაც ხდე ბა 
გან ვლილ კვი რა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის შე ჯა მე ბა და ასე ვე არ სე ბუ ლი პრობ ლე
მე ბის გან ხილ ვა. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მო ნი ტო რინ გის ოფი ცი ა ლუ რი ან გა რიშ გე ბის 
ფორ მე ბი არ არ სე ბობს.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბი:

 ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რე ბის გეგ მა არ არ სე ბობს და ასე ვე 
ამ შეხ ვედ რე ბის სტა ტის ტი კა არ იწარ მო ე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მერ თან შეხ ვედ რე ბის 
სტა ტის ტი კა ვებ გვერ დზე არ არის ხელ მი საწ ვდო მი;

 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ხე ლე ებს აქვთ გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი, 
თვით მმარ თვე ლო ბის დაკ ვე თით ტრე ნინ გე ბი არ ჩა ტა რე ბუ ლა;

 ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის რა ი მე ოფი ცი ა ლუ რი ფორ მა 
შე მუ შა ვე ბუ ლი არ არის;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლე ბ სა და სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლებს 
შო რის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის პრაქ ტი კა არ არ სე ბობს; 

 ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე რი ის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ოფი ცი ა ლუ რი ფორ მა 
არ არ სე ბობს და ასე ვე ვებ გვერ დზე სამ სა ხუ რე ბის მუ შა ო ბის ან გა რი შე ბი ხელ მი საწ-
ვდო მი არ არის.

თერ ჯო ლის მუნიციპალიტეტი  

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს და ფიქ სი რე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან მო სახ ლე ო
ბის მი ღე ბის დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა და ასე ვე აქვს მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის სტა ტის ტი კა, 
თუმ ცა ეს ინ ფორ მა ცია ვებ გვერ დზე ხელ მი საწ ვდო მი არ არის. 2019 წელს აღ რი ცხუ ლია 1334 
მო ქა ლა ქის მომ სა ხუ რე ბა.

ელექ ტრო ნუ ლად წე რი ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა აქვს თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, 
თუმ ცა მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბე ბის მხო ლოდ 20% ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით არის მი ღე ბუ ლი. 
მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ საკ რე ბუ ლოს სა ჯა რო მო ხე ლე ებს შე მუ შა ვე ბუ ლი 
აქვთ გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი, ხო ლო მე რი ის თა ნამ შრომ ლებს ეს გეგ მე ბი არ აქვთ; მი უ ხე და
ვად იმი სა, რომ ბი უ ჯეტ ში გა მო ყო ფი ლია თან ხა მო ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბის თვის, 2019 წელს 
ტრე ნინ გე ბის თვის გა მო ყო ფი ლი თან ხა არ იქ ნა ათ ვი სე ბუ ლი. ძი რი თა დად, მო ხე ლე ე ბი სხვა
დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბულ ტრე ნინ გებს ეს წრე ბი ან, რა საც სპონ ტა ნუ რი ხა სი ა
თი აქვს. 2019 წელს თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 44 მო ხე ლე და ეს წრო ტრე ნინგს, სულ 24 
ტრე ნინ გი ჩა ტარ და. ტრე ნინ გე ბის თე მა ტი კა იყო: გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბი, მო ნა წი ლე ო ბი თი 
ბი უ ჯე ტი რე ბა, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვა და სხვა.
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კო ორ დი ნა ცი ი სა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ტარ დე ბა სა კო ორ
დი ნა ციო შეხ ვედ რე ბი, სა დაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და ქვე და რგო ლის 
მე ნე ჯე რე ბი ერ თმა ნეთს წა რუდ გე ნენ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, მსჯე
ლო ბენ წარ მა ტე ბულ პრაქ ტი კა ზე და არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე. ამ შეხ ვედ რებს სის ტე მა ტუ რი 
ხა სი ა თი აქვს. ასე ვე მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სი ტუ ა ცი ას 
ეც ნო ბი ან ად გი ლებ ზე. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან გა მოც დი ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბის 
პრაქ ტი კა და ნერ გი ლი არ არის, თუმ ცა თვე ში ერ თხელ გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტრა ცი ას თან 
არ სე ბუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს ფორ მატ ში იკ რი ბე ბი ან რე გი ო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რე ბი, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე ე ბი და მა თი მო ად გი ლე ე ბი და ერ თმა ნეთს უზი ა რე ბენ 
არ სე ბულ გა მოც დი ლე ბას. თუმ ცა ქვე და დო ნის მე ნეჯ მენტს ამის შე საძ ლებ ლო ბა არ აქვს.

კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლოს შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვთ თა ნამ შრო
მელ თა მუ შა ო ბის შე ფა სე ბის გეგ მა და კრი ტე რი უ მე ბი. და საქ მე ბულ თა ქუ ლობ რი ვი შე ფა სე ბა 
ხდე ბა წე ლი წად ში ოთხ ჯერ.

საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის წლი უ რი და თვის გეგ მა არ აქვს, თუმ ცა საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ
ტის თა ნახ მად გან საზ ღვრუ ლია მი სი მო რი გი სხდო მე ბის დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბი:

 თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის შე სა ბა მი სი 
ფორ მა და ვა დე ბი დად გე ნი ლი არ არის და სამ სა ხუ რე ბის ან გა რი შე ბი არ ქვეყ ნდე ბა 
ვებ გვერ დზე;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის პრაქ ტი კა არ 
არ სე ბობს;

 ტრე ნინ გე ბის და გეგ მვა არ ხდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ხე ლე ე ბის სა ჭი რო ე ბის მი ხედ-
ვით და მათ სწავ ლე ბას სპონ ტა ნუ რი ხა სი ა თი აქვს.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თვის 
მან ძილ ზე მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რე ბის დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში 
დად გე ნი ლია და შე ად გენს ორ დღეს. თუმ ცა, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, ორი ვე ორ გა ნოს თან 
ურ თი ერ თო ბა შე საძ ლე ბე ლია შე უზ ღუ და ვად. მო ქა ლა ქე თა წე რი ლებ სა და სა ჩივ რებ ზე პა
სუ ხის გა ცე მის ვა და შე ე სა ბა მე ბა კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ წე სებს და წარ მო ად გენს 10 
სა მუ შაო დღეს. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი დამ ტკი ცე ბუ ლია 
მე რის ბრძა ნე ბით მი ხედ ვით და აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მის სა ფუძ ველ ზე 2019 წელს სულ 4 ტრე ნინ გი 
ჩა ტარ და, გა დამ ზად და 12 სა ჯა რო მო ხე ლე, რაც სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 12%ს წარ მო ად გენს. 
თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია არ 
იძებ ნე ბა. ტრე ნინ გის თე მე ბი იყო: სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა, იუ რი დი უ ლი სა კი თხე ბი, 
მო ხე ლის შე ფა სე ბის წე სე ბი და კრი ტე რი უ მე ბი და შე ფა სე ბის და ნერ გვა ად გი ლობ რივ თვით
მმარ თვე ლო ბებ ში. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ტარ დე ბა შეხ ვედ რე ბი, სა დაც მო ხე ლე ე ბი ტრე ნინ გე ბის შე დე
გად მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ებ სა და ცოდ ნას უზი ა რე ბენ თა ვი ანთ კო ლე გებს სხვა დას ხვა სამ სა
ხუ რი დან და გან ყო ფი ლე ბი დან. თუმ ცა ეს ინ ფორ მა ცია ვებ გვერ დზე არ იძებ ნე ბა. 
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გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტრა ცი ა ში თვე ში ერ თხელ იმარ თე ბა შეხ ვედ რე ბი, სა დაც მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბი ერ თმა ნეთს უზი ა რე ბენ თა ვი ანთ გა მოც დი ლე ბას სხვა
დას ხვა სა კი თხი სა და პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის შე სა ხებ. ასე ვე ამ ინ ფორ მა ცი ა ზე რა ი მე სა ხის 
დო კუ მენ ტი ან ან გა რი ში არ არ სე ბობს. 

საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის გეგ მა არ აქვს, თუმ ცა მა თი რეგ ლა მენ ტით მო რი გი 
სხდო მე ბის დღე ე ბი გან საზ ღვრუ ლი ა.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და შემ დე გი ხარ ვე ზე ბი:

 სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის გა დამ ზა დე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ-
გვერ დზე არ იძებ ნე ბა; 

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არა აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის-
თვის ინ სტრუ მენ ტე ბი; 

 ვებ გვერ დზე არ არის გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის კვა ლი ფი კა-
ცი ის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ; 

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არ იძებ ნე ბა ან გა რი ში მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე სუ ლი 
წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბი სა და პე ტი ცი ე ბის შე სა ხებ; 

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს სტრუქ ტუ რებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ იძებ ნე ბა ვებ გვერ დზე; 

 რე გი ო ნის სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს შეხ ვედ რე ბის ოქ მე ბი და ან გა რი შე ბი არ არის გან-
თავ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შე ბი ხელ მი საწ ვდო მი არ 
არის.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე რი და მო ად გი ლე ე ბი 
მო ქა ლა ქე ებს ოფი ცი ა ლუ რად თვე ში 8 დღის გან მავ ლო ბა ში ხვდე ბი ან და მათ პრობ ლე მებს 
ის მე ნენ. მო ქა ლა ქე თა წე რი ლებ სა და სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის გა ცე მის ვა დე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში და ცუ ლია და შე ად გენს 3დან 10 დღემ დე. ასე ვე მო ქა ლა ქე ებს აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, წე
რი ლე ბი და სა ჩივ რე ბი ელექ ტრო ნუ ლად გა აგ ზავ ნონ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ამა ვე ფორ მით 
მი ი ღონ პა სუ ხი. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ირ კვე ვა, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2019 წელს ჩა ტარ და 40 
ტრე ნინ გი, რო მელ თაც ჯამ ში მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს 80მდე თა ნამ შრო მე ლი და ეს წრო, 
რაც და საქ მე ბუ ლე ბის 56%ს შე ად გენს. ძი რი თა დი თე მე ბი იყო: ელექ ტრო ნუ ლი საქ მეთ წარ
მო ე ბა, კო მუ ნი კა ცი ა, სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა, მუ ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტი, სა ხელ
მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი, ბუ ღალ ტე რი ა, ქო ნე ბის მარ თვა, კო ო პე რი რე ბა, სტა ტის ტი კა და გენ დე
რუ ლი სა კი თხე ბი. 

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში სამ სა ხუ რე ბის კო ორ დი ნა ცი ი სა და თა
ნამ შრო მელ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით კვი რა ში ერ თხელ იმარ თე ბა სა მუ შაო 
შეხ ვედ რე ბი. სა მუ შაო შეხ ვედ რას ეს წრე ბი ან სამ სა ხუ რე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბი, მე რის წარ მო
მად გენ ლე ბი და თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი. შეხ ვედ რებ ზე ხდე ბა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე
ბის შე სა ხებ ან გა რი შე ბის გა ზი ა რე ბა და არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე მსჯე ლო ბა.
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მო ნი ტო რინგს ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახორ ცი ე ლებს ში და აუ დი ტის სამ სა ხუ რი, თუმ ცა 
ცალ კე უ ლი სამ სა ხუ რე ბი თა ვინ თი მუ შა ო ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შებს არ ამ ზა დე ბენ. ხო
ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე და მი სი მო ად გი ლე თვე ში ერ
თხელ ეს წრე ბი ან გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტრა ცი ა ში სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს შეხ ვედ რას, სა
დაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბი ერ თმა ნეთს უზი ა რე ბენ თა ვი ანთ გა მოც დი ლე ბას 
სხვა დას ხვა სა კი თხი სა და პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის შე სა ხებ. თუმ ცა ამ ინ ფორ მა ცი ა ზე რა ი მე 
სა ხის დო კუ მენ ტი ან ან გა რი ში არ იძებ ნე ბა. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 ხო ნის საკ რე ბუ ლოს წევ რებ თან მო ქა ლა ქე ე ბის შეხ ვედ რის დღე ე ბი გან საზ ღვრუ ლი არ 
არის; 

 ხო ნის მო სახ ლე ო ბას არ აქვს ელექ ტრო ნუ ლად პე ტი ცი ის წარ დგე ნის შე საძ ლებ ლო ბა; 

 მო სახ ლე ო ბას არ შე უძ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რე ბის 
ელექ ტრო ნუ ლად და გეგ მვა;

 ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შე ბი არ იძებ ნე ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის-
თვის ფორ მე ბი. 

რა ჭა- ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნი

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, 
რომ მო ქა ლა ქე ე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის შეხ ვედ რის დღე ე ბი არ 
არის გან საზ ღვრუ ლი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლის ინ ფორ მა ცი ით, მო ქა ლა ქე ებს შე
უძ ლი ათ შე უზ ღუ და ვად მი მარ თონ სა მუ შაო დღე ებ ში აღ ნიშ ნულ სა ჯა რო მო ხე ლე ებს.

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ცუ ლია მო ქა ლა ქე თა წე რი ლებ სა და სა ჩივ რებ ზე პა სუ
ხის გა ცე მის კა ნო ნით დად გე ნი ლი ვა დე ბი, რაც შე ად გენს 10 სა მუ შაო დღეს. მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის თა ნამ შრომ ლებს აქვთ გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი, თუმ ცა ეს ინ ფორ მა ცია ვებ გვერ დზე 
არ არის ხელ მი საწ ვდო მი. რაც შე ე ხე ბა თა ნამ შრო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას, მე რი
ას აქვს გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა თა ფი ნან სის ტთა 
ასო ცი ა ცი ას თან, რო მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო მო ხე ლე ებს უტა რებს ტრე ნინ გებს 
და უწევს კონ სულ ტი რე ბას. მათ 2019 წელს ჩა ა ტა რეს და ახ ლო ე ბით 150 ტრე ნინ გი, რო მელ
თაც და ეს წრო მო ხე ლე თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 70%. ტრე ნინ გე ბი ჩა ტარ და შემ დეგ თე მებ ზე: 
სკო ლამ დე ლი აღ ზრდა, რებ რენ დინ გი, ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა და ეფექ ტუ რი პრე ზენ ტა ცი ა, 
პრო ექ ტის წე რა და სხვა.

მე რი ის თა ნამ შრო მელ თა კო ორ დი ნა ცი ის და მიმ დი ნა რე ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის მიზ ნით 
ტარ დე ბა შეხ ვედ რე ბი, სა დაც თა ნამ შრომ ლე ბი პრე ზენ ტა ცი ის სა ხით წა რად გე ნენ გან ხორ
ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის ან გა რი შებს, ერ თმა ნეთს უზი ა რე ბენ გა მოც დი ლე ბას და ცოდ ნას. 
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მო ძი ე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, 50მდე სა კო ორ დი ნა ციო შეხ ვედ რაა ჩა ტა რე ბუ ლი. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ საკ რე ბუ ლო რეგ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სად ვებ გვერ დზე აქ ვეყ ნებს კვარ ტა
ლურ გეგ მებს, რაც მო სახ ლე ო ბას აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, ჰქონ დეს ინ ფორ მა ცია საკ რე ბუ ლოს 
საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბი:

 ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე ებს არ შე უძ ლი ათ ელექ ტრო ნუ ლად წე-
რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბი სა და პე ტი ცი ის წარ დგე ნა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის გან საზ ღვრუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის შეხ ვედ რის დღე ე ბი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლებს აქვთ გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი, თუმ ცა ეს ინ ფორ-
მა ცია ვებ გვერ დზე არ არის ხელ მი საწ ვდო მი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ხორ ცი ელ დე ბა მო ხე ლე თა შე ფა სე ბა, თუმ ცა სამ სა ხუ რე ბის მი ერ 
მო ნი ტო რინ გის ან გარ იშე ბი არ მზად დე ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არა აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის-
თვის ფორ მე ბი. 

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ, მი უ ხე
და ვად იმი სა, რომ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ე ბი მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში გან საზ ღვრუ ლი 
არ არის, მე რის წარ მო მად გენ ლებ სა და საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტებს აქვთ გან საზ ღვრუ ლი 
კვი რის დღე ე ბი, რო დე საც ხვდე ბი ან მო სახ ლე ო ბას. მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში მო ქა ლა ქე თა 
წე რი ლებ სა და სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის გა ცე მის ვა დე ბი და ცუ ლია და შე ად გენს სა შუ ა ლოდ 510 
სა მუ შაო დღეს. ასე ვე მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მია 4 სა ხის სერ ვი სის ელექ ტრო ნუ
ლად მი ღე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მიზ ნით ტარ დე ბა ტრე
ნინ გე ბი, კერ ძოდ, საკ რე ბუ ლო ში ჩა ტარ და 5 ტრე ნინ გი: ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა; 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა; მუ ნი ცი პა ლუ რი ფი ნან სე ბი; მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა და სა ჯა
რო მმარ თვე ლო ბა. 2019 წელს 27მა სა ჯა რო მო ხე ლემ გა ი ა რა ტრე ნინ გე ბი. სულ ტრე ნინ გებს 
მე რი ა ში მო ხე ლე თა 35%; ხო ლო საკ რე ბუ ლო ში 40% და ეს წრო.

სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის კო ორ დი ნა ცი ი სა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის მიზ ნით მე რი ა ში ყო ველ ორ
შა ბათს იმარ თე ბა თათ ბი რი. აღ ნიშ ნულ შეხ ვედ რებ ზე მო ხე ლე ე ბი აჯა მე ბენ გან ვლი ლი კვი რის 
შე დე გებს და ერ თმა ნეთს უზი ა რე ბენ ტრე ნინ გებ ზე მი ღე ბულ ცოდ ნა სა და გა მოც დი ლე ბას. 
ასე ვე თვე ში ერ თხელ სა კო ორ დი ნა ციო შეხ ვედ რე ბი ტარ დე ბა გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტრა ცი
ა ში, სა დაც რე გი ო ნის ოთხი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლე ბი ერ თმა ნეთს უზი ა რე ბენ თა
ვი ანთ გა მოც დი ლე ბას სხვა დას ხვა სა კი თხი სა და პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის შე სა ხებ. 2019 წელს 
ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი და მე რის მო ად გი ლე ე ბი სას წავ ლო ვი ზი ტით იმ ყო ფე ბოდ ნენ 
ლატ ვი ა ში, ცარ ნი კო ვას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მია მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე. ხელ მი საწ ვდო მია საკ რე ბუ ლოს კვარ ტა ლუ რი გეგ მე ბიც. 
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბი:

 მო ქა ლა ქე ებს ელექ ტრო ნუ ლად არ შე უძ ლი ათ მე რი ა ში შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი რე ბა;

 ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლებს არ აქვთ გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი; 

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის და ნერ გი ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის შე ფა სე ბა;

 მე რი ის სამ სა ხუ რებს არ აქვთ საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის ვა დე ბი და ან-
გა რი შის ფორ მა. 

გუ რი ის რე გი ო ნი

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ მო
სახ ლე ო ბას თან შეხ ვედ რე ბის დრო გან საზ ღვრუ ლი აქვს ყვე ლა თა ნამ დე ბო ბის პირს და ასე ვე 
გან საზ ღვრუ ლია დღე ე ბის რა ო დე ნო ბაც. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა წე რი ლებ სა და სა
ჩივ რებ ზე რე ა გი რე ბის ვა და შე ე სა ბა მე ბა კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ ვა დებს და შე ად გენს 
10 სა მუ შაო დღეს. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ხელ მი საწ ვდო მია სხვა დას ხვა ელექ ტრო
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა: წე რი ლე ბის გაგ ზავ ნა, პე ტი ცი ე ბის წარ დგე ნა, სა კუ თა რი ხედ
ვე ბი სა და მო საზ რე ბე ბის გა ზი ა რე ბა, პრობ ლე მე ბის და ფიქ სი რე ბა, სი ახ ლე ე ბის გა მო წე რა და 
სხვა. ასე ვე მოქ მე დებს მო ქა ლა ქე თა გა მო კითხ ვის ფან ჯა რა.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ 2019 წელს ტრე ნინ გე ბი (მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე
ტი რე ბა და სხვა) ჩა უ ტარ დათ საკ რე ბუ ლოს წევ რებ სა და მე რი ის თა ნამ შრომ ლებს. ტრე ნინ გი 
გა ი ა რა საკ რე ბუ ლოს ყვე ლა წევ რმა, საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის თა ნამ შრო მელ თა 70%მა, ხო ლო 
მე რი ის სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის 45%მა.

თვით მმარ თვე ლო ბებ თან სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით გა სუ ლი 
წლის მან ძილ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ მა სხვა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე
ლო ბებ თან მხო ლოდ რამ დე ნი მე შეხ ვედ რა ჩა ა ტა რეს, ისიც  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის 
ინი ცი რე ბით. მო ნი ტო რინ გის თა ნახ მად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის 
წლი უ რი და კვარ ტა ლუ რი გეგ მა. სხდო მე ბი ტარ დე ბა რეგ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სად. ვებ გვერ
დზე გან თავ სე ბუ ლია ანონ სე ბი და გეგ მი ლი სხდო მე ბის თა ო ბა ზე და ასე ვე ხელ მი საწ ვდო მია 
ოქ მე ბიც. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დად გე ნი ლია 
მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლის ვა დე ბი და ფორ მა. მათ შო რის  მე რი ის 
საქ მი ა ნო ბის სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბა/ მო ნი ტო რინ გი; 
ასე ვე მე რი ის საქ მი ა ნო ბის სა ჯა რო ო ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, სა ზო გა
დო ებ რი ვი კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შე წყო ბა და მხარ და ჭე რა და სხვა 
მე ქა ნიზ მე ბი.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქეს ვებ გვერ დის სა შუ ა ლე ბით არ აქვს შეხ ვედ-
რა ზე და რე გის ტრი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა;
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მონიტორინგი

 ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის და ნერ გი ლი თა ნამ შრომ ლებს შო რის ცოდ ნი-
სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის პრაქ ტი კა, რო გო რები ცა ა: ვორ კშო პე ბი, ტრე ნინ გე-
ბი, ინ ფორ მა ცი ის ში და გაც ვლის სხვა მე ქა ნიზ მე ბი; 

 ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე-
ბის შე ფა სე ბის ფორ მე ბი.

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე ე ბის
თვის გან საზ ღვრუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან შეხ ვედ რის დღე ე ბი. 2019 
წლის გან მავ ლო ბა ში მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 4 000ზე მეტ მო ქა ლა ქეს გა ე წია მომ სა ხუ რე ბა.

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში საკ რე ბუ ლოს წევ რებს აქვთ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის და შეხ
ვედ რის გრა ფი კე ბი, რომ ლე ბიც გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დსა და ად მი
ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში სა ინ ფორ მა ციო და ფა ზე. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა წე რი
ლებ სა და სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის გა ცე მის ვა დე ბი შე ე სა ბა მე ბა კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ 
ვა დებს და შე ად გენს 310 სა მუ შაო დღეს. მო ქა ლა ქეს აქვს სა შუ ა ლე ბა, ინ ფორ მა ცია მი ი ღოს 
რო გორც ონ ლა ინ რე ჟიმ ში, ასე ვე პირ და პი რი წე სი თაც. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი ნერ გა ად გი ლობ რივ მო ხე ლე თა შე ფა სე ბის სის ტე მა. მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი სის ტე მა ტუ რად გა დი ან ტრე ნინ გებს. 2019 წელს ტრე
ნინ გე ბი ჩა ტარ და ექ ვსი მი მარ თუ ლე ბით: კო მუ ნი კა ცია და ღო ნის ძი ე ბე ბის მე ნეჯ მენ ტი, 
ფი ნან სუ რი მე ნეჯ მენ ტი, პრო ექ ტე ბის მარ თვა, ეთი კა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში, ადა მი ა ნუ რი რე
სურ სე ბის მარ თვა, სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მვა. ტრე ნინ გე ბი ხელ მი საწ ვდო მია ყვე ლა თა ნამ
შრომ ლის თვის, შეზ ღუდ ვე ბის გა რე შე. გა დამ ზა დე ბა გა ი ა რა თა ნამ შრო მელ თა 85%მა, სულ 
170 ადა მი ან მა.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა
რე ბის მიზ ნით ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია პარ ტნი ო რულ ურ თი ერ თო ბა შია მე
ზო ბელ  ლან ჩხუ თის და ჩო ხა ტა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან. ოზურ გე თი სა და ზუგ დი დის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის გა ფორ მდა ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი, რო მე ლიც 
მრა ვალ მხრივ თა ნამ შრომ ლო ბას ით ვა ლის წი ნებს.

ოზურ გეთ ში არის საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის ერ თი წლის გეგ მა, რაც ხელ მი საწ
ვდო მია ვებ გვერ დზე. 

მო ნი ტო რინ გით გა ირ კვა, რომ გან საზ ღვრუ ლია მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო
რინ გის ჩა ტა რე ბის ვა დე ბი. სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გი ხორ ცი ელ დე ბა ყო ველ
თვი უ რი და კვარ ტა ლუ რი, ასე ვე ყო ველ წლი უ რი ან გა რი შე ბის სა შუ ა ლე ბით, რომ ლის თვი საც 
არ სე ბობს სპე ცი ა ლუ რი ფორ მა და გან საზ ღვრუ ლი ვა და.

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბი:

 ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე-
ბის გეგ მე ბი.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

 ინ კლუ ზი უ რო ბა

იმე რე თის რეგიონი

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინ კლუ ზი უ რო ბის მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ რი გი 
სა კი თხე ბი მოგ ვა რე ბუ ლი აქვს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, თუმ ცა არის თე მე ბი და მი მარ თუ ლე ბე
ბი, რომლებზეც უნ და იმუ შა ოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა, რა თა უზ რუნ ველ ყოს ყვე ლა მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფის თვის მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებ ზე თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე ნო ბის დათ ვა ლი ე რე ბი სას გა მოვ ლინ და, რომ პან დუ სე ბის სა კი თხი მხო
ლოდ ნა წი ლობ რივ არის მოგ ვა რე ბუ ლი, პან დუ სი მხო ლოდ შე ნო ბის შე სას ვლელ შია მო წყო ბი
ლი, ხო ლო შე ნო ბის შიგ ნით შშმ პი რე ბის თვის თით ქმის შე უძ ლე ბე ლია გა და ად გი ლე ბა. 

მო ნი ტო რი გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი 
გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ის შე სა ხებ რა ი მე სა ხის დის კრი მი ნა ცი ულ შეზ ღუდ ვებს არ შე ი ცავს. 
მო ძი ე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის რა ო დე
ნო ბა 31%ი ა. რაც შე ე ხე ბა თა ნამ დე ბო ბის პი რებს, მათ ში ქა ლი არ არის.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ირ კვე ვა, რომ თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბის სერ ვი სი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
არ გა აჩ ნი ა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო ყო ფი ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან და სხვა დას
ხვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს თან სა კონ ტაქ ტო პი რი. ის უზ რუნ ველ ყოფს სა ჯა რო ინ ფორ მა
ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბას სხვა დას ხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის თვის. ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში შექ მნი ლია მრჩე ველ თა და გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბი, ასე ვე სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა
მის ეფექ ტი ა ნად გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით რამ დე ნი მე სა მუ შაო ჯგუ ფი. 

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე ნო ბის კონ სტრუქ ცია არ თუ ლებს შე ნო ბა ში შშმ პი რე ბის გა და-
ად გი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თა ნამ შრო მელ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ინ კლუ ზი უ რი მარ თვის ხელ-
შემ წყო ბი სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბის შე სა ხებ და ბა ლი ა; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ-
მო მად გენ ლე ბი არ იც ნო ბენ შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის 
კონ ვენ ცი ას;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს მი ღე ბუ ლი რა ი მე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცი ა, რო მე-
ლიც ხელს შე უ წყობს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვას;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის და ნერ გი ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის სხვა დას ხვა სერ-
ვი სის მი წო დე ბის ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბი; 

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი.

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის შე ნო ბებ ზე მო წყო ბი ლია პან დუ სე ბი. მუ ნი ცი პა ლი
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ტე ტის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ რა ი მე სა ხის დის კრი
მი ნა ცი ულ შეზ ღუდ ვებს არ შე ი ცავს. თერ ჯო ლის თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე
ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი უდ რის 29%ს, ხო ლო ხელ მძღვა ნელი თა ნამ დე ბო ბე ბის 12% 
უკა ვი ათ ქა ლებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი გა აჩ ნია (14 პროგ რა მა), მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის
თვის ცალ კე გა მო ყო ფი ლი სა კონ ტაქ ტო პი რი არ ჰყავს.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში გა მო ყო ფი ლია გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, საკ რე ბუ ლო ში 
არ სე ბობს გენ დე რუ ლი საბ ჭო, რო მელ საც შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს სა მოქ მე დო გეგ მა და ეტა პობ
რი ვად ხდე ბა შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. ასე ვე მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს 
რამ დე ნი მე თა ნამ შრო მელს გავ ლი ლი აქვს ტრე ნინ გე ბი: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ 
და გენ დე რუ ლი, სო ცი ა ლუ რი, პროგ რა მუ ლი და სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის შე სა ხებ. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი ინ ფორ მი რე ბულ ნი არი ან ინ კლუ ზი უ რი 
მარ თვის ხელ შემ წყო ბი სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბის შე სა ხებ, თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
არ აქვს მი ღე ბუ ლი რა ი მე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცი ა, რო მე ლიც ხელს შე უ წყობს ად
გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვას; 
ასე ვე მო ხე ლე ებს არ აქვთ სრულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ.

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუ შა ობს მრჩე ველ თა და გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბი.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ 
ჰყავს;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს მი ღე ბუ ლი რა ი მე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცი ა, რო მე-
ლიც ხელს შე უ წყობს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვას (მაგ., შშმ პირ თა საბ ჭო);

 სა ჯა რო მო ხე ლე ებს არ აქვთ სრულ ყო ფი ლი ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შე-
სა ხებ;

 სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან სა კონ ტაქ ტო პი რი თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ 
არის.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ ინ კლუ
ზი უ რო ბის კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გარ კვე უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი გა ტა რე ბუ ლი ა, თუმ ცა არ
სე ბობს რი გი ხარ ვე ზე ბი. გა რე დაკ ვირ ვე ბით დას ტურ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე ნო ბას 
აქვს მო წყო ბი ლი პან დუ სე ბი, თუმ ცა შე ნო ბის შიგ ნით შშმ პი რე ბის გა და ად გი ლე ბა რთულ
დე ბა. მუ ნი ცი პა ლუ რი ვა კან სი ე ბის ტექ სტე ბის ანა ლი ზით გა მოვ ლინ და, რომ ტექ სტე ბი რა
ი მე სა ხის დის კრი მი ნა ცი ულ შეზ ღუდ ვებს არ შე ი ცავს. თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი 
ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი უდ რის 37%ს, ხო ლო ხელ მძღვა ნე ლი თა ნამ დე ბო ბე ბის 
2,9% უკა ვი ათ ქა ლებს. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად
გენ ლებს აქვთ ინ ფორ მა ცია ინ კლუ ზი უ რი მარ თვის ხელ შემ წყო ბი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ 
და მა თი მუ შა ო ბა აღ ნიშ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ზე დაყ რდნო ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლია სა მო ქა ლა ქო საბ ჭო, ასე ვე არ სე ბობს მრჩე ველ თა, შშმ პირ თა 
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და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს გენ დე რუ
ლი თა ნას წო რო ბის დე ბუ ლე ბა. მო ნი ტო რინ გი დან გა ირ კვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ
ლი ბი უ ჯე ტი არ სე ბობს, თუმ ცა კომ პე ტენ ტუ რი ცოდ ნა მი სი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ  არ 
აქვთ. ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სა კონ ტაქ ტო პი რი.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლია შშმ პირ თა საბ ჭო, რო მე ლიც ხელს უწყობს ად გი ლობ რივ დო
ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვას.

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი: 

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა არ არის ხელ მი საწ ვდო მი;

 მო ნი ტო რინ გით დას ტურ დე ბა, რომ შშმ პი რებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი 
პი რი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ მე რი ი სა და 
საკ რე ბუ ლოს სა ჯა რო მო ხე ლე თა ვა კან სი ე ბის გან ცხა დე ბე ბი რა ი მე სა ხის დის კრი მი ნა ცი ულ 
მიდ გო მებს არ შე ი ცავს. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა შო რის 
63% ქა ლი ა, ხო ლო წამ ყვან პო ზი ცი ა ზე და საქ მე ბულ თა შო რის 51%ია ქა ლი.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში მო წყო ბი ლია სივ რცე, მო ქა ლა ქე თა მი სა ღე ბი, სა დაც მოწყ
ვლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლებს სპე ცი ა ლუ რი მომ ზა დე ბის მქო ნე პი რი უწევს კონ სულ ტი
რე ბას და დახ მა რე ბას. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად
გენ ლებს აქვთ ცოდ ნა ინ კლუ ზი უ რი მარ თვის ხელ შემ წყო ბი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ და მა თი 
მუ შა ო ბა აღ ნიშ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ზე დაყ რდნო ბით ხორ ცი ელ დე ბა. ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
მე რია ხელ მძღვა ნე ლობს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის შე სა ბა მი სად და გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ნე ბის მი ე რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის და გან სა კუთ რე ბით 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ჩარ თვას უწყობს ხელს. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე მუ
შა ვე ბუ ლია გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხელ შე წყო ბის დო კუ მენ ტი, რომ ლის 20202021 წლე ბის სა მოქ მე
დო გეგ მა ში გა წე რი ლია კონ კრე ტუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ხე ლე ებს აქვთ ცოდ ნა გენ
დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის შე სა ხებ. ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს სა ჯა რო მო ხე ლე, რო
მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა ზე. მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს შშმ პირ თა საბ ჭო, მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო და 
სო ცი ა ლურ სამ სა ხურ თან არ სე ბუ ლი მრჩე ველ თა საბ ჭო.

მო ნი ტო რინ გის დროს გა მოკ ვე თი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბა ზე პან დუ სე ბი მო წყო ბი ლი არ 
არის;

 მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა ხელ მი საწ ვდო მი არ არის;

 ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის გა მოწ ვე ვად რჩე ბა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
კვლე ვა და მო ნა ცემ თა ბა ზის ფორ მი რე ბა.
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რა ჭა- ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნი

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ სა ჯა რო მო
ხე ლე ე ბის 50% ქა ლი ა, ხო ლო თა ნამ დე ბო ბის პი რებს შო რის 20%ია ქა ლი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
შე ნო ბას პან დუ სი აქვს, ასე ვე შშმ პი რე ბის ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სა და მათ თვის მუ ნი ცი პა
ლუ რი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის ხელ შე წყო ბის მიზ ნით შექ მნი ლია შშმ პირ თა საბ ჭო. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს აქვთ ცოდ ნა ინ კლუ ზი უ რი მარ თვის ხელ შემ წყო ბი კა
ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ და მა თი მუ შა ო ბა აღ ნიშ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ზე დაყ რდნო ბით ხორ
ცი ელ დე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ჰყავს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ
ხის მგე ბე ლი პი რი. ფუნ ქცი ო ნი რებს გენ დე რუ ლი საბ ჭო, მრჩე ველ თა საბ ჭო, მა ღალ მთი ა ნი 
სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის და გა უქ მე ბის ჯგუ ფი, ქო ნე ბის გან კარ გვის სა კი თხე ბის შემ სწავ ლე ლი 
საბ ჭო და სო ცი ა ლურ სა კითხ თა შემ სწავ ლე ლი კო მი სი ა.

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ ჰყავს თარ ჯი მა ნი;

 შშმ პი რებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის, 
თუმ ცა არის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს არ აქვთ გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ცოდ-
ნა და გა მოც დი ლე ბა.

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ ინ კლუ
ზი უ რო ბის კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გარ კვე უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი გა ტა რე ბუ ლი ა, თუმ ცა არ
სე ბობს რი გი ხარ ვე ზე ბი. გა რე დაკ ვირ ვე ბით დას ტურ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე ნო ბას 
არ აქვს მო წყო ბი ლი პან დუ სე ბი. მუ ნი ცი პა ლუ რი ვა კან სი ე ბის ტექ სტე ბის ანა ლი ზით გა მოვ
ლინ და, რომ ისი ნი რა ი მე სა ხის დის კრი მი ნა ცი ულ შეზ ღუდ ვებს არ შე ი ცავს. თვით მმარ თვე
ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი უდ რის 40%ს, ხო ლო ხელ მძღვა
ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე საკ რე ბუ ლო ში 8% ქა ლია და მე რი ა ში  17%. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად 
ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს აქვთ ინ ფორ მა ცია ინ კლუ ზი უ რი მარ
თვის ხელ შემ წყო ბი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ და მა თი მუ შა ო ბა აღ ნიშ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა
ზე დაყ რდნო ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლია სა მო ქა ლა ქო საბ ჭო, ასე ვე არ სე ბობს მრჩე ველ თა და გენ დე რუ
ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბი. მე რის ბრძა ნე ბით შექ მნი ლია სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭო, რო მელ
შიც შე დი ან მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, აღ ნიშ ნუ ლი საბ ჭო უზ რუნ ველ ყოფს 
შშმ პი რე ბის ინ ტე რე სე ბის დაც ვას და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს. შშმ პი რებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი 
გა მო ყო ფი ლია რო გორც მე რი ა ში, ასე ვე საკ რე ბუ ლო ში. საკ რე ბუ ლო ში შექ მნი ლია შშმ პი რებ
თან მო მუ შა ვე კო მი სია და შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბის ცოდ ნა მა თი მხრი დან უზ რუნ ველ
ყო ფი ლი ა. საკ რე ბუ ლო ში შე მუ შა ვე ბუ ლია დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც არე გუ ლი რებს ად გი ლობ რივ 



29

იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

დო ნე ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. ასე ვე მე რი
ა ში გა მო ყო ფი ლია სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე ნო ბას არ აქვს პან დუ სი;

 სა ფი ნან სო სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლებს არ აქვთ გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის შე სა-
ხებ სრულ ყო ფი ლი ცოდ ნა. 

გუ რი ის რე გი ო ნი

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ცდი ლობს ინ კლუ ზი უ რი მარ თვის მე თო დე ბის და ნერ გვას, თუმ ცა გარ კვე
უ ლი ხარ ვე ზე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბობს. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა შო რის მე რი ა ში 54% ქა ლი ა, ხო ლო საკ რე ბუ ლო ში  78%. 
აქე დან თა ნამ დე ბო ბის პი რებს შო რის მე რი ა ში  45%, ხო ლო საკ რე ბუ ლო ში  20%. უნ და აღი
ნიშ ნოს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია ვებ გვერ დზე ხელ მი საწ ვდო მი არ არის, ვებ გვერ დზე 
„სტა ტის ტი კის“ გან ყო ფი ლე ბა ში ინ ფორ მა ცია არ იძებ ნე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პე რი ო დუ ლად 
არის არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პი რე ბის თვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბის სა ჭი რო ე ბა, რაც უზ რუნ
ველ ყო ფი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ. მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი გა მო ყო ფი ლი ა. ლან ჩხუ თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლია შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სა კი თხებ ზე მო
მუ შა ვე საბ ჭო. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე მო ცე მუ ლია საბ ჭოს სხდო მის დღის წეს რი გი, 
თუმ ცა ინ ფორ მა ცია თა ვად ამ საბ ჭოს წევ რე ბის შე სა ხებ და ასე ვე საბ ჭოს დე ბუ ლე ბა ვებ
გვერ დზე ხელ მი საწ ვდო მი არ არის. შშმ პირ თა, დევ ნილ თა, მარ ტო ხე ლა მშობ ლე ბის, ხან
დაზ მუ ლე ბის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის და სხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის დახ მა რე ბა 
გან საზ ღვრუ ლია საკ რე ბუ ლოს მი ერ დამ ტკი ცე ბულ სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ში. მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო, შშმ პირ თა საბ ჭო, რჩე ულ თა 
საბ ჭო. სა ინ ტე რე სო საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს ლან ჩხუ თის ახალ გაზ რდუ ლი საკ რე ბუ ლო, 
თუმ ცა ვებ გვერ დი ნაკ ლე ბად ასა ხავს მის საქ მი ა ნო ბას.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 ვებ გვერ დზე არ არის ინ ფორ მა ცია ახალ გაზ რდუ ლი საბ ჭოს შე სა ხებ;

 მე რი ა ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის-
მგე ბე ლი პი რი არ არის გა მო ყო ფი ლი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არ დევს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო-
რო ბის გეგ მა;
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 ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის ან მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო-
დე ბის შე სა ხებ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მი ღე ბუ ლი არ აქვს;

 ინ ფორ მა ცია შშმ პირ თა საბ ჭოს წევ რე ბის შე სა ხებ და ასე ვე საბ ჭოს დე ბუ ლე ბა ვებ-
გვერ დზე ხელ მი საწ ვდო მი არ არის;

 ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მო ხე ლე ებს, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად-
გენ ლებს არ აქვთ ცოდ ნა ინ კლუ ზი უ რი მარ თვის ხელ შემ წყო ბი კა ნონ მდებ ლო ბის შე-
სა ხებ.

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე ნო ბას აქვს მხო ლოდ გა რე პან დუ სი და ეტ ლით მო სარ გებ ლე თათ ვის 
გა და ად გი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ პირ ველ სარ თულ ზე. მე რი ა ში და საქ მე ბულ სა ჯა რო 
მო ხე ლე თა 38%ს შე ად გე ნენ ქა ლე ბი, საკ რე ბუ ლო ში კი 45%ია ქა ლი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ვებ გვერ დზე იძებ ნე ბა გენ დე რის ნიშ ნით სეგ რე გი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, რო გორც მთლი ა ნად, 
ასე ვე თა ნამ დე ბო ბის პირ თა მი ხედ ვი თაც: მე რი ის 13 თა ნამ დე ბო ბის პი რი დან ქა ლი არის ერ
თი, საკ რე ბუ ლოს 13 თა ნამ დე ბო ბის პი რი დან ქა ლი ასე ვე არის ერ თი. ოზურ გე თის მე რი ა სა 
და საკ რე ბუ ლო ში არის სხვა დას ხვა საბ ჭო: მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო, შშმ პირ
თა საბ ჭო, რჩე ულ თა საბ ჭო, ახალ გაზ რდუ ლი საკ რე ბუ ლო და ახალ გაზ რდუ ლი გენ დე რუ ლი 
საბ ჭო. მათ უმე ტე სო ბა ზე ინ ფორ მა ცია ვებ გვერ დზე არ არის. მო ნი ტო რინ გით გა ირ კვა, რომ 
ოზურ გეთ ში მცხოვ რე ბი არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა 
ხელ მი საწ ვდო მი ა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ეს სერ ვი სი არ აქვს, მაგ რამ თა ნამ შრომ ლობს სამ ხა რეო 
ად მი ნის ტრა ცი ას თან, სა დაც ეს მომ სა ხუ რე ბა არ სე ბობს. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან საზ ღვრუ ლია 
მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი. მე რი ა შიც და საკ რე ბუ ლო
შიც გა მო ყო ფი ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის
მგე ბე ლი პი რი. 

ვებ გვერ დზე არის გან ყო ფი ლე ბა „მნიშ ვნე ლო ვა ნი მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბი“, სა დაც მი თი
თე ბუ ლია „შშმ პირ თა ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წყო ბის სერ ვი სი“, ასე ვე მომ სა ხუ რე ბა სხვა 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის, მაგ.: „ბავ შვე ბი სა და მო ხუ ცე ბი სათ ვის სპე ცი ა ლუ რი ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის მო წყო ბის სერ ვი სი“, „უ სახ ლკა რო თა თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფის სერ ვი სი“, 
სა დაც სა ძი ე ბო სიტყ ვის შე სა ბა მი სი ჩა ნა წე რე ბი არ მო ი პო ვე ბა. 

გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბი სა და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი
ა რე ბის მიზ ნით 2020 წელს და გეგ მი ლია სპე ცი ა ლუ რი ტრე ნინ გე ბი.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი:

 ვებ გვერ დზე მო ცე მულ გრა ფა ში - „შშმ პირ თა ადაპ ტი რე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
მო წყო ბის სერ ვი სი“ - ინ ფორ მა ცია არ იძებ ნე ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამ ეტაპ ზე არ მოქ მე დებს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად გი-
ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ-
თვის ან მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის შე სა ხებ.
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შე ჯა მე ბა 

  გამ ჭვირ ვა ლო ბა

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით შემ დე გი სა ერ თო 
პრობ ლე მა ტი კა გა მოვ ლინ და:

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დებ ზე ყვე ლა სა ჭი რო დო კუ მენ ტა ცია არ 
არის ხელ მი საწ ვდო მი;

 არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა;

 ასე ვე არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს ეთი კის კო დექ სი;

 უმ რავ ლეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის და ნერ გი ლი მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა და 
გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი.

  ეფექ ტი ა ნო ბა

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის კუ თხით შემ დე გი სა ერ თო 
პრობ ლე მა ტი კა გა მოვ ლინ და:

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ვებ გვერ დე ბი არ იძ ლე ვა მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის ელექ ტრო
ნუ ლად მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას;

 უმე ტე სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თა ნამ შრომ ლებს არ აქვთ გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი და 
მა თი პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბა სპონ ტა ნუ რად ხორ ცი ელ დე ბა, არ არ სე ბობს მო ხე
ლე ე ბის პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის მწყობ რი პო ლი ტი კა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არ ქვეყ ნდე ბა სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი
შე ბი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო სახ ლე ო ბის მი ერ მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის შე ფა სე ბის 
პრაქ ტი კა არ არ სე ბობს.

  ინ კლუ ზი უ რო ბა

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით შემ დე გი სა ერ თო 
ხარ ვე ზე ბი და ფიქ სირ და:

 მუ ნი ცი პა ლუ რი შე ნო ბე ბის ში და არე არ არის შშმ პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი;

 უმე ტეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არ სე ბობს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის მე ქა ნიზ მე ბი და სრულ ყო ფი ლად 
არ ხორ ცი ელ დე ბა მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ხელ შე წყო ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და ბა ლია გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის შე სა ხებ ცოდ ნა და პრაქ ტი კა;

 ხშირ შემ თხვე ვა ში ვებ გვერ დზე არ სე ბუ ლი ფარ ჯრე ბი ცა რი ე ლია და რთულ დე ბა მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის სტა ტის ტი კი სა და სხვა დას ხვა სა ხის ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა.
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რე კო მენ და ცი ე ბი

პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის 
მიზ ნით“ ფარ გლებ ში 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა
მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხ ვრი სათ ვის მი ზან შე წო ნი ლი ა, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ებ მა მი მარ თონ რო გორც ად გი ლობ რივ, ასე ვე ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის წი ნა და დე ბე ბით.

მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შე ბის ანა ლი ზი სას იკ ვე თე ბა ცვლი ლე ბე ბის და გეგ მვი სა და გან ხორ ცი
ე ლე ბის სა ჭი რო ე ბა რო გორ ად გი ლობ რივ, ასე ვე ეროვ ნულ დო ნე ზე. 

მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სხვა დას ხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით შემ დე
გი სა კი თხე ბის დღის წეს რიგ ში და ყე ნე ბა და გან ხილ ვა:

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა  დღეს, კო
ვიდ19 პან დე მი ის პი რო ბებ ში, გან სა კუთ რე ბით ნათ ლად გა მოჩ და ელექ ტრო ნუ ლი 
მმარ თვე ლო ბის სა ჭი რო ე ბა. შე სა ბა მი სად, სა სურ ვე ლია, ად გი ლობ რივ მა სა ზო გა
დო ე ბამ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს მი ა წო დოს მათ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბი სა და 
სერ ვი სე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, რაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დით ხელ მი საწ ვდო მი 
გახ დე ბა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მი სა და ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა 
 მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და სხვა დას ხვა და ინ ტე რე სე ბუ
ლი მხა რის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით და ი ნერ გოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ან ტი კო
რუფ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შე იქ მნას სა ჯა რო მო ხე ლე თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გი ე ბი  ეფექ ტუ რი და ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბა შე საძ ლე ბე ლია მიღ წე
ულ იქ ნას პრო ფე სი უ ლი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის მი ერ. შე სა ბა მი სად, მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბი უნ და ზრუ ნავ დნენ თა ვი ან თი მო ხე ლე ე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა სა 
და პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბა ზე, რაც არის ეფექ ტუ რი და ეფექ ტი ა ნი მომ სა ხუ
რე ბის გა რან ტი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და ი ნერ გოს მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის შე ფა სე ბის მე ქა-
ნიზ მე ბი  დღეს გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბა, მი სი მომ სა ხუ რე ბის შე დე გე ბის გა ზომ ვა და შე ფა სე ბა, რაც შე საძ
ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რე ბის შე მუ შა ვე ბი თა და და ნერ გვით. უკუ კავ ში რი 
მო სახ ლე ო ბას თან და მი სი ინ ფორ მი რე ბა მომ სა ხუ რე ბის შე დე გე ბის შე სა ხებ კარ
გი მმარ თვე ლო ბის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა.

იმის თვის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა უპა სუ ხონ დღეს არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს, მნიშ ვნე ლო ვა
ნია ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მწყობ რი პო ლი ტი კა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის გაღ რმა ვე ბი სა 
და გაძ ლი ე რე ბის კუ თხით.

დღეს ხე ლი სუფ ლე ბამ აღი ა რა ძლი ე რი თვით მმარ თვე ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ქვეყ ნის გან ვი თა
რე ბის პრო ცეს ში და შე სა ბა მი სი ნა ბი ჯე ბი გა წე რა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სტრა ტე გი ა ში. თუმ ცა 
იმის თვის, რომ დეკ ლა რი რე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი რე ა ლო ბად იქ ცეს, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა. იმის თვის, რომ მუ
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ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ელ დეს სა სურ ვე ლი ცვლი ლე ბე ბი, აუ ცი ლე ბე ლია 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მწყობ რი ნა ბი ჯე ბი შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბით:

 მუ ნი ცი პა ლუ რი კა ნონ მდებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცია - მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მა რე გუ
ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის დარ გობ რივ კა ნონ მდებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბა ში 
მოყ ვა ნა;

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ავ ტო ნო მი უ რო ბის გაძ ლი ე რე ბა - მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
მი ნი ჭე ბა და შე სა ბა მი სი რე სურ სე ბის გა და ცე მა, რა თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა ად
გილ ზე და მო უ კი დებ ლად მო აგ ვა რონ არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი;

 კო ორ დი ნა ცი ის გაძ ლი ე რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან - დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის 
სტრა ტე გი ი სა და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო
ცეს ში გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბა. 
დღეს არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია გაძ ლი ერ დეს კო ორ
დი ნა ცია რო გორც ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის, 
ასე ვე ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა სა და სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბას 
შო რის. მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე გი ო ნა ლუ რი ფო რუ მე ბის დამ კვიდ რე ბა, სა დაც სა ჯა
რო ხე ლი სუფ ლე ბა: ცენ ტრა ლუ რი, რე გი ო ნუ ლი და მუ ნი ცი პა ლუ რი, სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბას თან ერ თად იმ სჯე ლებს ად გი ლობ რივ პრობ ლე მებ ზე და ერ თობ
ლი ვად და გეგ მავს პრობ ლე მე ბის ეფექ ტი ანად გა დაჭ რის გზებს. 
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ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) 

საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

მოამზადა  ხათუნა გოგუამ

ფონდი „სოხუმის“ კონსულტანტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში

შე სა ვა ლი

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტურ როლს თა
მა შობს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. „სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ თა ნახ მად,8 ქვე ყა ნამ თა ვის თავ ზე სიღ რმი სე უ ლი სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შექ მნა ში, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 2015 
წელს, აქ ტი ურ ფა ზა ში შე ვი და. 

რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის გზამ კვლე ვი 2020, რომ ლის ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბის თვის, 2015 წლი დან დღემ დე სა ქარ
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სა მი ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა იქ ნა დამ ტკი ცე ბუ ლი.9 
რე ფორ მის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR), რომ ლის მი ზა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლებ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საგ რძნო ბი ცვლი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აღი ა რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ
ლო ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა რო გორც რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე, ასე ვე 
მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში.

PARის ახალ, 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ

8  ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს 
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო
ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, მუხლი 4 ხელმისაწვდომია
9  საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 20192020, გვ. 4, ხელმისაწვდომია: 
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_სამოქმედოგეგმა20192020_აღწერილობა.pdf
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ლი ე რე ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) ად
გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო
ბე სე ბის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა 
და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე
სე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლე ბელ კომ პო ნენტს წარ მო ად
გენს, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვებ და მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ და მა ტე ბი თი ბი უ როკ რა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა რე შე, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის თვის კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცესს და უზ რუნ ველ ყოფ და მათ აქ ტი ურ ჩარ თვას 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე.

მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს დღე ო ბით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და
ნერ გვა ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა და ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა საკ მა ოდ სუს ტი ა. 2019 წლის სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით,10 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ელექ ტრო ნუ
ლი მმარ თვე ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი 32%ს შე ად გენ და, ხო ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ონ ლა ინ მო თხოვ ნის სა შუ ა ლე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 20%ს გა აჩ ნდა. 

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მე ბის და ნერ გვას რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით დიდ 
ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ ლო კა ცი ებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის ხა
რის ხის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი, მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლის თვის ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი და ა.შ.) შეზ ღუ დუ
ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მოხ მა რე ბის სუს ტი უნარ ჩვე ვე ბი. რე ფორ მის შე
სა ხებ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და, ზო გა დად, მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა 
და ჩარ თუ ლო ბა მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში და მა ტე ბით წი ნა ღო ბას ქმნის 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გა ტა რე ბის თვის. შე სა ბა მი სად, რე გი ო ნებ ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით პო ლი ტი კუ რი დი ა
ლო გის წა მო წყე ბა და რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი
ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბით დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს. 

მონიტორინგისმიზანი

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბის თვის, 
კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის 
მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე
რით, ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო
გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო 
რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გა მიზ ნუ ლი ა, და სავ ლეთ სა ქარ თვე
ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის შექ მნის და გაძ ლი ე რე ბის გზით, უზ რუნ ველ
ყოს სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა და კონ ტრო ლი იმე რე თის, რა ჭა ლე ჩხუ მის და გუ რი ის 8 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის 
პრო ცეს ზე.

10 ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, „საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული 
შეფასება“ 2019, ხელმისაწვდომია https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf
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მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, ად გი ლებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი
კის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ა
სა და მიგ ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი რე კო მენ და
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბა.

მონიტორინგისმეთოდოლოგია
მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი  ხო ნის, ბაღ
და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ ში, 2020 წლის 27 იან ვრის28 თე ბერ ვლის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში 
აქ ტი უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა 
პრო ფი ლის და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 16 სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ა11.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ
რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც შე ფა სე ბის 32 სხვა დას
ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი „კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ
დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 
მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე
ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცი ა, პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რაც კონ კრე ტუ
ლი სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და. 

მონიტორინგის შედეგების ანალიზი

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ასა ხავს ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის 
შე დე გებს. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია სა მი მსგავ სი მო ნი ტო რინ გი, რაც სა ფუძ ვლად და ე დე ბა 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან
ხორ ცი ე ლე ბის თვის ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის რე ა ლი ზე ბის მო ნი ტო რინ გი ვა ნის მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში 2020 წლის 1 თე ბერ ვლი დან 25 თე ბერ ვლის ჩათ ვლით ჩა ტარ და და მას აწარ მო
ებ და ორი ორ გა ნი ზა ცი ა: არა სა მე წარ მეო (ა რა კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რი „თა ნად გო მა“ 
და ა(ა) პი „მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რო ბა ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის.“ 
მო ნი ტო რე ბი სარ გებ ლობ დნენ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი კითხ ვა რით. 

11 სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 
http://csoforum.ge/index.php/ka/about-forum-ka-1
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ინ ფორ მა ცი ის შე საგ რო ვებ ლად შეს წავ ლილ იქ ნა ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი სა და საკ
რე ბუ ლოს ელექ ტრო ნუ ლი გვერ დე ბი, ფე ის ბუქ გვერ დე ბი. ასე ვე გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა პი რის პირ 
შეხ ვედ რე ბი სხვა დას ხვა სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლებ თან  რო გორც აღ მას რუ ლე ბელ, ასე ვე 
სა კა ნონ მდებ ლო სის ტე მა ში.

მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი გუნ დი გა წე უ ლი დახ მა რე ბის თვის მად ლო ბას უხ დის ვა ნის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს, ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას, სა ორ გა ნი ზა ციო სამ სა ხუ რის 
ხელ მძღვა ნელს, მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრის თა ნამ შრომ ლებს, სა ფი ნან სო სამ სა
ხურს, HR გან ყო ფი ლე ბის უფ როსს, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის უფ
როსს, საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ როსს, საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტებს.

მო ნი ტო რინ გის ინ დი კა ტო რე ბი სამ ძი რი თად ელე მენ ტზე იყო გათ ვლი ლი:

1. გამ ჭვირ ვა ლო ბა

2. ეფექ ტი ა ნო ბა 

3. ინ კლუ ზი უ რო ბა

  გამ ჭვირ ვა ლო ბა

 რამ დე ნად გამ ჭვირ ვა ლეა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი ვა კან სი ის გა მო ცხა დე
ბის, გან ცხა დე ბე ბის მი ღე ბის, მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის კუ თხით. ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ
ლია თუ არა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა და სა ჯა რო მო ხე ლე თა სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა
ცი ე ბი; არ სე ბობს თუ არა ონ ლა ინ რე ჟიმ ში სა ჩივ რის ან წი ნა და დე ბის წარ დგე ნის მე ქა ნიზ მი; 
იტ ვირ თე ბა თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ან გა რი შე ბი; დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, ფი ნან სუ რი 
ან გა რი შე ბი და რა პე რი ო დუ ლო ბით  ამ სა კი თხებ ზე შეგ რო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბი ხაზს უს
ვამს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მუ შა ო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბას. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მოკ ვე თი
ლი მცი რე ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხ ვრა, რო მე ლიც სა ბო ლო ოდ რე კო მენ და ცი ებ ში აი სა ხე ბა, ხელს 
შე უ წყობს გამ ჭვირ ვა ლო ბის პრო ცე სის გაძ ლი ე რე ბას თვით მმარ თვე ლო ბა ში. 

კითხ ვა ზე, ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ?  მო ნი ტო
რინ გის პრო ცეს ში ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად შეს წავ ლილ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი 
(www.hr.gov.ge), სა დაც გან თავ სე ბუ ლია ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის 2020 წლის 22 იან
ვრის ბრძა ნე ბა N20 114 ღია კონ კურ სის გა მო ცხა დე ბის შე სა ხებ.

ამა ვე ვებ გვერ დი დან მი ღე ბულ მა სა ლა ზე დაყ რდნო ბით დას ტურ დე ბა, რომ და ცუ ლია ვა კან-
სი ის გა მო ცხა დე ბის ვა დე ბი და მი თი თე ბუ ლი 10დღი ა ნი ვა და ზუს ტად არის და ცუ ლი. აღ ნიშ
ნულ ინ ფორ მა ცი ას სა ფუძ ვლად უდევს დო კუ მენ ტი „სა ჯა რო სამ სა ხურ ში კონ კურ სის ჩა ტა
რე ბის წე სის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2017 წლის 21 აპ რი ლის N204 დად გე ნი ლე ბა.

- გან თავ სე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, 
სა კონ ტაქ ტო პი რე ბით, მა თი სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი თი თე-
ბით და გან საზ ღვრუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით  მოკ ვლე ულ ინ ფორ მა ცი ას სა ფუძ ვლად 
უდევს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი www.vani.gov.ge, რომ ლის შეს წავ ლით დას ტურ დე ბა, 
რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, სა კონ ტაქ ტო პი რე ბის, მა თი სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, 
ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტე ბის მი თი თე ბით და გან საზ ღვრუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით გან
თავ სე ბუ ლია ვებ გვერ დზე.
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მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სტრუქ ტუ რას, თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის და სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე
უ ლე ბის, მე რის  წარ მო მად გენ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ სა და მუ შა ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ას სა ქარ
თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი „ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სი“ გან საზ ღვრავს.

- არ სე ბობს თუ არა ონ ლა ინ რე ჟიმ ში სა ჩივ რის ან წი ნა და დე ბის წარ დგე ნის მე ქა ნიზ მი/ ფორ-
მა?  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის (www.vani.gov.ge) მი მო ხილ ვით კარ გად ჩანს, რომ მი თი
თე ბუ ლია იმ სა კონ ტაქ ტო პი რე ბის სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბი, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე
ვა ში მი ი ღე ბენ სა ჩი ვარს ან წი ნა და დე ბას. საკ რე ბუ ლო: 595 30 80 71; მე რი ა: 599 40 92 91. 
აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კა მნიშ ვნე ლოვ ნად ეხ მა რე ბა მო ქა ლა ქე თა თა ნამ შრომ ლო ბას სა ჯა რო 
სტრუქ ტუ რებ თან.

გამ ჭვირ ვა ლო ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელე მენ ტია ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბის, დამ-
ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში, 
შეს ყიდ ვის გეგ მის და ან გა რი შის ონ ლა ინ ხელ მი საწ ვდო მო ბა. ამ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი
სა ღე ბად ისევ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი www.vani.gov.ge, ასე ვე სა კა ნონ მდებ ლო „მაც
ნეს“ ვებ გვერ დი www.macne.gov.ge იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი. მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ 2020 
წლის ბი უ ჯე ტი ატ ვირ თუ ლია რო გორც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, ასე ვე სა ქარ თვე ლოს 
სა კა ნონ მდებ ლო „მაც ნე ში“ , ამა ვე გვერ დებ ზე იძებ ნე ბა შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა და ან გა რი ში.

ბი უ ჯე ტის გან გან სხვა ვე ბით, 3, 6 და 9 თვის, წლი უ რი ან გა რი ში ატ ვირ თუ ლი არ არის. ამ სა-
კითხ ზე არა ნა ი რი ონ ლა ინ ინ ფორ მა ცია არ მო ი პო ვე ბა. 

თუმ ცა ინ ფორ მა ცი ე ბი მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს მუ შა ო ბის შე სა ხებ, გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი
ა ნო ბებ ზე, პრო ექ ტებ ზე, სხვა დას ხვა პროგ რა მა ზე, აქ ტი ვო ბა ზე ყო ველ დღი უ რად ქვეყ ნდე ბა 
საკ რე ბუ ლოს და მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დებ ზე. ნი უსს თან ახ ლავს ფო ტო მა სა ლა ან ვი დე ო სი უ
ჟე ტი, რაც გამ ჭვირ ვა ლო ბის თვალ საზ რი სით წარ მოქ მნილ ხარ ვეზს მთლი ა ნად ავ სებს.

მო ი ცავს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას? იძებ ნე ბა თუ არა 
თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი; საკ რე ბუ ლო/ მე რი ის სხდო მე ბის დღის წეს რი გი; საკ რე-
ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი; დად გე ნი ლე ბე ბი; სხვა დას ხვა დე პარ ტა მენ ტის /
გან ყო ფი ლე ბის ან გა რი შე ბი?  სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის „სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტრა
ცი უ ლი კო დექ სის“ შე სა ბა მი სად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე www.vani.gov.ge გან თავ სე ბუ
ლია თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი; ველ ში  ხე ლი სუფ ლე ბა  მე რია ან საკ რე ბუ ლო  
არის მო ნა ცე მე ბი სხვა დას ხვა თა ნამ დე ბო ბის პირ ზე, სტრუქ ტუ რის შე სა ბა მი სად.

საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი, დად გე ნი ლე ბე ბი, სხვა დას ხვა სამ სა ხუ-
რის, დე პარ ტა მენ ტის, გან ყო ფი ლე ბის ან გა რი შე ბი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი არ არის  შე სა ბა მი სად, 
ამ ტი პის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ე ბი ელექ ტრო ნულ ვერ სი ა ში არ იძებ ნე ბა. 

გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით მნიშ ვნე ლო ვა ნი სეგ მენ ტი ა, მო ქა ლა ქე ებს ჰქონ დეთ ად გი ლობ რი ვი 
სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რის, კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე
ბა. ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად რამ დე ნად აქვთ მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია კონ სულ ტა ცი ე ბის 
სა ა თე ბი: მერს; მე რის მო ად გი ლეს; საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს; საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა-
რის მო ად გი ლეს; დე პუ ტა ტებს; დე პარ ტა მენ ტე ბის მო ად გი ლე ებს და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია თუ 
არა ეს ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე? - მი მო ხი ლულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ვებ გვერ დი www.vani.gov.ge: ქა ლა ქის მერ თან მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღის და სა ა თე ბის შე სა
ხებ ინ ფორ მა ცია ატ ვირ თუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე. მაგ რამ არც ერთ ველ ზე არ 
იძებ ნე ბა ინ ფორ მა ცია მი ღე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბის ან მო ქა ლა ქე თა რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ.

მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის დღე გან საზ ღვრუ ლი აქვს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერს  კვი რა ში ერ თი 
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დღე. ინ ფორ მა ცია მერ თან მი ღე ბის დღე ე ბის და სა ა თე ბის შე სა ხებ გან თავ სე ბუ ლია სა ინ
ფორ მა ციო და ფა ზე, მე რი ის მი სა ღებ ში.

რაც შე ე ხე ბა და ნარ ჩენ სა ჯა რო მო ხე ლე ებს, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს, საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს და დე პუ ტა ტებს, ოფი ცი ა ლუ რი მი ღე ბის დღე და წე სე ბუ ლი არ 
აქვთ  აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია პი რის პირ შეხ ვედ რე ბი დან ირ კვე ვა. 

მომ დევ ნო კითხ ვა ზე, აქვს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი, სო ცი ა ლუ რი 
ბი უ ჯე ტი, გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი? - ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად მი მო ხი ლულ იქ ნა მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ვებ გვერ დი www.vani.gov.ge, სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო „მაც ნეს“ ვებ გვერ დი  
www.macne.gov.ge, ასე ვე გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ინ ტერ ვიუ მე რი ის ფი ნან სუ რი სამ სა ხუ რის წარ
მო მად გე ნელ თან.

მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით ირ კვე ვა, რომ ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი 
არ აქვს. ამის პრაქ ტი კა არც არა სო დეს ყო ფი ლა. არა აქვს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტიც. ბი უ ჯე ტი 
პროგ რა მუ ლია და შე სა ბა მი სო ბა შია ნორ მა ტი ულ დო კუ მენ ტთან. 

სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი ატ ვირ თუ ლია ვებ გვერ დზე, სა ი და ნაც ირ კვე ვა, რომ ბო ლო ცვლი ლე ბა 
2020 წლის ბი უ ჯეტ ში შე ტა ნი ლია 2020 წლის 12 თე ბერ ვალს და ატ ვირ თუ ლია 14 თე ბერ ვალს. 
ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ერ თო ბი უ
ჯე ტის 9.6%ს შე ად გენს.

 მი ღე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბი? ხელ მი საწ ვდო მია თუ 
არა ვებ გვერ დზე?

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არის  არა! მუნ ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში 
ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, დე ბუ ლე ბა, ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი, შე სა ბა მი სი ეთი კუ რი ქცე-
ვის შე სა ხებ დო კუ მენ ტე ბი არ არის და, შე სა ბა მი სად, არც ონ ლა ინ ინ ფორ მა ცი ე ბი არ სე ბობს 
ამ სა კითხ ზე.

  ეფექ ტი ა ნო ბა 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გან საზ ღვრა მო ნი ტო რინ გის ერ თერ თი ძი რი
თა დი სეგ მენ ტი ა.

შე სა ბა მი სად, შეგ რო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე ირ კვე ვა, რამ დე ნად ხელ მი საწ
ვდო მია თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი, მო ქა ლა ქე ებ თან ურ თი ერ თო ბის ონ
ლა ინ ფორ მე ბი. რამ დე ნი წე რი ლი, პე ტი ცი ა, სა ჩი ვა რია და რე გის ტრი რე ბუ ლი, თუ ქვეყ ნდე ბა 
ამ სა კი თხებ ზე ინ ფორ მა ცი ე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე. 

მო ნი ტო რინ გი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით ირ კვე ვა, რამ დე ნი დღეა გა მო ყო ფი ლი თვის მან-
ძილ ზე მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში, მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რე ბის თვის  ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე
ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ინ ტერ ვიუ საქ მის წარ მო ე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან. მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, არ სე ბობს გეგ მუ რი ვალ დე
ბუ ლე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერ თან მი ღე ბის დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა 
თვის მან ძილ ზე გა ნი საზ ღვრე ბა ოთხი დღით. თუმ ცა, სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მე რი მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რებს მარ თავს 15–20 დღე, რაც გეგ მურ გა ნაკ
ვეთს მკვეთ რად აღე მა ტე ბა. 
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მო ქა ლა ქე თა მი მარ თვი ა ნო ბის აღ რიცხ ვა ხდე ბა მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის ჟურ ნალ ში, თუმ ცა 
მსგავ სი სტა ტის ტი კა ონ ლა ინ შე მო სულ წე რი ლებ ზე არ ვრცელ დე ბა.

- რამ დე ნი დღის გან მავ ლო ბა ში შე უძ ლით მო ქა ლა ქე ებს სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბა, არის 
თუ არა შე საძ ლე ბე ლი ონ ლა ინ წე რი ლე ბის გაგ ზავ ნა და, შე სა ბა მი სად, პა სუ ხის მი ღე ბა  ამ 
სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბი სას გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ინ ტერ ვიუ საქ მის წარ მო ე ბის და 
სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან, რო მე ლიც ადას ტუ რებს, რომ 
სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბის თვის დღე ე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბად, გეგ მის მი ხედ ვით, 10 
სა მუ შაო დღეა გა წე რი ლი. თუმ ცა ხან და ხან, სა ჩივ რის სირ თუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 10 დღე 
არ არის საკ მა რი სი. 

საქ მის წარ მო ე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან ინ ტერ
ვი უს შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით დას ტურ დე ბა, რამ დე ნია ხელ მი საწ ვდო მი ელექ ტრო-
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბა: წე რი ლე ბი, პე ტი ცი ე ბი, სა ჩივ რე ბი, შეხ ვედ რა ზე და რე გის-
ტრი რე ბა; შეგ რო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით დას ტურ დე ბა შემ დე გი მო ნა ცე მე ბი: მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში შე მო სუ ლი წე რი ლე ბის რა ო დე ნო ბა  7011; გა სუ ლი წე რი ლე ბი  4631; ში და  1752; 
საქ მე თა ბრუნ ვა  13394. 

აქვს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა?  მო ნი ტო რინ გის შე
დე გად ირ კვე ვა, რომ ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა შექ მნი
ლია და გა დაგ ზავ ნი ლია სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რო ში. ინ ფორ მა ცია ეყ რდნო ბა ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის სპე ცი ა ლის ტთან ჩა ტა რე ბულ ინ ტერ ვი უს.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი და ინ ტე რე სე ბუ ლია სა ჯა რო მო ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბით. თუმ ცა ტრე ნინ
გე ბი, ძი რი თა დად, სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ის ინი ცი ა ტი ვით იგეგ მე ბა. თვით მმარ თვე ლო ბის 
დაკ ვე თით ტრე ნინ გი არ ჩა ტა რე ბუ ლა. ინ ფორ მა ცი ას ადას ტუ რებს ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მარ თვის სპე ცი ა ლის ტთან ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ.

გას ვლი თი ტრე ნინ გე ბი, რომ ლებ შიც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს თა ნამ
შრომ ლებ მა, ძი რი თა დად, ჩა ტარ და „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
თვით მმარ თვე ლო ბის მო ხე ლე თა შე ფა სე ბას თან და კავ ში რე ბით, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ
თო ბის სა კი თხებ ზე, სა ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო და იუ რი დი ულ სა კი თხებ ზე.

ტრე ნინ გებ თან და კავ ში რე ბით მე რი ა ში და ფიქ სირ და 35 მივ ლი ნე ბის ბრძა ნე ბა, საკ რე ბუ ლო
ში  9. 

ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პრო ცენ ტუ
ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ბო ლო წლის მან ძილ ზე თვით მმარ თვე ლო ბის მო ხე ლე თა სა ერ თო რა ო დე ნო
ბის 14%ს შე ად გენს.

გა მო ი ყე ნე ბა თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ რა ი მე სა ხის ინ სტრუ მენ ტი 
ან ტექ ნი კა საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის თვის (მა გა ლი თად, ცოდ ნის მარ თვის კუ-
თხით)? ვორ კშო პე ბი, ტრე ნინ გე ბი  ან გა რი შე ბი, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა სხვა დას ხვა გან ყო ფი
ლე ბა სა და დე პარ ტა მენტს შო რის.

მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ყო ველ თვი უ რად ეს წრე ბა სა
კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ე ბის შეხ ვედ რებს, სა დაც მთე ლი რე გი ო ნის მე რე ბი ხვდე ბი ან ერ თმა
ნეთს აზ რთა გაც ვლა გა მოც ვლის მიზ ნით. ად გილ ზე, მე რი ა ში კვი რა ში ერ თხელ ტარ დე ბა 
შეხ ვედ რე ბი სამ სა ხუ რის უფ რო სე ბი სა და გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სე ბის მო ნა წი ლე ო ბით ან
გა რი შე ბის წარ დგე ნი სა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა გა მოც ვლის მიზ ნით. თუმ ცა ინ ფორ მა ცია 
მსგავ სი შეხ ვედ რე ბის ან გა რი შის შე სა ხებ არ იძებ ნე ბა. 
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რო გორ მოწ მდე ბა ეფექ ტი ა ნო ბა, შე მუ შა ვე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მუ ნი ცი პა-
ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი?  ამ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი სა
ღე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ინ ტერ ვიუ საქ მის წარ მო ე ბის და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან, სა ი და ნაც ვი გებთ, რომ მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის რა ი მე 
ოფი ცი ა ლუ რი ფორ მა შე მუ შა ვე ბუ ლი არ არის, მაგ რამ და ნერ გი ლია პრაქ ტი კა მუ ნი ცი პა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით, გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე დე გე ბის მოს მე ნა და, შე სა
ბა მი სად, მა თი შე ფა სე ბე ბი. ყვე ლა შეხ ვედ რა ზე დგე ბა ოქ მე ბი. 

კითხ ვა ზე, გა სუ ლი წლის მან ძილ ზე რამ დე ნი შეხ ვედ რაა ჩა ტა რე ბუ ლი სხვა ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებ თან სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით?

მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ეს წრე ბა ყო ველ თვი უ რად სა კონ სულ
ტა ციო საბ ჭო ე ბის შეხ ვედ რებს, სა დაც მთე ლი რე გი ო ნის მე რე ბი ხვდე ბი ან ერ თმა ნეთს. ეს 
ფორ მა ტი აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლისთვის, თუმ ცა ონ ლა ინ ხელ მი საწ
ვდო მო ბა მსგავს ინ ფორ მა ცი ა ზე არ არ სე ბობს, რად გან ან გა რი შე ბი, შეხ ვედ რე ბის ოქ მე ბი 
ვებ გვერ დზე არ იძებ ნე ბა. 

მომ დევ ნო კითხ ვი დან , ა რის თუ არა საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის ერ თი წლის /ერ თი 
თვის გეგ მა? ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს საკ რე ბუ ლოს სხდო მის ჩა ტა რე
ბის კვარ ტა ლუ რი გეგ მე ბი, რაც გა ნი საზ ღვრე ბა სა მარ თლებ რი ვი აქ ტით  N2740, ბრძა ნე
ბა N201487 26.12.2019 წ. შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია ატ ვირ თუ ლია ონ ლა ინ შემ დეგ გვერ დზე: 
http://vani.gov.ge/normatiulibaza/.

რამ დე ნად იყე ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მო ნი ტო რინ გის სის ტე მას საქ მი ა ნო ბე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის 
შე სას წავ ლად, და წე სე ბუ ლია თუ არა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა-
ტა რე ბის ვა დე ბი და ფორ მა? - ამ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად შეს წავ ლილ იქ ნა თათ
ბი რის ოქ მე ბი, ინ ტერ ვიუ ჩა ტარ და მე რის თა ნა შემ წეს თან. მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით: ყო ველ 
ორ შა ბათს მერ თან იკ რი ბე ბი ან დარ გე ბის კუ რა ტო რე ბი და სამ სა ხუ რის უფ რო სე ბი, კვი რი დან 
კვი რამ დე გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის მიზ ნით, სა დაც სა უ ბა რია ჩა ტა
რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბის შე დე გებ ზე, პრობ ლე მებ ზე. 

აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რისხს მნიშ ვნე ლოვ
ნად ამაღ ლებს, თუმ ცა, სა სურ ვე ლი ა, ინ ფორ მა ცია მო ნი ტო რინ გის შე სა ხებ ატ ვირ თუ ლი იყოს 
ონ ლა ინ გვერ დზე მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მო ბის მიზ ნით.

  ინ კლუ ზი უ რო ბა 

მო ნი ტო რინ გის ეს ბლო კი მო ი ცავს ინ ფორ მა ცი ებს: რამ დე ნად არის და ცუ ლი მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ინ კლუ ზი უ რო ბის სა კი თხი, არის თუ არა პან დუ სე ბი მე რი ის /საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბებ ში, 
რო გო რია ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე
ნე ბე ლი, თა ნამ დე ბო ბებ ზე მყო ფი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი? ამ კუ თხით აღ მო ჩე
ნი ლი ხარ ვე ზე ბი შე სა ბა მის რე კო მენ და ცი ებ ში გა მო იკ ვე თე ბა. 

პან დუ სე ბის სა კი თხი ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ არის მოგ ვა რე ბუ ლი, 
რაც იმას გუ ლის ხმობს, რომ პან დუ სი მე რი ის /საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბის შე სას ვლელ შია მო წყო
ბი ლი. შე ნო ბის კონ სტრუქ ცი ი დან გა მომ დი ნა რე, ამ ეტაპ ზე მო ბი ლუ რი გა და ად გი ლე ბის და
ნერ გვა გან სა კუთ რე ბულ სირ თუ ლე ებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. 

მო ნი ტო რი გის პრო ცეს ში შეს წავ ლილ იქ ნა, რამ დე ნად არის არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მუ ნი ცი პა-
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ლი ტე ტის გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ? - ინ ფორ მა ცი ის შე სას წავ ლად ონ ლა ინ გვერ
დზე http://vani.gov.ge/ გან თავ სე ბუ ლია გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ის შე სა ხებ. ტექ სტის შე ფა სე ბი სას 
რა ი მე სა ხის დის კრი მი ნა ცი უ ლი შეზ ღუდ ვე ბი არ იკ ვე თე ბა.

რამ დე ნად პრი ო რი ტე ტუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის გენ დე რუ ლი ბა ლან სის დაც ვა, რო გო რია 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი? - 
ამ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის მო სა ძი ებ ლად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა შეხ ვედ რე ბი და ინ ტერ ვიუ სა
ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო სამ სა ხუ რის და იუ რი დი უ ლი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის გან
ყო ფი ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თან, მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დას ტურ დე ბა, რომ 
თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის რა ო დე ნო ბა 31%ი ა.

ასე ვე და ბა ლია თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე (მე რი, მე რის მო ად
გი ლე, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე, მო ად გი ლე, კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე) მყო ფი ქა ლე ბის 
პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი  0%. 

სა გუ ლის ხმო ა, რომ გენ დე რუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შე საც ვლე ლად მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მე ტი ძა ლის-
ხმე ვა მარ თებს, მით უმე ტეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ჰქონ და პრე ცე დენ ტი, რო ცა საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რე ქა ლი იყო.

 ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პი რე ბის თვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა? - 
საქ მის წარ მო ე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თან 
ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ას, რომ თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბის სერ ვი სი მუ
ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნი ა. თუმ ცა იკ ვე თე ბა, რომ ამის სა ჭი რო ე ბა არ არ სე ბობს, რად გან 
სხვა ეროვ ნე ბის ადა მი ა ნე ბი, ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ ცხოვ რო ბენ. 

ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის თვის არ სე ბობ
დეს ინ ფორ მა ცი ა ზე და სხვა სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა არის თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სა კონ ტაქ ტო პი რი მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის? - ირ კვე ვა, რომ ასე თი სა
კონ ტაქ ტო პი რი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არ სე ბობს და ქა ლე ბი; სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი; 
იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი (იგპ); შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი 
სა ერ თო, ყვე ლა მო ქა ლა ქის თვის არ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბენ.

სა სურ ვე ლი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი პი რი გა დამ ზად დეს და მას 
შე უ თავ სდეს /და ე ვა ლოს სხვა დას ხვა მოწყ ვლად ჯგუფ თან ურ თი ერ თო ბის წარ მარ თვა.

საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნელ თან, ასე ვე ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლურ სა კითხ თა სამ სა ხუ რის 
უფ როს თან ჩა ტა რე ბულ ინ ტერ ვი უ ზე დაყ რდნო ბით დას ტურ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
არა აქვთ შე სა ბა მი სი ცოდ ნა ინ კლუ ზი უ რო ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ-
მდებ ლო ბის შე სა ხებ; სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სო-
ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ. ნაკ ლე ბად იც ნო ბენ შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა 
უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ას.

სა გუ ლის ხმო ა, რომ ამ ხარ ვე ზის აღ მოფხ ვრა შე საძ ლე ბე ლია თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად
გე ნელ თა დატ რე ნინ გე ბით, რომ ლის ორ გა ნი ზე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე უძ ლი ა.

ასე ვე არ არ სე ბობს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის ან მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი-
წო დე ბის შე სა ხებ. სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ჰქონ დეს ინი ცი ა ტი ვე ბი მსგავ სი აქ ტე ბის 
და ნერ გვის თვალ საზ რი სით.

კითხ ვა ზე, არ სე ბობს თუ არა ად გილ ზე გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა/ ცოდ ნა მი სი ფუნ ქცი ო-
ნი რე ბის შე სა ხებ? - ფიქ სირ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი ა, ცალ კე 
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გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი არ არ სე ბობს და არც ამის შე სა ხებ გა აჩ ნი ათ ცოდ ნა შე სა ბა მის პი რებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ თა გა დამ ზა დე ბა ხელს შე უ
წყობს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვას.

მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის სა კონ ტაქ ტო პი რი სა მო ქა ლა ქო ორ-
გა ნი ზა ცი ებ თან /სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის - ამ ინ ფორ მა ცი ას ადას ტუ რებს 
ინ ტერ ვიუ საქ მის წარ მო ე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის წარ მო
მად გე ნელ თან, აღ ნიშ ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვად დას ტურ დე ბა შე სა ბა მი სი ბრძა ნე ბე ბით  ბრძა
ნე ბა N20612. სა ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან სა კონ ტაქ ტო პი რად და ნიშ ნუ ლია ეკა ტე რი ნე 
ნა მი ჭე იშ ვი ლი, ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბის უფ რო სი სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბის პი რი, 
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბის და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი
ლე ბის მთა ვა რი სპე ცი ა ლის ტი.

მიმ დი ნა რე მო ნი ტო რინ გით დას ტურ დე ბა, არის თუ არა მე რი ა ში და საკ რე ბუ ლო ში: მრჩე ველ-
თა საბ ჭო; გენ დე რუ ლი საბ ჭო; სხვა საბ ჭო ე ბი, სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი - მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით 
ირ კვე ვა, რომ ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის მრჩე ველ თა სა ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო, სოფ ლის 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი. 

აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია დას ტურ დე ბა შემ დე გი დე ბუ ლე ბე ბით: „ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რი ის სა თათ ბი რო ორ გა ნოს სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს ტი პი უ რი დე ბუ ლე ბის დამ
ტკი ცე ბის შე სა ხებ“, „ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სა თათ ბი რო ორ გა ნოს სა მო ქა ლა ქო 
მრჩე ველ თა საბ ჭოს შექ მნის შე სა ხებ“, „2020 წლის სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის ფარ
გლებ ში სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნის შე სა ხებ“  ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად
გე ნი ლე ბა. N25 2017 წლის 3 აგ ვის ტო, ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის ბრძა ნე ბა N20551 
02/05/2019 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის ბრძა ნე ბა N20556 02/05/2019 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის 
ბრძა ნე ბე ბი სხვა სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის შექ მნის შე სა ხებ N2030115/04/2015 N20 10 04/01/2019 
N20 10621.012020

ინ ფორ მა ცია დას ტურ დე ბა საქ მის წარ მო ე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო
ფი ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თან და საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს თან ჩა ტა რე ბუ ლი 
ინ ტერ ვი უ თი. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი  
რე კო მენ და ცი ე ბი  

1. მე ტი გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სხვა
დას ხვა სამ სა ხუ რის, დე პარ ტა მენ ტის, გან ყო ფი ლე ბის ან გა რი შე ბი პე რი ო დუ ლო ბის მი ხედ ვით 
აიტ ვირ თოს ვებ გვერ დზე, რაც გაზ რდის მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბას და ინ ფორ მი რე ბას მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ზე. 

2. გა მარ თუ ლი და ეფექ ტი ა ნი ელექ ტრო ნუ ლი გვერ დე ბის მი სა ღე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ვებ
გვერ დი სა და ფე ის ბუქ გვერ დე ბის ად მი ნის ტრა ტო რე ბის მი ერ ონ ლა ინ გა მო კითხ ვე ბის ჩა ტა
რე ბა და ელექ ტრო ნუ ლი გვერ დე ბის მოხ მა რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხის გან საზ ღვრა. მი
ღე ბუ ლი შე დე გე ბის შე სა ბა მი სად  ტექ ნი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა ელექ ტრო ნულ ველ ზე.

3. მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის, მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გან საზ ღვრის კუ თხით მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრაქ ტი კა ში მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის და ნერ გვა. აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კა 
გახ სნის თა ვი სუ ფალ სივ რცეს მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ი სა და ამ ფონ ზე 
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შექ მნი ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის კუ თხით. მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა ასე ვე ხელს 
შე უ წყობს სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის გა აქ ტი უ რე ბას და ხელ საყ რელ გა რე მოს შექ მნის მი სი იდე
ე ბი სა და ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვალ საზ რი სით, რაც სა ბო ლო ოდ გაზ რდის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას.

4. სა ხელ მწი ფოს სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა მუ
ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის გაძ ლი ე რე ბა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის 
გა ფარ თო ე ბა, რაც, შე საძ ლო ა, გა მო ი ხა ტოს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის და ნერ გვით ან მუ ნი ცი პა
ლურ ბი უ ჯეტ ში გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბის გაზ რდით. 

5. მუ ნი ციპ ლი ტეტ ში არ არის მი ღე ბუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე
ბუ ლე ბა, ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბის დო კუ მენ ტი; არ არის ეთი კუ რი ქცე ვის დე ბუ ლე ბა  აღ
ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის მი ღე ბა და დამ ტკი ცე ბა ხელს შე უ წყობს გამ ჭვირ ვა ლო ბის პრო ცე სის 
გაძ ლი ე რე ბას, სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ სა და თვით მმარ თვე ლო ბას შო რის ნდო ბის ხა რის ხის გა
უმ ჯო ბე სე ბას. 

6. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გე ნელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლებ
ლად ბი უ ჯე ტით გან კუთ ვნი ლი თან ხე ბის ათ ვი სე ბა მოხ დეს მი ზან მი მარ თუ ლად. და ი ნერ გოს 
ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა, სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა კი თხე ბის გათ ვა ლის წი
ნე ბით. სა ჯა რო მო ხე ლე თა კვა ლი ფი ცი რე ბა ხელს შე უ წყობს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თა ნა მედ რო
ვე, ინო ვა ცი უ რი მე თო დე ბის და ნერ გვას და გან ხორ ცი ე ლე ბას. 

7. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით ჰყავ დეს კონ კრე ტუ ლი პი
რი სხვა დას ხვა მოწყ ვლად ჯგუფ თან ურ თი ერ თო ბის მიზ ნით. თუ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არა აქვს 
საშ ტა ტო ერ თე უ ლის გახ სნის სა შუ ა ლე ბა, შე საძ ლო ა, რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი პი რი გა დამ
ზად დეს ამ მი მარ თუ ლე ბით, რად გან აღ ნიშ ნულ სპე ცი ფი კურ ჯგუ ფებ თან მუ შა ო ბა ითხოვს 
მსგავ სი სერ ვი სის და ნერ გვას.

8. გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნერ გი ლია პრაქ ტი კა მომ სა ხუ რე ბის შე
ფა სე ბი სათ ვის, მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბა ამ პრაქ ტი კის დახ ვე წა, შე სა ბა მი სი გეგ მის გა წე რა, დამ
ტკი ცე ბა, რაც გა აძ ლი ე რებს ამ კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის აქ ტი უ რო ბას, გაზ რდის მუ შა ო ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბას. 

9. ინ კლუ ზი უ რო ბის თვალ საზ რით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მოკ ვე თი ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტენ
დენ ცი ა: შე მუ შა ვე ბუ ლია დე ბუ ლე ბა, რის სა ფუძ ველ ზეც მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვა უნ და 
მოხ დეს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. სა სურ ვე ლია აღ ნიშ ნუ
ლი დო კუ მენ ტის მი ღე ბა/ დამ ტკი ცე ბა და ამოქ მე დე ბა. 

10. მო ნი ტო რინ გით იკ ვე თე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის ინ ფორ მი რე ბის სა
ჭი რო ე ბა, ინ კლუ ზი უ რო ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბულ კა ნონ ზე და სხვა სა მარ
თლებ რივ მე ქა ნიზ მებ ზე. რე კო მენ დე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის ინ
ფორ მი რე ბა ტრე ნინ გის ფორ მა ტით, რაც გაზ რდის მათ პრო ფე სი ო ნა ლიზ მსა და კომ პე ტენ
ტუ რო ბას.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

 
 
 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) 

საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში

თერჯოლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

მოამზადა   რუსუდან კოვზირიძემ

ა(ა)იპ ბავშვთა უფლებების დაცვისა და  

მოქალაქეობრივი აღზრდის კავშირის

„ბავშვები - საქართველოს მომავალი“ თავმჯდომარე

შე სა ვა ლი

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტურ როლს თა
მა შობს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. „სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ თა ნახ მად,12 ქვე ყა ნამ თა ვის თავ ზე სიღ რმი სე უ ლი სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შექ მნა ში, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 2015 
წელს, აქ ტი ურ ფა ზა ში შე ვი და. 

რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის გზამ კვლე ვი 2020, რომ ლის ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბის თვის, 2015 წლი დან დღემ დე სა ქარ
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სა მი ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა იქ ნა დამ ტკი ცე ბუ ლი.13 
რე ფორ მის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR), რომ ლის მი ზა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლებ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საგ რძნო ბი ცვლი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აღი ა რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ
ლო ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა რო გორც რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე, ასე ვე 
მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში.

12  ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს 
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო
ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, მუხლი 4 ხელმისაწვდომია
13  საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 20192020, გვ. 4, ხელმისაწვდომია: 
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_სამოქმედოგეგმა20192020_აღწერილობა.pdf
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მონიტორინგი

PARის ახალ, 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ
ლი ე რე ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) ად
გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო
ბე სე ბის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა 
და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე
სე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლე ბელ კომ პო ნენტს წარ მო ად
გენს, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვებ და მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ და მა ტე ბი თი ბი უ როკ რა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა რე შე, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის თვის კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცესს და უზ რუნ ველ ყოფ და მათ აქ ტი ურ ჩარ თვას 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე.

მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს დღე ო ბით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და
ნერ გვა ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა და ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა საკ მა ოდ სუს ტი ა. 2019 წლის სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით,14 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ელექ ტრო ნუ
ლი მმარ თვე ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი 32%ს შე ად გენ და, ხო ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ონ ლა ინ მო თხოვ ნის სა შუ ა ლე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 20%ს გა აჩ ნდა. 

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მე ბის და ნერ გვას რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით დიდ 
ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ ლო კა ცი ებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის ხა
რის ხის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი, მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლის თვის ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი და ა.შ.) შეზ ღუ დუ
ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მოხ მა რე ბის სუს ტი უნარ ჩვე ვე ბი. რე ფორ მის შე
სა ხებ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და, ზო გა დად, მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა 
და ჩარ თუ ლო ბა მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში და მა ტე ბით წი ნა ღო ბას ქმნის 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გა ტა რე ბის თვის. შე სა ბა მი სად, რე გი ო ნებ ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით პო ლი ტი კუ რი დი ა
ლო გის წა მო წყე ბა და რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი
ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბით დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს. 

მონიტორინგისმიზანი

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბის თვის, 
კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის 
მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე
რით, ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო
გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო 
რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გა მიზ ნუ ლი ა, და სავ ლეთ სა ქარ თვე
ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის შექ მნის და გაძ ლი ე რე ბის გზით, უზ რუნ ველ
ყოს სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა და კონ ტრო ლი იმე რე თის, რა ჭა ლე ჩხუ მის და გუ რი ის 8 

14 ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, „საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული 
შეფასება“ 2019, ხელმისაწვდომია https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის 
პრო ცეს ზე.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, ად გი ლებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი
კის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ა
სა და მიგ ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი რე კო მენ და
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბა.

მონიტორინგისმეთოდოლოგია

მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი  ხო ნის, ბაღ
და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ ში, 2020 წლის 27 იან ვრის28 თე ბერ ვლის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში 
აქ ტი უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა 
პრო ფი ლის და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 16 სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ა15.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ
რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც შე ფა სე ბის 32 სხვა დას
ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი „კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ
დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 
მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე
ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცი ა, პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რაც კონ კრე ტუ
ლი სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და. 

მონიტორინგის შედეგები
წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ასა ხავს თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი
ტო რინ გის შე დე გებს, რო მე ლიც ჩა ტარ და თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის: ა(ა )იპ ბავ შვთა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი აღ ზრდის კავ ში რის „ბავ შვე ბი  სა ქარ თვე ლოს 
მო მა ვა ლი“ და თერ ჯო ლის „ინ ვა ლიდ თა ასო ცი ა ცი ის“ წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ (27.01.2020
28.02.2020). 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია სა მი მსგავ სი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც სა
ფუძ ვლად და ე დე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას. 

მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი გუნ დი გა წე უ ლი დახ მა რე ბის თვის მად ლო ბას უხ დის თერ ჯო ლის 

15 სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 
http://csoforum.ge/index.php/ka/aboutforumka1
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მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას (მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რის მო ად გი ლეს, სა ორ გა ნი ზა ციო სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნელს, მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის 
ცენ ტრის თა ნამ შრომ ლებს, სა ფი ნან სო სამ სა ხურს, HR გან ყო ფი ლე ბის უფ როსს, სა ზო გა დო ე-
ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის უფ როსს, საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ როსს, საკ რე ბუ-
ლოს დე პუ ტა ტებს). 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მო
ნი ტო რინ გის ან გა რიშ ზე დაყ რდნო ბით წარ მოდ გე ნი ლი ანა ლი ზი თა ვი სუ ფა ლია აკა დე მი უ რი 
ანა ლი ზი სა გან. იგი არ ახ დენს ვა რა უ დე ბის, თე ო რი ე ბის შე მოწ მე ბას და, შე სა ბა მი სად, პრო
ექ ტის ფარ გლებ ში მო ცე მულ კითხ ვარ ზე არ სე ბუ ლი დო კუ მენ ტუ რი და მი ღე ბუ ლი ინ ფორ
მა ცი ის ანა ლი ზით შე მო ი ფარ გლე ბა. და გეგ მი ლი მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში არ წარ მოქ მნი ლა 
ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი. იყო საქ მი ა ნი კო მუ ნი კა ცი ა. სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა ზე წვდო
მა, კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი სა კი თხე ბის ზო გა დი გაც ნო ბა შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბის დაც ვით. 
მო პო ვე ბულ მა სა ლებ ზე დაყ რდნო ბით მომ ზა დე ბულ ან გა რიშს გა ეც ნენ საკ რე ბუ ლოს თავ
მჯდო მა რე და მე რი. წარ მოდ გე ნი ლი ანა ლი ზის ფო ტო და დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლე ბი და არ ქი
ვე ბუ ლი ა. მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა პრო ექ ტის აქ ტი ვო ბით და გეგ მი ლი სა მუ შაო შე ას რუ ლა და 
შე დე გი სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბა მი სი შეს რუ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს, ინ დი კა ტო რებს.

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამ ტი პის მო ნი ტო რინ გი არ ჩა ტა რე ბუ ლა, ამ დე ნად, ეს არის 
სა წყი სი მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი, რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ და მო ნი ტო რინ გის ინ დი კა ტო რე ბის 
სა მი ძი რი თა დი ელე მენ ტის თა ნახ მად: გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა, ინ კლუ ზი უ რო ბა.

  გამ ჭვირ ვა ლო ბა 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვით მმარ თვე ლო ბა, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის, ნორ
მა ტი უ ლი აქ ტე ბის, რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ბა მი სად, ად გი ლობ რი ვი რე ა ლო ბი დან გა მომ დი
ნა რე, იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, აყა ლი ბებს პრობ ლე მის აღ მოფხ ვრის ხედ ვას, ცდი ლობს, 
ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნოს მუ შა ო ბა ში და მაქ სი მა ლუ რად გა მო ი ყე ნოს არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი.

ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა აქ ტი უ რად და ი წყო ინ ტერ ნეტ რე
სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა: http://terjola.gov.ge/, https://www.hr.gov.ge/, http://terjola.gov.ge/ge/contact, 
https://www.facebook.com/terjolismeria, Mail:terjolismeria@yahoo.com, https://www.facebook.com/
profile.php?id=919431204766356&ref=br_rs. სო ცი ა ლურ ქსელ სა და ად გი ლობ რივ გა ზეთ „თერ
ჯო ლა ში“ ხდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე მუ შა ო ბის და ყვე ლა სი ახ ლის რე გუ ლა რუ
ლად გან თავ სე ბა. გა ზე თი, ძი რი თა დად, გათ ვლი ლია იმ მო ქა ლა ქე ებ ზე, რომ ლებ საც არ აქვთ 
წვდო მა ინ ტერ ნეტ ზე, ან არ შე უძ ლი ათ ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და
ნერ გი ლია პროგ რა მა „E“ დო კუ მენ ტით https://srv5. edokument. ge/IMERETI/app/#/chancellery/
outgoing, რო მელ შიც ჩარ თუ ლია ყვე ლა თე მი და სოფ ლის წარ მო მად გენ ლო ბა. ნე ბის მი ერ და
ინ ტე რე სე ბულ პირს შე უძ ლი ა, გან ცხა დე ბა, წი ნა და დე ბა, შე კითხ ვა გა მო აგ ზავ ნოს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მმარ თვე ლო ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლის გარ და, და ნერ გი ლია თვე ში ერ თხელ გა ფარ თო ე ბუ
ლი საქ მი ა ნი თათ ბი რი მე რი ა ში და საკ რე ბუ ლოს ში და თათ ბი რე ბი კო მი სი ებ თან, აპა რატ თან 
და ფრაქ ცი ებ თან, სა დაც გა ნი ხი ლე ბა რო გორც თე მი სა და სოფ ლის სა ჭი რო ე ბე ბი, ასე ვე 
ცალ კე უ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ დას მუ ლი ისე თი სა კი თხე ბი, რომ ლე ბიც ითხოვს სხვა დას ხვა 
სამ სა ხუ რის მო ბი ლი ზე ბას, ან შე სა ბა მის ინ სტან ცი ა ში სა კი თხის დას მას. და ნერ გი ლია ასე ვე 
შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო ბას თან, ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლია აქ ტი ვო ბე ბი 
და ღო ნის ძი ე ბე ბი ფორ მა ტის შე სა ბა მი სად. სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბით რე ფორ მა ში მო ქა ლა ქე
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თა ჩარ თვა დიდ სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს და ითხოვს თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან არ სე
ბი თი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძა ლის ხმე ვის სა ჭი რო ე ბას. მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ თერ ჯო ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით გარ კვე უ ლი მუ შა ო ბაა გა წე უ ლი, რაც შე სა ბა მი სად 
პა სუ ხობს მო ქა ლა ქე თა სა ჯა რო ჩარ თუ ლო ბის დო ნე ზე არ სე ბულ მწვა ვე გა მოწ ვე ვებს. ამის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამო ცა ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად გან საზ ღვრუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბი, ცალ კე ულ 
შემ თხვე ვა ში, წარ მო ად გენს რე ლე ვან ტურ ნა ბი ჯებს მიზ ნის მი საღ წე ვად. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ აღი ნიშ ნე ბა გარ კვე უ ლი პროგ რე სი, რი გი სა კი თხე ბი არ მო ი ცავს მო ქა ლა ქე თა არა ერთ 
ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბას და სის ტე მურ პრობ ლე მებს. მო ნი ტო რინ გი სას ცხა დი ხდე ბა, რომ 
შე სა ბა მი სი ინ სტრუ მენ ტე ბის (დახ ვე წი ლი ინ დი კა ტო რე ბის, მო ქა ლა ქე თა ცოდ ნის უკ მა რი სო
ბი დან გა მომ დი ნა რე) გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის ზუს ტი ზე გავ
ლე ნის შე ფა სე ბა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის და ინ ტენ სი უ რო ბის გან საზ ღვრის საქ მე ში. 

მო ნი ტო რინ გის სა მი ძი რი თა დი ინ დი კა ტო რი დან გა მოვ ყოფ დით  გამ ჭვირ ვა ლო ბას. ამ მი
მარ თუ ლე ბით გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბა შე ფას და და დე ბი თად, რაც გან პი რო ბე ბუ ლი ა, (ან გა რიშ ში 
წარ მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტურ  ბეჭ დვით და ელექ ტრო ნულ მა სა ლებ ზე დაყ რდნო ბით) თვით
მმარ თვე ლო ბის (საკ რე ბუ ლო, მე რი ა) მი ერ გა წე უ ლი მუ შა ო ბის შე სა ბა მი სო ბით სა ხელ მწი ფო 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან.

ვა კან სი ე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა სარ კვე ვად  გა და მოწ მდა სტა ტის ტი კა, ად გილ ზე მი ღე ბუ ლი 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ბა მი სო ბა კა ნონ მდებ ლო ბას თან, კო მი სი ე ბის, სხდო მე ბის წარ დგე ნის 
და შე სა ბა მი სო ბით და წე რი ლი ბრძა ნე ბე ბი, გან კარ გუ ლე ბე ბი. მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი იყო 
შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბი. გა მო იკ ვე თა, რომ 2019 წელს ვებ გვერ დზე გა მო ცხად და 13 ვა კან სი ა, შე
მო ვი და 218 გა ნა ცხა დი. პირ ვე ლი ეტა პი ვერ გა ი ა რა 58მა აპ ლი კან ტმა, არ გა მო ცხად და 30, 
ჩა ი შა ლა  სა მი და გან მე ო რე ბით გა მო ცხად და ერ თი ვა კან სი ა. კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე და ი ნიშ ნა 11 ადა მი ა ნი. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კო მი სი ის შე მად გენ ლო ბა ში მე რი ის 
მი ერ მოწ ვე უ ლი იყო ორი ექ სპერ ტი. ვა კან სი ე ბის გა მო ცხა დე ბის ვა დე ბი და ცუ ლი ა.

სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის „ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის“ შე სა ბა
მი სა დაა შედ გე ნი ლი მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს დე ბუ ლე ბა და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ
რა, მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ი სა და ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბი სა და მო პო ვე ბი სათ ვის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლია ვებ გვერ დი http://terjola.gov.ge/ge/news/all/4, რო მელ საც ველ ში 
„ხე ლი სუფ ლე ბა“ გან თავ სე ბუ ლი აქვს რო გორც საკ რე ბუ ლოს, ისე მე რი ის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
სტრუქ ტუ რა. მე რი ა ში და საქ მე ბუ ლია 148 ადა მი ა ნი, საკ რე ბუ ლო ში  65. მე რი ის სტრუქ ტუ
რა ში მი თი თე ბუ ლია შე სა ბა მი სი სა კონ ტაქ ტო პი რე ბი, მა თი ტე ლე ფო ნი და ელექ ტრო ნუ ლი 
ფოს ტა. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რიგ შემ თხვე ვა ში ინ ფორ მა ცია არას რუ ლი ა: მე რის, 
საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის, მო ად გი ლის, სო ფელ ღვან კი თის და ახალ თერ ჯო ლის დე პუ ტა
ტე ბის გარ და, არ არის მი თი თე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი სა მუ შაო დღე მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბი სათ ვის. 
გა სა უბ რე ბი სას აღი ნიშ ნა, რომ მო ქა ლა ქე ებს ნე ბის მი ერ დროს შე უძ ლი ათ, მი მარ თონ ხე ლი
სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს და ისი ნი მზად არი ან მი ღე ბი სათ ვის. ასე თი მზა ო ბა მი სა სალ
მე ბე ლი ა, მაგ რამ, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობს აღ რიცხ ვი ა ნო ბა, შე უძ ლე ბე ლია ზუს ტი სტა ტის ტი
კის დად გე ნა, რამ დენ მო ქა ლა ქეს თან ჰქონ დათ შეხ ვედ რა  მით უმე ტეს, ზე და პი რუ ლია ამ 
შეხ ვედ რე ბის შე დე გე ბის ანა ლი ზიც.

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში დე ტა ლუ რი ანა ლი ზი გან ხორ ცი ელ და ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ა ზე. გა
მო იკ ვე თა, რომ ვებ გვერ დზე http://terjola.gov.ge/ge/news/all/4, სრულ ყო ფი ლა დაა ატ ვირ თუ ლი 
ყვე ლა დო კუ მენ ტის ფორ მა (წი ნა და დე ბა, გან ცხა დე ბა, პე ტი ცი ა), მი თი თე ბუ ლია ცხე ლი ხა
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ზი, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტა, დო კუ მენ ტე ბი. ვებ გვერ დის მოხ მა რე ბა მო ქა ლა ქე ბის მი ერ არ 
ხდე ბა, კო მუ ნი კა ცია არც ერ თი მი მარ თუ ლე ბით არ არის და ფიქ სი რე ბუ ლი. მო ნი ტო რინ გის 
პე რი ოდ ში მი ზე ზის ჩაღ რმა ვე ბუ ლი გარ კვე ვა არ შეგ ვეძ ლო, თუმ ცა მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს 
აღ ნიშ ნულ საქ მი ა ნო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბელ მა პი რებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ვებ გვერ დი რთუ ლი პა კე
ტი თაა აწყო ბი ლი, რი გი თი მო ქა ლა ქის თვის ძნე ლა დაა მი საწ ვდო მი. ამას თან, მე რი ის საქ მის
წარ მო ე ბი სა და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის გან ყო ფი ლე ბის უფ როს მა სპე ცი ა ლის ტმა 
ნი ნო გაბ რი ა ძემ, პა სუ ხის მგე ბელ მა პირ მა აღ ნიშ ნა, რომ კარ გი იქ ნე ბო და, თუ მოხ დე ბო და 
მი სი საქ მი ა ნო ბის დე ლე გი რე ბა. მას, მრა ვალ მხრი ვი საქ მი ა ნო ბის გა მო, შე უძ ლებ ლად მი აჩ ნია 
მე რი ის ვებ გვერ დის მარ თვა. გარ კვე ულ პე რი ოდ ში, გი გა ბა ი ტე ბის ამო წურ ვი სას, ვებ გვერ დი 
არ იყო ხელ მი საწ ვდო მი. შემ დეგ ეს ხარ ვე ზი გას წორ და, მაგ რამ სის ტე მუ რო ბას და გა მარ
თულ მუ შა ო ბას, გარ კვე ულ წი ლად, ხე ლი შე უ შა ლა. ვებ გვერ დი http://terjola.gov.ge/ge/news/
all/4, დამ ზა დე ბუ ლია ფონ დი „ღია სა ზო გა დო ე ბა  სა ქარ თვე ლოს“ და IDFIის მი ერ გრან ტის 
ფარ გლებ ში, ფაქ ტობ რი ვად, სა ჩუქ არი ა. მო მა ვალ ში ფიქ რო ბენ მის გა მარ ტი ვე ბას და მას ში 
გარ კვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნას.

რად გან ონ ლა ინ სივ რცე ში ვებ გვერ დი თა ვის მი სი ას ვერ ას რუ ლებ და, შექ მნეს მე რი ის და საკ
რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დი, მა ი ლე ბი: https://www.facebook.com/terjolismeria, Mail: terjolismeria@
yahoo.com. 2019 წლის გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბის სა ა თე ბი გან თავ სე ბუ ლია რო გორც მე რი ის, 
ასე ვე ყვე ლა ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ერ თე უ ლის სა ინ ფორ მა ციო და ფებ ზე.

მო ქა ლა ქე ე ბის თა ნამ შრომ ლო ბა  მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა არის პა სი უ რი, რო ცა 
მო ქა ლა ქე იღებს ინ ფორ მა ცი ას მო თხოვ ნის შე სა ბა მი სად და არის აქ ტი უ რიც, რო დე საც ხე
ლი სუფ ლე ბა თა ვად აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას (პრო აქ ტი უ ლი გა მოქ ვეყ ნე ბა სო ცი ა ლურ ქსელ ში). 
სო ცი ა ლურ გვერ დებ ზე მიმ დი ნა რე ობს დაკ ვირ ვე ბა და უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დღი თი დღე 
იზ რდე ბა მნახ ველ თა რა ო დე ნო ბა  საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ინ ფორ მა ცი ებ სა და მე რი ის მი
ერ გა შუ ქე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის შეს რუ ლე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა ზე. მო პო ვე
ბულ მა სა ლებ ზე დაყ რდნო ბით შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ფე ის ბუქ გვერ დის 
სა შუ ა ლე ბით უფ რო ეკონ ტაქ ტე ბი ან თვით მმარ თვე ლო ბას, გა მოთ ქვა მენ თა ვი ანთ აზრს, ან 
ითხო ვენ პა სუხს.

ბი უ ჯე ტი დამ ტკი ცე ბუ ლია ვა დე ბის შე სა ბა მი სად და ატ ვირ თუ ლია ვებ გვერ დზე http://terjola.
gov.ge. კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, ბი უ ჯე ტის მომ ზა დე ბის წი ნა ეტა პე ბი და ცუ ლი ა. ბი
უ ჯეტ ში შე ტა ნი ლია ცვლი ლე ბე ბი და ეს ცვლი ლე ბე ბიც ასე ვე ატ ვირ თუ ლია ვებ გვერ დზე და 
სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო მაც ნე ში. ონ ლა ინ ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი ქვეყ ნდე ბა პე რი ო
დუ ლად. 2019 წელს ატ ვირ თუ ლია 2018 წლის წლი უ რი, 2019 წლის პირ ვე ლი კვარ ტლის და 
2019 წლის წლი უ რი შეს რუ ლე ბის ინ ფორ მა ცი ა. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში მე რის წლი უ რი 
ან გა რი ში მომ ზა დე ბუ ლი იყო წარ სად გე ნად. 6 და 9 თვის ან გა რი შე ბი ვებ გვერ დზე არ დევს, 
სა ზო გა დო ე ბა ინ ფორ მა ცი ას ამ მი მარ თუ ლე ბით, ძი რი თა დად, იღებს გა ზეთ „თერ ჯო ლას“ 
და ფე ის ბუქ გვერ დის მეშ ვე ო ბით. რო გორც სა ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო პირ ვე ლა დი სამ სა ხუ რის 
უფ რო სი ავ თან დილ ური ად მყო ფე ლი აღ ნიშ ნავს, 2020 წლის ბი უ ჯე ტი იდე ა ლუ რი ნამ დვი ლად 
არ არის, თუმ ცა მას ში მაქ სი მა ლუ რი სი ზუს ტი თაა ასა ხუ ლი თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მო თხოვ ნე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი, გა მოკ ვე თი ლია რე ზერ ვე ბის ამოქ მე დე ბის მო თხოვ ნე ბი.

2019 წლის შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა დამ ტკი ცე ბუ ლია საკ რე ბუ ლოს მი ერ  21.03. 2019 გა ნკარ გუ ლე ბა 
N46 260. კა ნონ მდებ ლო ბა ში მოხ და ცვლი ლე ბე ბი, კერ ძოდ, სა გა და სა ხა დო კა ნონ ში შეს ყიდ ვე
ბის გეგ მას თან და კავ ში რე ბით https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717?publication=160 
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მე რი ას მი ე ცა უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა და ან გა რი შე ბი აწარ მო ოს და მო უ კი დებ
ლად. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა დამ ტკიც და მე რის მი ერ  ბრძა ნე ბა 
N45/151.

2020 წლის ბი უ ჯე ტი შედ გე ნი ლია პროგ რა მუ ლი და სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის შედ გე ნის გა
ნახ ლე ბუ ლი მო თხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ბი უ ჯე ტი პროგ რა მუ ლია და ორი ენ ტი რე ბუ
ლია მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის შე დე გებ ზე. შე სა ბა მი სო ბა შია 
ნორ მა ტი ულ დო კუ მენ ტთან და ად გი ლობ რივ მო თხოვ ნებ თან, გა მოკ ვე თი ლია სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი.

2019 წელს თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მი ღე ბუ ლი ჰქონ და 13 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა 
(896000 ლა რი), 2020 წელს  14 (970000 ლა რი) და სხვა სო ცი ა ლუ რი სა კი თხე ბის (სა რი ტუ ა
ლო, შშმ პირ თა ასო ცი ა ცი ის და ფი ნან სე ბა) და ფი ნან სე ბა. სულ  1000000 ლა რი.

პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი გათ ვლი ლია შე დეგ ზე, ითხოვს ზუსტ ინ დი კა ტო რებს, რომ ლე ბიც სა
ხელ მწი ფოს ჯერ არ აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი, რო გორც ნორ მა ტი უ ლი დო კუ მენ ტი. გენ დე რუ ლი 
ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ცოდ ნა მწი რი ა, ამ დე ნად, გენ დე რუ ლი მო თხოვ ნე ბის სრუ ლი გათ ვა ლის წი
ნე ბით ბი უ ჯე ტი არ არის, თუმ ცა სა კი თხი პროგ რე სი რე ბა დი ა, რაც, შე სა ბა მი სად, ასა ხუ ლია 
ცალ კე ულ ქვეპ როგ რა მებ ში და გენ დე რულ საბ ჭოს თან მი მარ თე ბა ში. რაც შე ე ხე ბა ცოდ ნას 
მო ნა წი ლე ო ბი თი და გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ, შე მო ი ფარ გლე ბა მე რი ი სა და საკ რე ბუ
ლოს რამ დე ნი მე თა ნამ შრომ ლის ერ თჯე რა დი ტრე ნინ გე ბით. მყა რი ცოდ ნა ამ მი მარ თუ ლე ბით 
არ არის. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას არ აქვს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, დე ბუ ლე ბა, ფი ნან სუ
რი რე გუ ლა ცი ე ბი და დო კუ მენ ტე ბი შე სა ბა მი სი ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ. 

  ეფექ ტი ა ნო ბა

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბით გა მახ ვილ და ყუ რა დღე ბა საკ რე ბუ ლო სა და მე რი
ის მუ შა ო ბის ფორ მებ სა და მე თო დებ ზე, თუ რამ დე ნად ეფექ ტუ რი და ეფექ ტი ა ნია მო ქა ლა
ქე ებ თან ურ თი ერ თო ბა, რა ზეა გათ ვლი ლი: მოკ ლე ვა დი ან შთა ბეჭ დი ლე ბა ზე (ე ფექ ტზე) თუ 
გრძელ ვა დი ან ზე (ე ფექ ტი ა ნო ბა ზე).

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2019 წლის მან ძილ ზე მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლოს მი ერ მო ქა
ლა ქე თა მი ღე ბის თვის გა მო ყო ფი ლი დღე ე ბის ფარ გლებ ში (4848 დღე) მი ღე ბის სა ა თე ბი გან
თავ სე ბუ ლია მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს, ასე ვე ყვე ლა ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ერ თე უ ლის სა ინ ფორ
მა ციო და ფებ ზე. 2019 წელს აღ რი ცხუ ლია 1334 მო ქა ლა ქის მომ სა ხუ რე ბა. მე რი ა ში ად მი ნის
ტრა ცი უ ლი ერ თე უ ლი დან ოფი ცი ა ლუ რად შე მო სუ ლია ერ თი სა ჩი ვა რი, ჩა ტარ და წარ მო ე ბა, 
დად გინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი არ იყო ვალ დე ბუ ლი, ბა თი ლად ცნო გა სა ჩივ რე ბუ ლი აქ ტი. 
შე სა ბა მი სად, მო ქა ლა ქეს ეც ნო ბა, რომ მი ე მარ თა სა სა მარ თლოს თვის. მო ქა ლა ქე თა გან ცხა
დე ბე ბის 20% ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით არის მი ღე ბუ ლი, მაგ რამ დო მი ნი რებს ელექ ტრო ნუ ლი 
ფოს ტე ბი, ვიდ რე ვებ გვერ დი. ვებ გვერ დის http://terjola.gov.ge/ge/news/all/4 დი ზა ი ნი სრულ ყო
ფი ლი ა, ვე ლე ბი ზუს ტად შე ე სა ბა მე ბა მო თხოვ ნებს. მთლი ა ნო ბა ში ეფექ ტუ რი ა, მაგ რამ არა
ე ფექ ტი ა ნი, მო სახ ლე ო ბა არ იყე ნებს, მი ზე ზი გარ კვე უ ლი არ არის, ვებ გვერ დის ად მი ნე ბის 
მი ერ აქ ცენ ტი კეთ დე ბა მის სირ თუ ლე ზე.

მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში შე მოწ მდა მე რი ი  სა და საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრო მელ თათ ვის ტრე
ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბის და მა თი გან ვი თა რე ბი სათ ვის გა წე უ ლი მუ შა ო ბა. ეფექ ტი ა ნი მუ შა ო ბის 
სა უ კე თე სო ნიშ ნუ ლია თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა, რო მე ლიც საკ რე ბუ ლო ში შე მუ
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შა ვე ბუ ლი ა, ხო ლო მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სის დროს მე რი ას ეს გეგ მა არ აქვს; თუმ ცა ად გი
ლობ რივ 2020 წ. ბი უ ჯეტ ში გა მო ყო ფი ლია თან ხა ტრე ნინ გე ბის თვის. 2019 წელს ტრე ნინ გე
ბის თვის გა მო ყო ფი ლი თან ხა არ იქ ნა ათ ვი სე ბუ ლი. თა ნამ შრომ ლებს, ძი რი თა დად, მიწ ვე ვი თი 
ტრე ნინ გე ბი აქვთ გავ ლი ლი (24 ტრე ნინ გი, 44 ადა მი ა ნი). 2020 წლის თვის გა მოთ ქვეს მზა ო ბა 
აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბა ში ცვლი ლე ბე ბის თვის. 

და ნერ გი ლია ეფექ ტუ რი და ეფექ ტი ა ნი საქ მი ა ნი შეხ ვედ რე ბის პრაქ ტი კა რო გორც მე რი ა ში, 
ისე საკ რე ბუ ლო ში: მე რი ა ში თვე ში ორ ჯერ, ში და თათ ბი რი ყო ვე ლი თვის პირ ველ ორ შა ბათს, 
გა ფარ თო ე ბუ ლი ყო ვე ლი თვის მე ო თხე ორ შა ბათს, გა ფარ თო ე ბულ თათ ბირს ეს წრე ბი ან ად მი
ნის ტრა ცი ის, სამ სა ხუ რე ბის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ერ თე უ ლე ბის (თე
მე ბის) წარ მო მად გენ ლე ბი, ა(ა იპ )ის ხელ მძღვა ნე ლე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი დღე ე ბის გარ და, სა კი თხი
დან გა მომ დი ნა რე, ეწყო ბა რიგ გა რე შე საქ მი ა ნი სხდო მე ბი, აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა დამ სწრე 
პი რი აბა რებს ან გა რიშს მიმ დი ნა რე მუ შა ო ბის შე სა ხებ, სვამს პრობ ლე მურ სა კი თხებს, მათ 
შო რის  სა კუ თარ ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ში მო ქა ლა ქე თა მო თხოვ ნებს, წი ნა და დე ბებს, 
შე ნიშ ვნებს. სა კი თხი იქ ვე გა ნი ხი ლე ბა და შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რის ან ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო
მად გე ნელ თან ერ თად იღე ბენ პრობ ლე მის გა დაჭ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
სა კი თხის გა დაწყ ვე ტა ითხოვს დროს ან ზემ დგომ ორ გა ნო ებ ში სა კი თხის დას მას, და ვა ლე ბას 
იღებს შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რი. ყვე ლა სა კი თხი, რო მე ლიც გა დაწყ ვე ტას ითხოვს, აღი რი ცხე ბა 
მე რის თა ნა შემ წის გი ორ გი ამი რა ნაშ ვი ლის მი ერ, შემ დეგ ფორ მდე ბა ოქ მი, მტკიც დე ბა ოფი
ცი ა ლუ რად და კან ცე ლა რი ის გავ ლით მი დის ად რე სა ტამ დე. კონ ტროლ დე ბა მი სი შეს რუ ლე ბა 
და კვარ ტალუ რად ან გა რი ში მო ეხ სე ნე ბა რო გორც მერს, ისე თათ ბირ ზე მსხდომ სა ზო გა დო ე
ბას. ფაქ ტობ რი ვად ხდე ბა არა მხო ლოდ ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა მიმ დი ნა რე სა მუ შა ო ბის შე სა
ხებ, არა მედ მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის გა დაწყ ვე ტა 
და, გარ კვე ულ წი ლად, მო ნი ტო რინ გიც. თათ ბირ ზე დას მუ ლი სა კი თხე ბი, რო მელ თა შე სუ ლე ბა 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის და გაც ვლის შემ დეგ ად გილ ზე შე საძ ლე ბე ლი იყო, და დე ბი თად გა
დაწყ და 100%ით. ხო ლო 2019 წლის ოქ მე ბის ანა ლი ზე ბი დან გა მომ დი ნა რე (შედ გე ნი ლია 16 
ოქ მი), 92 სა კი თხი დან შეს რულ და 62, შეს რუ ლე ბის სტა დი ა შია 18, გრძელ ვა დი ა ნი შეს რუ ლე
ბის კვა ლი ფი კა ცია აქვს 12ს.

საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს ნი ნო ჯა ნე ლი ძეს კარ გად აქვს გა მო ყე ნე ბუ ლი ში და თათ ბი რე
ბი და სხდო მე ბი გა წე უ ლი მუ შა ო ბის ანა ლი ზი სათ ვის. ის ყო ველ ორ შა ბათს ში და აპა რატ თან, 
ხო ლო სამ შა ბათს კო მი სი ებ თან ატა რებს საქ მი ან შეხ ვედ რებს. გარ და ამი სა, რიგ შემ თხვე ვა ში 
ითხოვს კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე ე ბის ან გა რი შებს მიმ დი ნა რე და გა წე უ ლი მუ შა ო ბის შე სა ხებ. 
და ნერ გი ლი აქვს მო ქა ლა ქე ე ბის სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას თან და კავ ში რე
ბუ ლი პრობ ლე მუ რი სა კი თხე ბის გარ კვე ვა ად გილ ზე მის ვლით და მო ქა ლა ქე ებ თან დი ა ლო გის 
გა მარ თვით. სოფ ლებ ში საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის უშუ ა ლო ვი ზი ტე ბი თა და მო სახ ლე ო
ბას თან შეხ ვედ რე ბის მო ნი ტო რინ გის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა სა კი თხე ბის გა დაჭ რა.

ეფექ ტის მომ ცე მია მე რის, ბონ დო სოფ რო მა ძის და საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის, ნი ნო ჯა ნე
ლი ძის სის ტე მა ტუ რი შეხ ვედ რე ბი მო ქა ლა ქე ებ თან. ეს შეხ ვედ რე ბი ემ სა ხუ რე ბა მო სახ ლე ო ბის 
პრობ ლე მუ რი სა კი თხე ბის მოგ ვა რე ბას. 2019 წლის 16 აგ ვის ტოს ასეთ შეხ ვედ რა ზე სო ფელ 
გოგ ნის მო სახ ლე ო ბის მი ერ ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მი ნისტრ ნა თია თურ
ნა ვას წი ნა შე და ის ვა სოფ ლის გა ზი ფი ცი რე ბის სა კი თხი, რაც აი სა ხა ოქ მში. შემ დეგ მი ე ცა 
მსვლე ლო ბა და 2020 წლის იან ვრი დან და ი წყო გა ზი ფი ცი რე ბის სა მუ შა ო ე ბი.

საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე სის ტე მა ტუ რად აწყობს შეხ ვედ რებს მო ქა ლა ქე ებ თან, არ კვევს 
მათ და მო კი დე ბუ ლე ბას სა კი თხი სად მი, რაც აი სა ხე ბა საკ რე ბუ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე. მო



53

იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ნი ტო რი გის პრო ცეს ში გა ვე ცა ნით მის მი ერ ჩა ტა რე ბული შეხ ვედ რის მა სა ლებს სო ფელ კვახ
ჭი რის მო ქა ლა ქე ებ თან ან კე ტურ გა მო კითხ ვას წყალ გაყ ვა ნი ლო ბის პრობ ლე მურ სა კითხ თან 
და კავ ში რე ბით  გა მო კი თხუ ლია 50 მო ქა ლა ქე, რო მელ თაც წყა ლი არ მი ე წო დე ბათ. მო სახ ლე
ო ბის აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, საკ რე ბუ ლომ თა ვი შე ი კა ვა, მი ე ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა წყალ
გაყ ვა ნი ლო ბის კო მუ ნა ლუ რი სამ სა ხუ რი სათ ვის გა და ცე მა ზე, პრობ ლე მის აღ მოფხ ვრამ დე, 
რა თა სრულ ყო ფი ლი გაყ ვა ნი ლო ბა მი ე ღო მუ ნი ცი პა ლი ტეტს და თა ვი აე რი დე ბი ნა ზედ მე ტი 
ხარ ჯე ბის გან.

ასე ვე 2019 წლის ოქ ტომ ბერ ში სახ ლდა ზი ა ნე ბის პროგ რა მის და ფი ნან სე ბამ დე, საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რემ სრუ ლად ნა ხა ყვე ლა სო ფე ლი, შექ მნა თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე გის
ტრი რე ბუ ლი სახ ლდა ზი ა ნე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის მი ახ ლო ე ბუ ლი სტა ტის ტი კა და ფო ტო დო კუ
მენ ტი, ესა უბ რა მო ქა ლა ქე ებს და, მე რი ას თან შე თან ხმე ბით, ერ თის ნაც ვლად და ი გეგ მა ოთხი 
სახ ლის მშე ნებ ლო ბის და ფი ნან სე ბა.

პრაქ ტი კა ში სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გა მოც დი ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა და ნერ გი ლი არ არის, 
თუმ ცა თვე ში ერ თხელ გუ ბერ ნი ა ში იმარ თე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მძღვა ნელ პირ თა შეხ
ვედ რე ბი, სა დაც ხდე ბა აზ რთა გა ზი ა რე ბა. 

მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლოს შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვთ თა ნამ შრო მელ თა მუ შა ო ბის შე ფა სე ბის გეგ მა, 
კრი ტე რი უ მე ბი. და საქ მე ბულ თა ქუ ლობ რი ვი შე ფა სე ბა ხდე ბა წე ლი წად ში ოთხ ჯერ.

2019 წლის ბო ლოს მე რი ა ში მიღ წე ულ შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით წარ მა ტე ბულ 11 ადა მი ანს 
მო ე მა ტა ხელ ფა სი 1%ით, ხო ლო საკ რე ბუ ლო ში 8 ადა მი ან მა აჩ ვე ნა სა უ კე თე სო შე დე გი. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ეფექ ტუ რი და ეფექ ტი ა ნი ა, რო დე საც მო სახ ლე ო ბა წი ნას წარ ფლობს 
ინ ფორ მა ცი ას საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის ვა დე ბის და დღის წეს რი გის შე სა ხებ. დღის 
წეს რი გის წი ნას წარ ატ ვირ თვა სა ინ ფორ მა ციო სივ რცე ში ვერ ხერ ხდე ბა, თუმ ცა რო გორც კი 
გა დაწყ დე ბა დღის წეს რი გი, მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ინ ფორ მა ცია იტ ვირ თე ბა ვებ გვერ დზე და 
თავ სდე ბა სა ინ ფორ მა ციო და ფა ზე.

საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის წლი უ რი და თვის გეგ მა არ არის, გან მარ ტეს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი გეგ
მა უნ და დამ ტკიც დეს საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე და მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბი ითხოვს რიგ გა რე
შე სხდო მებს, რაც, გარ კვე ულ წი ლად, არა ე ფექ ტი ა ნია და ქმნის ბა რი ე რებს. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის (დად გე ნი ლე ბის N628 2016 წლის 
30 დე კემ ბე რი) „მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ან გა რი შე ბი სა და შე ფა სე ბის სის ტე
მის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ ცალ კე გა მო ყო ფი ლი მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფი ან მო ნი ტო რინ გზე 
პა სუ ხის მგე ბე ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი არ არის, თუმ ცა მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში დაკ
ვირ ვე ბამ, გა სა უბ რე ბამ, დო კუ მენ ტებ მა გვიჩ ვე ნა, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით გარ კვე უ ლი მუ შა
ო ბა მიმ დი ნა რე ობს, სა ჭი როა მი სი სის ტე მა ში მოყ ვა ნა, რაც მუ შა ო ბას უფ რო ეფექ ტურს და 
ეფექ ტი ანს გახ დი და, ამ კუ თხით სა ჭი როა ცოდ ნის მი წო დე ბა. 

თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი ნა წი ლობ რივ თა ვად ახორ ცი ე ლე ბენ სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის 
მო ნი ტო რინგს, შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის, უწყე ბე ბის ან გა რი შე ბის მოს მე ნით და 
ქუ ლობ რი ვი შე ფა სე ბე ბით. მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ტე რე სი სხდო მე ბის მი მართ მხო ლოდ სო ცი ა ლურ 
ქსელ ში იკ ვე თე ბა, საკ რე ბუ ლოს გეგ მუ რი სხდო მა ტარ დე ბა თვე ში ერ თხელ (თვის პირ ველ 
ოთხ შა ბათს). არ ფიქ სირ დე ბა მო ქა ლა ქე თა დას წრე ბა, რაც ხელს შე უ წყობ და მო ნი ტო რინ გის 
სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.
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მონიტორინგი

  ინ კლუ ზი უ რო ბა

შშმ პირ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის დაც ვა ზო გად ას პექ ტში ერ თერ თი ფუნ და მენ ტუ რი გა
მოწ ვე ვაა ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის და, ცხა დი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბის ფონ
ზე ვერ პა სუ ხობს ამ დრო ის თვის არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს, რად გან სა ხელ მწი ფოს არ გა აჩ ნია 
კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტებ თან ჰარ მო ნი ზი რე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა. მი უ ხე და ვად ამი სა, ამ 
მი მარ თუ ლე ბით, შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში, არის ადაპ ტი რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი და სა ინ ფორ
მა ციო სივ რცე, მათ შო რის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
მე ქა ნიზ მე ბის მო წეს რი გე ბი სა კენ. თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუ შა ო ბა პროგ რე სი რე ბა დია 
(მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბე ბის პან დუ სე ბი), თუმ ცა სა ზო გა დო ებ რივ თუ პო ლი ტი კურ 
ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის სა თე მო სერ ვი სებ ზე წვდო მა არა საკ მა რი სი ა. ამას თან უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით ქვეყ ნის სა მოქ მე დო გეგ მის შე სა ბა მი სად, თერ ჯო ლის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი ჩარ თუ ლია სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბით. აქ ვე იკ ვე თე ბა სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი
დან, ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცია „თერ ჯო ლის ინ ვა ლიდ თა ასო ცი ა ცი ის“ და ფი ნა
ნსე ბა, რაც გან საზ ღვრუ ლი ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბი სას რე ლა ტი უ რი ნა ბი ჯი ა.

თერ ჯო ლის თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 29%
ი ა, აქე დან ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე არის 12%. ზო გა დად ქალ თა ჩარ თუ ლო ბა პო
ლი ტი კურ საქ მი ა ნო ბა ში პროგ რე სი რე ბა დი ა, თუმ ცა ამ მი მარ თუ ლე ბით ჯერ კი დევ ბევ რია 
გა სა კე თე ბე ლი. 

მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის სა კონ ტაქ ტო პი რი გა მო ყო ფი ლი არ არის, თუმ
ცა არ სე ბობს სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ
ლო ბით დაშ ვე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი დო კუ მენ ტე ბის შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ ში 
ჩარ თუ ლო ბას და თერ ჯო ლის ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 14 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის, 
მათ შო რის ინ კლუ ზი უ რი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბაც, იკ ვე თე ბა ქალ თა კუ თხით მუ შა
ო ბა ში ცვლი ლე ბა, რაც შე ე ხე ბა გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რის უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბას, ის 
ით ვა ლის წი ნებს ქალ თა პრობ ლე მებ ზე მუ შა ო ბას.

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ინ კლუ ზი უ რი კუ თხით თან და თან შე დის თა ნა ფარ დო ბა ში 
ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ას თან. ამ მი მარ თუ ლე ბით 
არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის ფარ გლებ ში თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე სა ბა მი სი ცოდ ნა 
არის, თუმ ცა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ
ფე ბის ჩარ თვის ან მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის შე სა ხებ ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი 
არ გა დად გმუ ლა და არც ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი, რე გუ ლა ცია არ არის. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ მწი რია ცოდ ნა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ, თუმ ცა ეს სა კი თხი პროგ რე სი რე ბა დი ა, 
იკ ვე თე ბა ცალ კე უ ლი აქ ტი ვო ბე ბი და პროგ რა მე ბი, რომ ლებ შიც ნა წი ლობ რივ ასა ხუ ლია გენ
დე რუ ლი ბა ლან სი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას ჰყავს გა მო ყო ფი ლი გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, ასე ვე საკ
რე ბუ ლო ში არ სე ბობს გენ დე რუ ლი საბ ჭო, რო მელ საც შექ მნი ლი აქვს სა მოქ მე დო გეგ მა და 
ეტა პობ რი ვად ცდი ლობს მის გან ხორ ცი ე ლე ბას. მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს რამ დე ნი მე თა ნამ
შრო მელს გავ ლი ლი აქვს ტრე ნინ გე ბი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ, ასე ვე თე მა ზე 
„გენ დე რუ ლი, სო ცი ა ლუ რი, პროგ რა მუ ლი და სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა“. 

სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მო მუ შა ვე სა კონ ტაქ ტო პი რი თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში არ არის, რაც, გარ კვე ულ წი ლად, გა მოწ ვე უ ლია სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სიმ ცი რით, 
სულ ორი ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობს.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს მრჩე ველ თა და გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბი. მრჩე ველ თა 
საბ ჭო სა წყის ეტაპ ზე ა, ად გი ლობ რივ სა ჭი რო ე ბა თა შე სა ბა მი სად, მოს მე ნი ლია ან გა რი შე ბი, 
რაც მა თი მხრი დან ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის მი მართ მა ღა ლი და ინ ტე რე სე ბით აი სა ხე ბა, 
თუმ ცა გარ კვე უ ლი სა კი თხე ბი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, მრჩე ველ თა საბ ჭოს ინი ცი ა ტი ვით და 
აქ ტი უ რი მუ შა ო ბით არ გა დაჭ რი ლა. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს მი ერ შექ მნი ლი და 
დამ ტკი ცე ბუ ლია გენ დე რუ ლი საბ ჭოს სა მუ შაო გეგ მა, რო მე ლიც შე სუ ლია მოქ მე დე ბა ში 2019 
წლის ნო ემ ბრი დან.

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თვით მმარ თვე ლო ბის ერ თე უ ლე ბის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გის მი ხედ ვით თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ გა წე უ ლი მუ შა ო
ბა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლია არ სე ბუ ლი ცოდ ნის, რე სურ სე ბის და შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში. 

რე კო მენ და ცი ე ბი 

კარ გი იქ ნე ბა, მრჩე ველ თა და გენ დე რულ მა საბ ჭო ებ მა ისარ გებ ლონ კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბით, გახ დნენ მე ტად ქმე დი თუ ნა რი ა ნე ბი, წი ნას წარ მო ი თხო ვონ თვით მმარ
თვე ლი ორ გა ნო ე ბის  მე რი ის, საკ რე ბუ ლოს სა მუ შაო გეგ მის პრო ექ ტე ბი, ბი უ რო ე ბის, სხდო
მე ბის დღის წეს რი გე ბი, ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი, გა მოთ ქვან თა ვი ან თი მო საზ რე ბე ბი, შე ი ტა ნონ 
წი ნა და დე ბე ბი და ა.შ... ასე ვე და ნერ გონ ბი უ ჯე ტის მარ ტი ვი, მო სახ ლე ო ბის გა სა გებ ენა ზე 
და ბეჭ დვა და ჩა ა ტა რონ სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბი სფე რო ე ბის და პრი ო რი ტე ტე ბის მი ხედ ვით.

სა სურ ვე ლია, მო ქა ლა ქე თა და სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბით შე იქ მნას მო ნი
ტო რინ გის ჯგუ ფი, რო მე ლიც ხელს შე უ წყობს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ინ ფორ მი რე ბას და გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბას. 

ვი ნა ი დან თვით მმარ თვე ლო ბას ეკის რე ბა ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბის წი ნამ ძღო ლო ბა და 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა მო მავ ლის და გეგ მვა ში, სა სურ ვე ლი ა, ჩა ტარ დეს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი
თა რე ბის თვის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა, შე მუ შავ დეს ტრე ნინ გგეგ მა, რო მელ შიც გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ტრე ნინ გე ბი, მო ნა წი ლე ო ბი თი, გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის, კო მუ ნი კა ცი ი სა და 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის მე ნეჯ მენ ტის შე სა ხებ. ასე ვე სა ჭი როა კვლე ვის და მო ნი
ტო რინ გის მე თო დე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით მოკ ლე ვა დი ან პრო ფე სი ულ კურ სებ ზე გა დამ ზად
დეს რამ დე ნი მე ადა მი ა ნი  მი ნი მუმ სა მი მა ინც.

სა სურ ვე ლი ა, და ცულ იქ ნას სა ბი უ ჯე ტო კა ლენ და რი, სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის სა ბი უ ჯე ტო კო
დექ სის და სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის 
შე სა ბა მი სად და ან გა რი შე ბი ბი უ ჯე ტის შესრულების შესახებ დროულად და სისტემატურად 
ინფორმაციის სახით მიიღოს საზოგადოებამ. 

რე ა ლუ რად მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ ვებ გვერ დის მოხ მა რე ბის პრო ცენ ტუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ნუ
ლო ვა ნი ა. აუ ცი ლე ბე ლია SED ოპ ტი მი ზა ცი ა, რაც და ეხ მა რე ბა ადა მი ა ნებს სა ი ტის მო ძებ ნა ში, 
ხო ლო სა ი ტის მფლო ბელს  მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდა ში. გა მო ყე ნე ბის სი მარ ტი ვე 
უნ და იყოს ხელ მი საწ ვდო მი, რო გორც პლან შეტ ზე, ისე ყვე ლა ტი პის მო ბი ლურ მო წყო ბი ლო
ბა ზე. 
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მონიტორინგი

 
 
 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) 

საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში

ბაღდათის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

მოამზადა  ხათუნა გოგუამ

ფონდი „სოხუმის“ კონსულტანტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში

შე სა ვა ლი

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტურ როლს თა
მა შობს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. „სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ თა ნახ მად,16 ქვე ყა ნამ თა ვის თავ ზე სიღ რმი სე უ ლი სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შექ მნა ში, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 2015 
წელს, აქ ტი ურ ფა ზა ში შე ვი და. 

რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის გზამ კვლე ვი 2020, რომ ლის ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბის თვის, 2015 წლი დან დღემ დე სა ქარ
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სა მი ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა იქ ნა დამ ტკი ცე ბუ ლი.17 
რე ფორ მის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR), რომ ლის მი ზა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლებ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საგ რძნო ბი ცვლი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აღი ა რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ
ლო ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა რო გორც რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე, ასე ვე 
მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში.

PARის ახალ, 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ

16  ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს 
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო
ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, მუხლი 4 ხელმისაწვდომია
17  საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 20192020, გვ. 4, ხელმისაწვდომია: 
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_სამოქმედოგეგმა20192020_აღწერილობა.pdf
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ლი ე რე ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) ად
გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო
ბე სე ბის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა 
და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე
სე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლე ბელ კომ პო ნენტს წარ მო ად
გენს, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვებ და მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ და მა ტე ბი თი ბი უ როკ რა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა რე შე, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის თვის კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცესს და უზ რუნ ველ ყოფ და მათ აქ ტი ურ ჩარ თვას 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე.

მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს დღე ო ბით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და
ნერ გვა ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა და ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა საკ მა ოდ სუს ტი ა. 2019 წლის სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით,18 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ელექ ტრო ნუ
ლი მმარ თვე ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი 32%ს შე ად გენ და, ხო ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ონ ლა ინ მო თხოვ ნის სა შუ ა ლე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 20%ს გა აჩ ნდა. 

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მე ბის და ნერ გვას რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით დიდ 
ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ ლო კა ცი ებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის ხა
რის ხის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი, მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლის თვის ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი და ა.შ.) შეზ ღუ დუ
ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მოხ მა რე ბის სუს ტი უნარ ჩვე ვე ბი. რე ფორ მის შე
სა ხებ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და, ზო გა დად, მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა 
და ჩარ თუ ლო ბა მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში და მა ტე ბით წი ნა ღო ბას ქმნის 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გა ტა რე ბის თვის. შე სა ბა მი სად, რე გი ო ნებ ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით პო ლი ტი კუ რი დი ა
ლო გის წა მო წყე ბა და რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი
ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბით დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს. 

მონიტორინგისმიზანი

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბის თვის, 
კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის 
მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე
რით, ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო
გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო 
რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გა მიზ ნუ ლი ა, და სავ ლეთ სა ქარ თვე
ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის შექ მნის და გაძ ლი ე რე ბის გზით, უზ რუნ ველ
ყოს სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა და კონ ტრო ლი იმე რე თის, რა ჭა ლე ჩხუ მის და გუ რი ის 8 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის 
პრო ცეს ზე.

18 ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, „საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული 
შეფასება“ 2019, ხელმისაწვდომია https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf
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მონიტორინგი

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, ად გი ლებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი
კის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ა
სა და მიგ ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი რე კო მენ და
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბა.

მონიტორინგისმეთოდოლოგია

მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი  ხო ნის, ბაღ
და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტებ ში, 2020 წლის 27 იან ვრის28 თე ბერ ვლის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში აქ ტი
უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა პრო ფი ლის 
და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 16 სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა19.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ
რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც შე ფა სე ბის 32 სხვა დას
ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი „კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ
დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 
მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე
ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცი ა, პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რაც კონ კრე ტუ
ლი სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და. 

მო ნი ტო რინ გის შედეგებისანალიზი
წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ასა ხავს ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო
რინ გის შე დე გებს.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია სა მი მსგავ სი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც სა
ფუძ ვლად და ე დე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის რე ა ლი ზე ბის მო ნი ტო რინ გი ქა ლაქ ბაღ და
თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2020 წლის 3 თე ბერ ვლი დან 26 თე ბერ ვლის ჩათ ვლით ჩა ტარ და, რო
მელ საც აწარ მო ებ და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცია ა(ა )იპ „თა ნას წო რო ბა ახ ლა“ 
და ა(ა )იპ შშმ პირ თა კავ ში რი „რწმე ნა და იმე დი.“

მო ნი ტო რე ბი სარ გებ ლობ დნენ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი კითხ ვა რე ბით. ინ ფორ
მა ცი ის შე საგ რო ვებ ლად შეს წავ ლილ იქ ნა ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი სა და საკ რე
ბუ ლოს ელექ ტრო ნუ ლი გვერ დე ბი, ფე ის ბუქ გვერ დე ბი. ასე ვე ჩა ტარ და ინ ტერ ვი უ ე ბი სხვა
დას ხვა სტრუქ ტუ რის წარ მო მად გენ ლებ თან. პრო ცე სი წა რი მარ თა პრობ ლე მე ბის გა რე შე და 

19 სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 
http://csoforum.ge/index.php/ka/aboutforumka1
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

დათ ქმულ ვა დებ ში, ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი ან სხვა რა ი მე სა ხის წი ნა აღ მდე გო ბე ბი 
სა ჯა რო მო ხე ლე ებ თან გა სა უბ რე ბის პრო ცეს ში არ და ფიქ სი რე ბუ ლა. მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ
ლი გუნ დი გა წე უ ლი დახ მა რე ბის თვის მად ლო ბას უხ დის ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე
ბუ ლოს, ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას, სა ორ გა ნი ზა ციო სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნელს, 
მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრის თა ნამ შრომ ლებს, სა ფი ნან სო სამ სა ხურს, HR გან ყო ფი
ლე ბის უფ როსს, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის უფ როსს, საკ რე ბუ ლოს 
აპა რა ტის უფ როსს, საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტებს.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის რე ა ლი ზე ბის მო ნი ტო რინ გის ინ დი კა ტო რე
ბი სამ ძი რი თად ელე მენ ტზე იყო გათ ვლი ლი: გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა, ინ კლუ ზი უ რო ბა.

  გამ ჭვირ ვა ლო ბა

მო ნი ტო რინ გი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე იკ ვე თე ბა, რომ ბაღ და თის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით ძი რი თა დი სტან დარ ტე ბი და ცუ ლი ა, გა მარ თუ ლი 
და აქ ტი უ რია ვებ გვერ დი, აქ ტი უ რია ასე ვე ფე ის ბუქ გვერ დი, მო ქა ლა ქე ებს აქვთ სა შუ ა ლე ბა, 
ონ ლა ინ ადევ ნონ თვა ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს: გა ეც ნონ სი ახ ლე ებს, 
გან ცხა დე ბებს ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ. 

სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბი, დე ბუ ლე ბე ბი ატ ვირ თუ ლია და იძებ ნე ბა შე სა ბა მის ელექ ტრო ნულ 
გვერ დზე. შე საძ ლე ბე ლია სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა ნე ბის მი ე რი სტრუქ ტუ რის 
წარ მო მად გე ნელ თან და სა კავ ში რებ ლად. თუმ ცა მათ თან და კავ ში რე ბა მხო ლოდ ელ ფოს ტით 
არის შე საძ ლე ბე ლი. სა ჯა რო პირ თა ბი ოგ რა ფი ებს ხშირ შემ თხვე ვებ ში არ ერ თვის ტე ლე ფო
ნის ნომ რე ბი, რაც მო ქა ლა ქე თა მო მარ თვი ა ნო ბას ამუხ რუ ჭებს. აღ ნიშ ნუ ლი ტი პის ხარ ვე ზე ბი 
ასა ხუ ლია რე კო მენ და ცი ებ ში, რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბაც გა ა უმ ჯო ბე სებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რისხს.

- რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ? და ცუ ლია თუ არა 
ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბის ვა დე ბი? - ამ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად მი მო ხი ლულ იქ
ნა მუ ნი ცი პა ლი ტეტის ვებ გვერ დი http://baghdati.gov.ge/gehttp:/ ინ ფორ მა ცი ით დას ტურ დე ბა, 
რომ ვა კან სია გა მო ცხად და მი თი თე ბულ დრო ში, გან თავ სე ბუ ლი იყო სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის 
ბი უ როს გვერ დზე (https://www.hr.gov.ge/) 10 დღის გან მავ ლო ბა ში, ხო ლო 10 დღის შემ დეგ 
ვა კან სია ვებ გვერ დზე არ იძებ ნე ბა, რაც შე სა ბა მი სო ბა შია არ სე ბულ კა ნონ მდებ ლო ბას თან. 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დღემ დე არ სე ბობს ბრძა ნე ბა N41 1946 17.11.2019  კონ კურ სის გა მო ცხა
დე ბის შე სა ხებ. ბრძა ნე ბა N41 1234 11.10.2018 საკ ვა ლი ფი კა ციო მო თხოვ ნებ ზე.

გამ ჭვირ ვა ლო ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელე მენ ტი ა, მო ქა ლა ქე ებს ჰქონ დეს ხელ მი
საწ ვდო მო ბა ისეთ ონ ლა ინ ინ ფორ მა ცი ებ ზე, რო გო რე ბი ცა ა: სა ჯა რო მო ხე ლე თა ბი ოგ რა ფი ე ბი, 
სხვა დას ხვა სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბის პო ზი ცი ე ბი, სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ე ბი. 

კითხ ვა ზე, გან თავ სე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ-
ტუ რა სა კონ ტაქ ტო პი რე ბით, სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი თი თე ბით 
და გან საზ ღვრუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით? - ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად მი მო ხი ლულ იქ ნა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი http://www.baghdati.gov.ge/; ასე ვე სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი
ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სი.

მოკ ვლე უ ლი მა სა ლე ბით დას ტურ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია 
ინ ფორ მა ცია სამ სა ხუ რე ბის სტრუქ ტუ რა ზე, არ სე ბობს ბი ოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი ხელ მძღვა
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ნელ პი რებ ზე, რო მელ საც დარ თუ ლი აქვს ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თე ბი. თუმ ცა სა ჯა-
რო მო ხე ლე თა ბი ოგ რა ფი ებს არა აქვს დარ თუ ლი ტე ლე ფო ნის ნომ რე ბი (http://baghdati.gov.ge/
ge/meriis-samsaxurebi?person=0), რად გან მო ქა ლა ქე თა უმ რავ ლე სო ბა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ
ლე ბა თან და სა კავ ში რებ ლად, ძი რი თა დად, სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ას იყე ნებს, აღ ნიშ ნუ ლი 
ხარ ვე ზი აბ რკო ლებს კონ კრე ტულ სა ჯა რო მო ხე ლეს თან ურ თი ერ თო ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზის სა პა სუ ხოდ შე იძ ლე ბა ით ქვას, სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის
ტრა ცი უ ლი კო დექ სის შე სა ბა მი სად, მო ქა ლა ქე ებს აქვთ კო მუ ნი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა ნე ბის მი
ე რი სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლებ თან ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის დახ მა რე ბით. გარ და ამი სა, მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის გვერ დზე არ სე ბობს ვე ლი  „და უ კავ შირ დი ხე ლი სუფ ლე ბას“. ამა ვე გვერ დზე 
აღ ნიშ ნუ ლია ცხე ლი ხა ზის ნო მე რი 595 909005, რო მე ლიც 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ობს. 

კითხ ვა ზე, არ სე ბობს თუ არა ონ ლა ინ რე ჟიმ ში სა ჩივ რის ან წი ნა და დე ბის წარ დგე ნის მე ქა ნიზ-
მი/ ფორ მა? - ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად შეს წავ ლილ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი. არ
სე ბობს ელ ფორ მით სა ი ტი დან წე რი ლის, სა ჩივ რის მი წე რის სა შუ ა ლე ბა (http://baghdati.gov.ge/
ge/contact); (http://baghdati.gov.ge/ge/contact), ყვე ლა შე საძ ლო ვე ლის შე მოწ მე ბის სა ფუძ ველ ზე 
დას ტურ დე ბა, რომ ვებ გვერ დზე მიბ მუ ლია სა ი ტი  https://mkhileba.gov.ge/. აღ ნიშ ნულ სა იტ ზე 
„მხი ლე ბა“ ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლია გა აგ ზავ ნოს სა ჩი ვა რი, და წე როს პრე ტენ ზი ა, ამ ხი
ლოს ნე ბის მი ე რი სა ჯა რო მო ხე ლე, ანო ნი მუ რო ბის დაც ვის გა რან ტი ით (სა ხე ლის და გვა რის 
მი თი თე ბის ვე ლის შევ სე ბა არ არის სა ვალ დე ბუ ლო). 

მსგავ სი ფორ მით ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა ხაზს უს ვამს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მზა ო ბას, მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცე სი იყოს გამ ჭვირ ვა ლე. თუმ ცა, სა სურ ვე ლი ა, 
არ სე ბობ დეს უფ რო გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფორ მა, რო მე ლიც მო ქა ლა ქე ებს პირ და პირ და ა კავ ში
რებს ად გი ლობ რი ვი სტრუქ ტუ რე ბის ხელ მძღვა ნე ლებ თან. 

რამ დე ნად ღი ად და გამ ჭვირ ვა ლედ მიმ დი ნა რე ობს მო ქა ლა ქე ებ სა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის 
ან გა რიშ გე ბის პრო ცე სი, ქვეყ ნდე ბა თუ არა ონ ლა ინ: ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი, დამ ტკი ცე ბუ ლი 
ბი უ ჯე ტი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში, შეს ყიდ ვის 
გეგ მა? ვებ გვერ დის http://baghdati.gov.ge/ge/documents შეს წავ ლი სას ირ კვე ვა, რომ ვებ გვერ-
დზე ატ ვირ თუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, მას ზე მიბ მუ ლია მი სი შეს-
რუ ლე ბის ერ თწლი ა ნი ან გა რი შე ბი, ხო ლო 3, 6, 9 თვი ა ნი ან გა რი შე ბი ონ ლა ინ არ არის ატ-
ვირ თუ ლი. არ იძებ ნე ბა ასე ვე ცალ კე უ ლი სამ სა ხუ რე ბის ან გა რი შე ბი, რაც გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე ტა ლი ა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის მი მო ხილ ვით მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით დას ტურ დე ბა, რომ მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის სტრუქ ტუ რა გა მარ თუ ლი ა, კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, გვერ დზე იძებ-
ნე ბა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ე ბი; მაგ.: თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი; საკ რე ბუ ლო/ მე რი ის 
სხდო მე ბის დღის წეს რი გი; საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი; დად გე ნი ლე ბე
ბი; სხვა დას ხვა დე პარ ტა მენ ტის /გან ყო ფი ლე ბის ან გა რი შე ბი http://baghdati.gov.ge/ge/documents

გაჭ ვირ ვა ლო ბა გუ ლის ხმობს სა ჯა რო მო ხე ლე ებ თან შეხ ვედ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბას, რამ დე ნად გა მარ ტი ვე ბუ ლია ეს პრო ცე სი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში; აქვთ თუ არა 
მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის, კონ სულ ტა ცი ე ბის სა ა თე ბი მერს; მე რის მო ად გი ლეს; საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რეს; საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს; დე პუ ტა ტებს; დე პარ ტა მენ ტე ბის 
მო ად გი ლე ებს და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე? - ამ სა კი თხებ
ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის მიზ ნით ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის დათ ვა ლი ე
რე ბი სას დას ტურ დე ბა, რომ მე რის და სხვა თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან კონ სულ ტა ცი ე ბის და 
მი ღე ბის სა ა თე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ არის გან თავ სე ბუ ლი.
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აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის შე სავ სე ბად პი რის პირ შეხ ვედ რა ჩა ტარ და სა ზო გა დო ე
ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის სპე ცი ა ლის ტთან, მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე 
დას ტურ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და წე სე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლი დღე ე ბი მო ქა ლა ქე ებ თან 
შეხ ვედ რი სათ ვის. მა გა ლი თად, მერ თან და საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან შეხ ვედ რა კვი რა
ში 2 დღე, 3 სა ა თი. და ნარ ჩე ნი სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლებ თან  თა ვი სუ ფა ლი გრა ფი კით 
ნე ბის მი ერ დროს. ვებ გვერ დზე აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ქა-
ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის გა მარ ტი ვე ბის კუ თხით. 

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რისხს 
მნიშ ვნე ლოვ ნად ამაღ ლებს. რამ დე ნად არის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მე ბი მო
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე გათ ვლი ლი? აქვს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს: მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი-
უ ჯე ტი? სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი? გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი? ირ კვე ვა, რომ მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ-
ჯე ტი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არა აქვს, აქვს სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი. არ აქვს ცალ კე გენ დე რუ ლი 
ბი უ ჯე ტი. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუ შა ობს გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბი, რაც ჩაშ ლი ლია სხვა დას ხვა 
ქვეპ როგ რა მა ში. 

ინ ფორ მა ცი ის მოკ ვლე ვა მოხ და სა ბი უ ჯე ტო და გეგ მვის, ანა ლი ზის და კონ ტრო ლის გან ყო
ფი ლე ბის უფ როს თან ინ ტერ ვი უს მეშ ვე ო ბით. ასე ვე შეს წავ ლილ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ
გვერ დი http://baghdati.gov.ge/.

ამა ვე წყა როებ ზე დაყ რდნო ბით გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის პრო ცენ ტუ ლი იდენ ტი ფი ცი რე ბა ვერ 
მო ხერ ხდა. რაც შე ე ხე ბა სო ცი ა ლურ ბი უ ჯეტს, მი სი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს 
7.4%ს.

რამ დე ნად ინერ გე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბა ან ტი კო რუფ ცი ულ ზო მებ თან და-
კავ ში რე ბით? მი ღე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ზო მე ბი? რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია 
ვებ გვერ დზე: ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი, დე ბუ ლე ბა, ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი, დე ბუ ლე-
ბა ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ? - ამ კითხ ვებ ზე ინ ფორ მა ცი ის მო სა ძი ებ ლად მო ნი ტო რინ გის 
პრო ცეს ში გა მო კი თხულ იქ ნენ თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი მა თი უფ ლე ბა მო სი
ლე ბე ბის ფარ გლებ ში. ასე ვე შეს წავ ლილ იქ ნა ვებ გვერ დი, რი თაც მოხ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სა მარ თლებ რივ ბა ზა ში ან ტი კო რუფ ცი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის არ სე ბო ბის შე მოწ მე ბა. დას ტურ დე-
ბა, რომ ვებ გვერ დზე ატ ვირ თუ ლი არ არის შე სა ბა მი სი მა სა ლე ბი. ინ ფორ მა ცი ის და ზუს ტე ბის 
მიზ ნით ან გა რიშ ვალ დე ბულ პი რებ თან ინ ტერ ვი უს შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ან ტი კო რუფ ცი
უ ლი მე ქა ნიზ მის სა ხით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ხელ მძღვა ნე ლობს: ინ ტე რეს თა შე უ თავ სებ ლო ბი სა 
და კო რუფ ცი ის შე სა ხებ კა ნო ნით (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550) და სა ჯა რო 
და წე სე ბუ ლე ბა ში ეთი კი სა და ქცე ვის ზო გა დი წე სე ბის შე სა ხებ მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით 
(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3645402?publication=0).

  ეფექ ტი ა ნო ბა 

მო ნი ტო რინ გში მნიშ ვნე ლო ვან ად გილს იკა ვებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო
ბის გან საზ ღვრა. მოკ ვლე უ ლი მა სა ლე ბით დას ტურ დე ბა, რომ ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
აქვს შე სა ბა მი სი სა მუ შაო სტრუქ ტუ რა, გა მარ თუ ლი ონ ლა ინ გვერ დი, რაც გან საზ ღვრავს 
სა კუ თარ მო ქა ლა ქე ებ თან ეფექ ტი ა ნი თა ნამ შრომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბის ინ ტერ ვი უ ი რე ბით, თა ნამ დე ბო ბის პი რებ
თან პი რის პირ შეხ ვედ რე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბით ირ კვე ვა, რომ საკ რე ბუ ლო ში მო-
ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რე ბის თვის, გეგ მის თა ნახ მად, დად გე ნი ლია კვი რა ში ორი დღე. 



62

მონიტორინგი

სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში ორი ვე ორ გა ნოს თან შეხ ვედ რე ბი, ფაქ ტობ რი ვად, ხორ ცი ელ დე ბა 
უწყ ვეტ რე ჟიმ ში, სა მარ თლებ რი ვი დო კუ მენ ტის გა რე შე.

არის თუ არა გან საზ ღვრუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბის თვის დღე ე ბის 
სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა? - უფ ლე ბა მო სილ პირ თან ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს სა ფუძ ველ ზე დას
ტურ დე ბა, რომ სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბის დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა შე ე სა ბა მე ბა კო დექ სით 
დად გე ნილ ვა დებს  10 სა მუ შაო დღე, რა საც სა ფუძ ვლად უდევს შემ დე გი დო კუ მენ ტე ბი: 
სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სი, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბის 
სა ფუძ ვლე ბი, მე რი ის დე ბუ ლე ბა და საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტი. სა სურ ვე ლი ა, ან გა რი ში ამ 
სა კითხ ზე არ სე ბობ დეს ვებ გვერ დზე.

 ხელ მი საწ ვდო მი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბა: წე რი ლე ბის წარ დგე ნა; პე ტი-
ცი ე ბი; სა ჩივ რე ბი; შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი რე ბა; პა სუ ხის მი ღე ბა და ა.შ. - ამ სა კითხ ზე ინ
ფორ მა ცია მო ძი ე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტეტის ვებ გვერ დზე http://www.baghdati.gov.ge/.

გვერ დზე არ იძებ ნე ბა ან გა რი ში შე მო სუ ლი წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის, პე ტი ცი ე ბის შე სა ხებ, 
მსგავ სი პრაქ ტი კა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არ სე ბობს. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას ხშირ შემ თხვე ვა ში გან საზ ღვრავს სა ჯა რო მო ხე
ლე თა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი, მა თი მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ა. ამ მი მარ თუ ლე ბით მო ძი ე ბუ ლი ინ ფორ
მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე აქვს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა? - 
დას ტურ დე ბა, რომ თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა დამ ტკი ცე ბუ ლია ბრძა ნე ბით 41 549.

აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მის სა ფუძ ველ ზე 2019 წელს გა დამ ზად და 12 სა ჯა რო მო ხე ლე. ინ ფორ მა ცია 
დას ტურ დე ბა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან ჩა ტა რე ბუ
ლი ინ ტერ ვი უ დან მი ღე ბუ ლი მა სა ლით. ვებ გვერ დზე აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია არ იძებ ნე ბა. 

მო ნი ტორ გი იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ას, რამ დე ნი იყო ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბის თვის ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა: დე პუ ტა ტე ბის თვის, საკ რე ბუ ლოს, მე რი-
ის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის (სულ, ბო ლო წლის მან ძილ ზე), რა თე მა ზე ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი.

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან ინ ტერ ვი უს შე დე გად მი
ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დას ტურ დე ბა, რომ 2019 წელს 4 ტრე ნინ გი ჩა ტარ და. 
არ სე ბობს მივ ლი ნე ბის ბრძა ნე ბა 411960; 41 1340; 41 1551; 41 1255.

საკ რე ბუ ლოს და მე რი ის თა ნამ შრომ ლე ბი მივ ლი ნე ბულ ნი იყ ვნენ ტრე ნინ გებ ზე, რომ ლე ბიც 
მო ი ცავ და შემ დეგ თე მებს: სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა, იუ რი დი უ ლი სა კი თხე ბი, მო ხე
ლის შე ფა სე ბა, შე ფა სე ბის და ნერ გვა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რე სურ სით. 

გა მო კითხ ვით დას ტურ დე ბა, რომ ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (სულ და ბო ლო წლის მან ძილ ზე) შე ად
გენს მო ხე ლე თა სა ერ თო რაო დე ნო ბის 12%ს. 

აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია ეფუძ ნე ბა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის წარ მო
მად გე ნელ თან ჩა ტა რე ბულ ინ ტერ ვი უს, ასე ვე არ სე ბობს ბრძა ნე ბა  41 549.

კითხ ვა ზე, გა მო ი ყე ნე ბა თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ რა ი მე სა ხის ინ-
სტრუ მენ ტი ან ტექ ნი კა საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის თვის (მა გა ლი თად, ცოდ ნის მარ-
თვის კუ თხით)? - ვორ კშო პე ბი, ტრე ნინ გე ბი, ან გა რი შე ბი, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა სხვა დას ხვა 
გან ყო ფი ლე ბა სა და დე პარ ტა მენტს შო რის - ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის სამ სა ხუ რის და სა ზო
გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლებ თან ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის 
სა ფუძ ველ ზე ირ კვე ვა, რომ შეხ ვედ რე ბის, ტრე ნინ გე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის 
და ცოდ ნის გა ზი ა რე ბა ხდე ბა სხვა დას ხვა სამ სა ხურ სა და გან ყო ფი ლე ბას შო რის, რაც ხელს 
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უწყობს სა ჯა რო მო ხე ლე თა პრო ფე სი ო ნა ლურ გან ვი თა რე ბას და საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ან წარ
მარ თვას. სა სურ ვე ლი ა, ვებ გვერ დზე არ სე ბობ დეს ინ ფორ მა ცია ამ შეხ ვედ რე ბის ან გა რი შებ ზე. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არა აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის თვის სა-
ჭი რო ფორ მე ბი. შე ფა სე ბის კუ თხით, ძი რი თა დად, აუ დი ტის შე ფა სე ბას ეყ რდნო ბი ან. აღ ნიშ ნუ
ლი ინ ფორ მა ცია ეფუძ ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ თან ჩა ტა რე ბულ ინ ტერ ვი უს.

ეფექ ტი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სეგ მენ ტია სა უ კე თე სო გა მოც დი
ლე ბის გა ზი ა რე ბის პრაქ ტი კა. რა ხდე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში? გა სუ ლი წლის 
მან ძილ ზე რამ დე ნი შეხ ვედ რაა ჩა ტა რე ბუ ლი სხვა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან სა-
უ კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით? გუ ბერ ნი ებ ში იმარ თე ბა ყო ველ
თვი უ რი შეხ ვედ რე ბი, სა დაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბი ერ თმა ნეთს უზი ა რე ბენ 
გა მოც დი ლე ბას. ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბის მი ერ ად გილ ზე ხდე ბა მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის 
გავ რცე ლე ბა. ასე თი შეხ ვედ რე ბის შე სა ხებ ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტი, ან გა რი ში არ არ სე ბობს.

მო ნი ტო რინ გით ნა თე ლი ხდე ბა, რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნია სა კა ნონ მდებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის მუ
შა ო ბა, არის თუ არა საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის ერ თი წლის /ერ თი თვის გეგ მა? - ამ 
სა კითხ ზე უფ ლე ბა მო სილ პირ თან ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ თი დას ტურ დე ბა, რომ არ სე ბობს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტი  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2417270, 
გარ და ამი სა, არ სე ბობს ყო ველ თვი უ რად საკ რე ბუ ლის სხდო მის ჩა ტა რე ბის გან რი გი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეფექ ტი ა ნო ბის სა ზო მად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის არ
სე ბო ბა, და წე სე ბუ ლია თუ არა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე-
ბის ვა დე ბი და ფორ მა? - დას ტურ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის აუ დი ტის სამ სა ხურს აქვს 
სამ სა ხუ რე ბის პე რი ო დუ ლი მო ნი ტო რინ გის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი გა წე რი ლია ასე
ვე შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბით. აუ დი ტის სამ სა ხუ რის დე ბუ ლე ბა  https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/4006551?publication=1.

  ინ კლუ ზი უ რო ბა
მო ნი ტო რინ გით გა ნი საზ ღვრა ისეთ მნიშ ვნე ლო ვან ელე მენ ტზე ფო კუ სი რე ბა, რო გო რიც არის 
ინ კლუ ზი უ რო ბა. აღ ნიშ ნულ ბლოკ ში თავს იყ რის ინ ფორ მა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ხაზს უს ვამს ინ
კლუ ზი უ რო ბის სა კი თხის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მაგ რამ ამ მი მარ თუ ლე ბით 
ჯერ კი დევ არ სე ბობს ბევ რი გა მოწ ვე ვა და სა მუ შა ო. 

შე კითხ ვა ზე, არის თუ არა პან დუ სე ბი მე რი ის /საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბებ ში? - გა რე დაკ ვირ ვე ბით 
დას ტურ დე ბა, რომ ეს სა კი თხი ნა წი ლობ რივ არის გა დაწყ ვე ტი ლი, შე ნო ბის შე სას ვლელ ში 
არის გა რე პან დუ სი, შე ნო ბის შიგ ნით კი, რო გორც მუ ნი ციპალი ტე ტე ბის დიდ ნა წილ ში, ეს 
სა კი თხი მო უგ ვა რე ბე ლი ა.

- არის თუ არა არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე-
სა ხებ? - მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში შე მოწ მდა ვებ გვერ დი http://baghdati.gov.ge/https://www.
hr.gov.ge/. ვა კან სი ის შე სა ხებ გან ცხა დე ბის ტექ სტის შე ფა სე ბი სას არ იკ ვე თე ბა რა ი მე სა ხის 
დის კრი მი ნა ცი უ ლი შეზ ღუდ ვე ბი. მაგ., ასა კი, სქე სი, შშმ პი რე ბი, რე ლი გი უ რი და ეთ ნი კუ რი 
მხა რე და სხვა. შე სა ბა მი სად, ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ ტექ სტე ბი არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი ა.

რამ დე ნად არის გენ დე რუ ლი ბა ლან სი და ცუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში? რო გო რია ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი? - ამ სა კი თხებ
ზე ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბით გა მოვ ლინ და, რომ ეს სა კი თხი რე გუ ლირ დე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სით და საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტით. თვით მმარ თვე ლო ბა ში და
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საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის რა ო დე ნო ბა 37%ი ა. აღ ნიშ ნულ მაჩ ვე ნე ბელს ადას ტუ რებს ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ. 

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე (მე რი, მე რის მო ად გი-
ლე, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე, მო ად გი ლე, კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე) მყო ფი ქა ლე ბის პრო-
ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2.9%-ს შე ად გენს. 

ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პი რე ბის თვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა? - ინ
ტერ ვიუ თვით მმარ თვე ლო ბის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე
ნელ თან, ადას ტუ რებს, რომ ამ ტი პის მომ სა ხუ რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის ხელ მი საწ
ვდო მი. რად გან ამის სა ჭი რო ე ბა არ არის გა მოკ ვე თი ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სხვა ეთ ნი კუ რი 
ჯგუ ფე ბის არარ სე ბო ბის გა მო. 

ინ კლუ ზი უ რო ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ,ა რის თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა-
კონ ტაქ ტო პი რი ურ თი ერ თო ბის თვის მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან: ქა ლე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც-
ვე ლე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი (იგპ), შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 
პი რე ბი (სმე ნის, მხედ ვე ლო ბის, გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მით) - მო ნი ტო რინ გით დას ტურ დე ბა, 
რომ მსგავ სი ტი პის საშ ტა ტო ერ თე უ ლი არ არ სე ბობს, ამ საქ მეს ითავ სებს სა ზო გა დო ე ბას თან 
ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნე ლი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუ შა ობს შშმ პირ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, სო ცი ა
ლუ რი სამ სა ხუ რი. თი თო ე უ ლი ამ სფე როს წარ მო მად გე ნე ლი მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან მუ შა ობს 
სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში.

ინ კლუ ზი უ რო ბის სა კითხ ში რამ დე ნად კომ პე ტენ ტუ რე ბი არი ან თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ
მე ბუ ლი პი რე ბი, აქვთ თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში) ცოდ ნა ინ კლუ ზი-
უ რო ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ? 

იცი ან თუ არა სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლუ-
რი დაც ვის შე სა ხებ; კა ნონ დებ ლო ბა შრო მის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ; შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო-
ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ა? 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ თან ჩა ტა რე ბულ ინ ტერ ვი უ ზე დაყ რდნო ბით დას ტურ დე
ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აქვთ ინ ფორ მა ცია ჩა მოთ ვლი ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ და 
მა თი მუ შა ო ბა აღ ნიშ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ზე დაყ რდნო ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 

კითხ ვა ზე - მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დებს თუ არა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად გი-
ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის ან 
მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის შე სა ხებ?

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნე ლი ინ ტერ ვი უ ში ადას ტუ რებს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ
მნი ლია სა მო ქა ლა ქო, მრჩე ველ თა, შშმ პირ თა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ე ბი. მა თი 
მუ შა ო ბა ეფუძ ნე ბა შე სა ბა მის ნორ მა ტი ულ დო კუ მენ ტებს: არ სე ბობს შშმ პირ თა საბ ჭოს დე ბუ
ლე ბა  https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2856192?publication=2); გენ დე რუ ლი თა ნას
წო რო ბის საბ ჭოს დე ბუ ლე ბა  (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3652627?publication=2); 
თან ერ თვის ბრძა ნე ბა  სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს და ფუძ ნე ბის შე სა ხებ N41 642.

არ სე ბობს თუ არა ად გი ლებ ზე გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა/ ცოდ ნა მი სი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის შე-
სა ხებ? - მო ნი ტო რინ გი დან ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბი არ
სე ბობს, თუმ ცა კომ პე ტენ ტუ რი ცოდ ნა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის, მი სი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის 
შე სა ხებ არ არ სე ბობს. ინ ფორ მა ცია ეყ რდნო ბა სა ბი უ ჯე ტო და გეგ მვის, ანა ლი ზის და კონ
ტრო ლის გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან ჩა ტა რე ბულ ინ ტერ ვი უს. 

შე საძ ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა გენ დე რუ-
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ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კი თხებ ზე ტრე ნინ გე ბით, ვორ კშო პე ბით, რაც ხელს შე უ წყობს ბი უ ჯე
ტის დატ ვირ თვას გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბით. 

მო ნი ტო რინ გი დან ირ კვე ვა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლია სა მო ქა ლა ქო ორ გა
ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუ შა ობს სა კონ ტაქ ტო პი რი სა მო ქა ლა-
ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან /სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის. ინ ფორ მა ცია დას ტურ დე ბა 
თვით მმარ თვე ლო ბის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის სპე ცი ა ლის ტთან ჩა ტა
რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს შე დე გად.

არ სე ბობს და ნიშ ვნის ბრძა ნე ბა 41 974 თა რი ღი 01.08.2018. ასე თი პი რი არის მი რი ან ცინ ცა ძე, 
მე რის მრჩე ვე ლი სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბა თა სა კი თხებ ში. 

არ სე ბობს თუ არა მე რი ა ში და საკ რე ბუ ლო ში: მრჩე ველ თა საბ ჭო; გენ დე რუ ლი საბ ჭო; სხვა 
საბ ჭო ე ბი, სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი? 

აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის მო სა ძი ებ ლად შეს წავ ლილ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ
გვერ დი, რა საც და ე მა ტა ინ ტერ ვიუ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ თან. მი ღე ბუ ლი ინ
ფორ მა ცი ე ბის შე სა ბა მი სად დას ტურ დე ბა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი საბ ჭო ე ბი შექ მნი ლია მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, მა თი მუ შა ო ბა ეფუძ ნე ბა შემ დეგ სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტებს: 

შშმ პირ თა საბ ჭოს დე ბუ ლე ბა  https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2856192?publication=2

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს დე ბუ ლე ბა  https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/3652627?publication=2

თან ერ თვის ბრძა ნე ბა  სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს და ფუძ ნე ბის შე სა ხებ N41 642.

რე კო მენ და ცი ე ბი  
ცალ კე უ ლი სეგ მენ ტე ბის მი ხედ ვით

  გამ ჭვირ ვა ლო ბა 

გამ ჭვირ ვა ლო ბის თვალ საზ რი სით, სა სურ ვე ლი ა, გა ა ნა ლიზ დეს მო ქა ლა ქე თა ონ ლა ინ აქ ტი უ რო
ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და, მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის შე სა ბა მი სად, და ი ნერ გოს ახა ლი მე ქა ნიზ მე ბი ელექ
ტრო ნულ ფოს ტა ზე, ვებ გვერ დზე მო ქა ლა ქე თა ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა მარ ტი ვე ბის კუ თხით. 

ვებ გვერ დზე არ სე ბუ ლი სა ი ტის „მხი ლე ბა“ (https://mkhileba.gov.ge/) ელექ ტრო ნუ ლად შე მო
სუ ლი წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა და შე სა ბა მი სი ან გა რი შის ატ ვირ თვა. ამ ტი პის 
ინ ფორ მა ცი ე ბი მო ქა ლა ქე ებ ში გა აძ ლი ე რებს ნდო ბის ფაქ ტორს და ხელს შე უ წყობს გამ ჭვირ
ვა ლო ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ქა ლა ქის მერ თან, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან კონ სულ ტა ცი ე ბის 
და მი ღე ბის სა ა თე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია გან თავ სე ბუ ლი იყოს ვებ გვერ დზე.

გამ ჭვირ ვა ლო ბის, მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას შო რის კო მუ
ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის პრაქ ტი კის და
ნერ გვა  აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კის და ნერ გვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გახ სნის ახალ ფან ჯა რას სა
მო ქა ლა ქო იდე ე ბის და ინი ცი ა ტი ვე ბის რე ა ლი ზე ბის კუ თხით.

მო ნი ტო რინ გით იკ ვე თე ბა, რომ ან ტი კო რუფ ცი უ ლი მე ქა ნიზ მის სა ხით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ხელ მძღვა ნე ლო ბენ ინ ტე რეს თა შე უ თავ სებ ლო ბი სა და კო რუფ ცი ის შე სა ხებ კა ნო ნით და სა
ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში ეთი კი სა და ქცე ვის ზო გა დი წე სე ბის შე სა ხებ მთავ რო ბის დად გე
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ნი ლე ბით, რე კო მენ დე ბუ ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე ი მუ შა ოს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, ან
ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა, ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბის დო კუ მენ ტი. ასე ვე მარ თე ბუ ლი ა, 
შე ი მუ შა ოს ეთი კუ რი ქცე ვის დე ბუ ლე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბი გა აძ ლი ე რებს ან ტი კო რუფ ცი ულ მე ქა ნიზ მებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრაქ ტი კა ში სა სურ ვე ლი იქ ნე ბა ბი უ ჯე ტის ფი ნან სუ რი შეს რუ ლე ბის 3, 6 
და 9 თვის ან გა რი შე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, რა თა მო ქა ლა ქე ე ბის
თვის ხელ მი საწ ვდო მი იყოს. მე ტი გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის ასე ვე მარ თე ბუ
ლია შეს ყიდ ვის გეგ მი სა და ან გა რი შის გან თავ სე ბა. 

  ეფექ ტი ა ნო ბა

მე ტი ეფექ ტია ნო ბის მიზ ნით ვებ გვერ დზე შე საძ ლე ბე ლია ახა ლი ვე ლის გახ სნა, თა ნამ დე ბო
ბის პი რებ თან პირ და პი რი კონ სულ ტა ცი ე ბის და სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ე ბის მი სა ღე ბად (მა გა
ლი თად, კითხ ვა ქა ლა ქის მერს: საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს, სამ სა ხუ რის უფ როსს და ა. შ.).

საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის თვის რე კო მენ დე ბუ ლი ა, ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტით 
გა ნი საზ ღვროს შეხ ვედ რე ბის, ტრე ნინ გე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის გაც ვლის 
პრაქ ტი კის და ნერ გვა, შე სა ბა მი სი ან გა რი შე ბის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი
კის და კა ნო ნე ბა ხელს შე უ წყობს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი პი რე ბის მხრი დან ინ ფორ მა ციის გა ცე მის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის გაზ რდას და ინო ვა ცი უ რი მე თო დე ბის დამ კვიდ რე ბას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სი ახ ლე ე ბის და ნერ გვის მიზ ნით სა სურ ვე ლი ა სხვა ად გი ლობ რივ თვით
მმარ თვე ლო ბებ თან სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის კუ თხით შეხ ვედ რე ბის ციკ ლის ჩა ტა
რე ბა, ამ შეხ ვედ რე ბის ან გა რი შის და ინ ფორ მა ცი ის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბა. 

ვი ნა ი დან მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არა აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა
სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი და, ძი რი თა დად, აუ დი ტის შე ფა სე ბას ეყ რდნო ბი ან, რე კო მენ
დე ბუ ლია მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მის შექ მნა, შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბა და დამ ტკი ცე ბა, რაც ხელს შე უ წყობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სხვა დას ხვა სამ სა ხუ რის 
მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას. 

რე კო მენ დე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვა. ეს პრაქ ტი
კა გა მარ თლე ბუ ლია სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, ხელს უწყობს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბას და 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის გა აქ ტი უ რე ბას.

  ინ კლუ ზი უ რო ბა

ვი ნა ი დან მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბი არ სე ბობს, მნიშ ვნე ლო ვა ნია კომ პე ტენ
ცი ის გაზ რდა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის შე სა ხებ, რაც ასე ვე სპე ცი ა ლი ზე
ბუ ლი ტრე ნინ გე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. ამ სა კითხ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ თა 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ხელს შე უ წყობს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის პა რა მეტ რე ბის გაზ რდას. 

მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბა პე რი
ო დუ ლად ხდე ბა ინ კლუ ზი უ რო ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 
შე სა ხებ, მაგ რამ დო კუ მენ ტი რე ბუ ლად ეს ინ ფორ მა ცია არ დევს, სა სურ ვე ლია სა თა ნა დო და
მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტა ცი ის გან თავ სე ბა ვებ გვერ დის შე სა ბა მის ველ ზე.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

 
 
 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) 

საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

მოამზადა ნაზი ჯიქიამ

განათლებისა და განვითარების ცენტრის

„ედელვაისის“ თავმჯდომარე

შე სა ვა ლი
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტურ როლს თა
მა შობს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. „სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ თა ნახ მად,20 ქვე ყა ნამ თა ვის თავ ზე სიღ რმი სე უ ლი სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შექ მნა ში, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 2015 
წელს, აქ ტი ურ ფა ზა ში შე ვი და. 

რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის გზამ კვლე ვი 2020, რომ ლის ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბის თვის, 2015 წლი დან დღემ დე სა ქარ
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სა მი ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა იქ ნა დამ ტკი ცე ბუ ლი.21 
რე ფორ მის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR), რომ ლის მი ზა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლებ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საგ რძნო ბი ცვლი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აღი ა რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ
ლო ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა რო გორც რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე, ასე ვე 
მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში.

PARის ახალ, 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი-
მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე
ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) ად გი ლობ რივ 

20  ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს 
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო
ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, მუხლი 4 ხელმისაწვდომია
21  საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 20192020, გვ. 4, ხელმისაწვდომია: 
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_სამოქმედოგეგმა20192020_აღწერილობა.pdf
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თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე
სე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლე ბელ კომ პო ნენტს წარ მო ად
გენს, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვებ და მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ და მა ტე ბი თი ბი უ როკ რა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა რე შე, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის თვის კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცესს და უზ რუნ ველ ყოფ და მათ აქ ტი ურ ჩარ თვას 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე.

მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს დღე ო ბით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და
ნერ გვა ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა და ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა საკ მა ოდ სუს ტი ა. 2019 წლის სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით,22 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ელექ ტრო ნუ
ლი მმარ თვე ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი 32%ს შე ად გენ და, ხო ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ონ ლა ინ მო თხოვ ნის სა შუ ა ლე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 20%ს გა აჩ ნდა. 

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მე ბის და ნერ გვას რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით დიდ 
ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ ლო კა ცი ებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის ხა
რის ხის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი, მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლის თვის ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი და ა.შ.) შეზ ღუ დუ
ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მოხ მა რე ბის სუს ტი უნარ ჩვე ვე ბი. რე ფორ მის შე
სა ხებ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და, ზო გა დად, მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა 
და ჩარ თუ ლო ბა მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში და მა ტე ბით წი ნა ღო ბას ქმნის 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გა ტა რე ბის თვის. შე სა ბა მი სად, რე გი ო ნებ ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით პო ლი ტი კუ რი დი ა
ლო გის წა მო წყე ბა და რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი
ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბით დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს. 

მონიტორინგისმიზანი
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბის თვის, 
კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის მეც
ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, 
ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის 
მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გა მიზ ნუ ლი ა, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის შექ მნის და გაძ ლი ე რე ბის გზით, უზ რუნ ველ ყოს სა ზო
გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა და კონ ტრო ლი იმე რე თის, რა ჭა ლე ჩხუ მის და გუ რი ის 8 მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ზე.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, ად გი ლებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი
კის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ა
სა და მიგ ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი რე კო მენ და
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბა.

22 ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, „საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული 
შეფასება“ 2019, ხელმისაწვდომია https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf
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მონიტორინგისმეთოდოლოგია
მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი  ხო ნის, ბაღ
და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ ში, 2020 წლის 27 იან ვრის28 თე ბერ ვლის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში 
აქ ტი უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა 
პრო ფი ლის და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 16 სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ა23.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ
რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც შე ფა სე ბის 32 სხვა დას
ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი „კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ
დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 
მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე
ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცი ა, პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რაც კონ კრე ტუ
ლი სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და. 

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი
წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ასა ხავს ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის 
შე დე გებს, რო მე ლიც ჩა ტარ და დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის და ხო ნის გა ნათ ლე ბი სა და 
გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის „ე დელ ვა ი სის“ მი ერ კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცი ის  კულ ტუ რულ ჰუ მა
ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მის“ დახ მა რე ბით. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია სა მი მსგავ სი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც სა
ფუძ ვლად და ე დე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას. 

მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი გუნ დი გა წე უ ლი დახ მა რე ბის თვის მად ლო ბას უხ დის ხო ნის მუ ნი
ციპ ალი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სამ სა ხუ
რის ხელ მძღვა ნელს, მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრის თა ნამ შრომ ლებს, სა ფი ნან სო სამ
სა ხურს, საქ მის წარ მო ე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის უფ როსს, 
საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ როსს, საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტებს.

პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის 
მიზ ნით“ ფარ გლებ ში იმე რეთ ში, კერ ძოდ, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გან ხორ ცი ელ და კვლე ვა  
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის შე სა ხებ. 

კვლე ვის სა ფუძ ვე ლი იყო სა მი ძი რი თა დი ინ დი კა ტო რი  გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა და 
ინ კლუ ზი უ რო ბა. თი თო ე უ ლი მათ გა ნი თვით მმარ თვე ლო ბის უმ თავ რე სი კომ პო ნენ ტია და გან
მტკი ცე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით.

23  სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 
http://csoforum.ge/index.php/ka/aboutforumka1
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  გამჭვირვალობა

თვით მმარ თვე ლო ბას გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა სა კუ თარ 
მუ ნი ცი პა ლურ საზ ღვრებ ში ეკის რე ბა. მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას, ინ ფორ მა ცი ის 
პრო აქ ტი უ ლად (და უ ყოვ ნებ ლივ) გავ რცე ლე ბას თვით მმარ თვე ლო ბას ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ
თვე ლოს მოქ მე დი კა ნო ნი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ; ასე ვე ღია მმარ თვე ლო ბის და ნერ
გვის რე ფორ მით (OGP) ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბა.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს მო ნი ტო რინ გი, მა თი საქ მი ა ნო ბის გამ
ჭვირ ვა ლო ბის აღ წე რი სა და შე ფა სე ბის მიზ ნით, ეფუძ ნე ბა არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი პორ
ტა ლის khoni.gov.ge დაკ ვირ ვე ბას, კა ნონ მდებ ლო ბის, ში და რე გუ ლა ცი ე ბის ანა ლიზს და გა მო
თხო ვი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის შეს წავ ლას.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს ვებ გვერ დი და 
ოფი ცი ა ლუ რი ფე ის ბუქ გვერ დი. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო დის ოთხი გა ზე თი: „ხო ნი“, „თა ო ბა“, 
„თა ნად გო მა“, „ა თი ნა თი“. 

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს მო ქა ლა ქე თა მი სა ღე ბი. არ ფუნ ქცი ო ნი რებს ცხე ლი ხა ზის ნო
მე რი. ამ ეტაპ ზე ვებ გვერ დზე მი თი თე ბუ ლია სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის თა ნამ შრომ
ლის ნო მე რი, რო მე ლიც სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზეა პა სუ ხის მგე ბე ლი. მუ ნი ცი პა ლუ რი 
სერ ვი სე ბის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ტე ლე ფო ნით /დის ტან ცი უ რად ხელ მი საწ ვდო მი არ 
არის.

2014 წლი დან დღემ დე სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა ღო
ნის ძი ე ბებ მა მკვეთ რად გა ა უმ ჯო ბე სა სის ტე მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა. შე მუ შავ და მთე ლი რი გი სა
კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც შე ე ხო სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ღია კონ კურ სის სა ფუძ
ველ ზე თა ნამ შრო მელ თა აყ ვა ნას, გა მარ ტივ და კონ კურ სის გა მო ცხა დე ბი სა და გა ნა ცხა დის 
გა კე თე ბის პრო ცე სი. ხონ ში საკ რე ბუ ლოს და მე რი ის ვა კან სი ებ თან და კავ ში რე ბით ონ ლა ინ 
გან ცხა დე ბე ბი ხელ მი საწ ვდო მია რო გორც მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დზე, ისე ვებ გვერ დზე khoni.
gov.ge და ქვეყ ნდე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს ვებ გვერ დზე hr.gov.ge. და ცუ ლია ვა კან სი
ა თა გა მოქ ვეყ ნე ბის ვა დე ბი.

რაც შე ე ხე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის თა ნამ დე ბო ბის პირ თა მო ნა ცე მე ბის, ბი ოგ რა ფი ე ბის, სა
მუ შაო გა მოც დი ლე ბის, კვა ლი ფი კა ცი ი სა და სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის სა ჯა რო ო ბას, მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის მხრი დან და ცუ ლია ყვე ლა მო თხოვ ნა და სა ჯა რო ო ბა სრუ ლად არის 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. საკ რე ბუ ლოს თა ნამ დე ბო ბის პირ თა და საკ რე ბუ ლოს წევ რთა შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია ელექ ტრო ნულ პორ ტალ ზე სრულ ყო ფი ლად არ არის წარ მოდ გე ნი ლი.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი არ იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, რომ მო ქა ლა ქემ, და ინ ტე რე სე
ბულ მა პირ მა სა ჩი ვა რი, გან ცხა დე ბა ონ ლა ინ რე ჟიმ ში წა რად გი ნოს. ვებ გვერ დზე khoni.gov.ge 
არ სე ბობს ფან ჯა რა, სა დაც მი თი თე ბუ ლი ა, რომ შე საძ ლე ბე ლია წი ნა და დე ბე ბი სა და წე რი ლე
ბის ონ ლა ინ გაგ ზავ ნა, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი ვე ლი რე ა ლუ რად არ მუ შა ობს. რო გორც გან გვი
მარ ტეს, არ სე ბობს ტექ ნი კუ რი ხარ ვე ზი.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ქვეყ ნდე ბა დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, შეს ყიდ ვე ბის 
გეგ მა. ბი უ ჯე ტის 9 თვი სა და წლი უ რი ან გა რი შე ბი წარ მოდ გე ნი ლია ახა ლი ამ ბე ბის ველ ში (არ 
არის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტი). არ იძებ ნე ბა ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3 და 
6 თვის და ში და აუ დი ტის სამ სა ხუ რის ან გა რი შე ბი, შეს ყიდ ვე ბის ან გა რი შის დო კუ მენ ტე ბი.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე khoni.gov.ge საკ მა ოდ ნათ ლად არის წარ მოდ გე ნი ლი საკ რე
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ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბე ბი, მი ღე ბუ ლი და დამ ტკი ცე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი. ვებ გვერ დზე 
არ იძებ ნე ბა ინ ფორ მა ცია სამ სა ხუ რე ბი სა და გან ყო ფი ლე ბე ბის ან გა რი შე ბის შე სა ხებ.

სა კონ ტრო ლო ვი ზი ტე ბით და დას ტურ და, რომ მე რი ა ში მი ღე ბის დღე ებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მე რი და მი სი მო ად გი ლე ე ბი ხვდე ბი ან მო ქა ლა ქე ებს და ის მე ნენ მათ სა ჭი რო ე ბებს. ამის 
დას ტუ რია ასე ვე ნუს ხა (დო კუ მენ ტი), რო მე ლიც კვი რის გან მავ ლო ბა ში მე რი ა ში იქ მნე ბა და 
სა დაც შეხ ვედ რის მსურ ველ მო ქა ლა ქე თა მო ნა ცე მე ბია მოყ ვა ნი ლი.

რაც შე ე ხე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს, გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ არ არის გან საზ
ღვრუ ლი მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის კონ კრე ტუ ლი დღე ე ბი, ძნე ლი და სა ზუს ტე ბე ლი ა, რამ დე ნად 
და ცუ ლია მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბი და ეძ ლე ვა თუ არა სა შუ ა ლე ბა მათ, რომ შე კითხ ვებ ზე 
პა სუ ხე ბი უშუ ა ლოდ საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის გან მო ის მი ნონ. თუმ ცა საკ რე ბუ ლოს წევ რებ მა 
აღ ნიშ ნეს, რომ ეს დღე ე ბი თა ვი სუ ფა ლი ა, ისი ნი ყო ველ დღე მზად არი ან მო ქა ლა ქის მი სა ღე
ბად და დღემ დე ამ პრაქ ტი კით მუ შა ო ბენ. მე რი ა ში მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია გან თავ სე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზეც.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს მო ნა წი ლე ო ბი თი და 
გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი.

რაც შე ე ხე ბა სო ცი ა ლურ ბი უ ჯეტს, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი. მოქ მე დებს სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის მი ღე ბი სა და გა ცე მის წე სი (ხო ნის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა #88 2019 წლის 7 მარ ტი).

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს მი ღე ბუ ლი სა კუ თა რი 
ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბი, გეგ მე ბი, დე ბუ ლე ბა. არ გა აჩ ნია სა კუ თა რი ფი ნან სუ რი რე გუ ლა
ცი ე ბი. არ არ სე ბობს ეთი კუ რი ქცე ვის დე ბუ ლე ბა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბი ხელ
მძღვა ნე ლო ბენ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბი თა და კა ნონ მდებ ლო ბით, 
ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბით.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გა აჩ ნია „გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და კე თილ
სინ დი სი ე რე ბის ამაღ ლე ბის სტრა ტე გია 20192022 წწ.“ (ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ
ლოს გან კარ გუ ლე ბა #40 74 25.12.2019), რაც წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია და არ სე ბუ ლი ხარ ვე
ზე ბის აღი ა რე ბის და პრობ ლე მე ბის ეტა პობ რი ვად მოგ ვა რე ბის ცალ სა ხა გეგ მა და გა რან ტი ა.

  ეფექტიანობა

თვით მმარ თვე ლო ბას საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში ეფექ ტი ა ნო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა 
გა აჩ ნი ა, რაც გუ ლის ხმობს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ხელ შე წყო ბის ზრდას თვით მმარ თვე
ლო ბის საქ მი ა ნო ბა ში.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე
ლო ბის თვალ საზ რი სით შემ დე გი სუ რა თი მი ვი ღეთ: 

მე რი და მო ად გი ლე ე ბი მო ქა ლა ქე ებს ოფი ცი ა ლუ რად თვე ში 8 დღის გან მავ ლო ბა ში ხვდე ბი ან 
და მათ პრობ ლე მებს ის მე ნენ. არა ო ფი ცი ა ლუ რად, ად გილ ზე ყოფ ნის შემ თხვე ვა ში, მე რი ის 
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი შე უზ ღუ და ვად, და უ ყოვ ნებ ლივ იღე ბენ მო ქა ლა ქე ებს და მათ სა ჭი რო ე
ბებს ის მე ნენ. 

რაც შე ე ხე ბა საკ რე ბუ ლოს, არა ნა ი რი ჩა ნა წე რი არ არ სე ბობს, რო მე ლიც გან საზ ღვრავს კვი
რის რო მე ლი დღე, დრო აქვთ საკ რე ბუ ლოს ხელ მძღვა ნელ პი რებს მო სახ ლე ო ბას თან შეხ ვედ
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რე ბის თვის გა მო ყო ფი ლი. თუმ ცა აღ ნიშ ნეს, რომ ეს დღე ე ბი თა ვი სუ ფა ლი ა, ისი ნი ყო ველ დღე 
მზად არი ან მო ქა ლა ქის მი სა ღე ბად და დღემ დე ამ პრაქ ტი კით მუ შა ო ბენ.

სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბის თვის თვით მმარ თვე ლო ბის ორი ვე რგოლ ში, ძი რი თა დად, 3დან 
10 დღემ დე ვა დას იყე ნე ბენ. თუმ ცა, სა კი თხის მო ცუ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, რიგ შემ თხვე
ვებ ში გა ცი ლე ბით მე ტი დრო სჭირ დე ბა დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბას.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დად გინ და, რომ წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის წარ დგე ნა და პა სუ ხე
ბის მი ღე ბა ელექ ტრო ნუ ლად შე საძ ლე ბე ლია მე რი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის სა შუ ა ლე ბით 
khonismeria@yahoo.com, მაგ რამ ვებ გვერ დზე არ არის ფან ჯა რა პე ტი ცი ის წარ სად გე ნად, არ 
არის შე საძ ლე ბე ლი შეხ ვედ რებ ზე ელექ ტრო ნუ ლად და რე გის ტრი რე ბა.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში 2019 წლის მა ი სის მო ნა ცე მე ბით, და საქ მე ბუ ლია 127 თა
ნამ შრო მე ლი (ა ქე დან 3 პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რი, 106 სა ჯა რო მო ხე ლე, 18 ხელ
შეკ რუ ლე ბით აყ ვა ნი ლი პი რი). ეს ციფ რი არ მო ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ა(ა )
იპ ებ სა და შპსებ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის თა ო ბა ზე. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 17 
ა(ა )იპ, მათ შო რის კო მუ ნა ლუ რი სერ ვი სე ბი, სა საფ ლა ო, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის, სო ცი
ა ლუ რი, სპორ ტის, ტუ რიზ მი სა და კულ ტუ რის მი მარ თუ ლე ბე ბით. 

დღემ დე გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის კვა
ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბი სა და მა თი მომ ზა დე ბა/ გა დამ ზა დე ბის სა
კი თხე ბის სტან დარ ტი ზა ცია და თან მიმ დევ რუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბი სა და სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის თვის 
2019 წლის პე რი ოდ ში ჩა ტა რე ბულ იქ ნა 40 ტრე ნინ გი (ჯამ ში  მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს 
80მდე თა ნამ შრო მელ მა გა ი ა რა, ანუ 56%მა.) ძი რი თა დი თე მე ბი იყო: ელ წარ მო ე ბა, კო მუ
ნი კა ცი ა, სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა/ და ნერ გვა, ფი ნან სე ბი, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე
ბი, ბუ ღალ ტე რი ა, ქო ნე ბის მარ თვა, კო ო პე რი რე ბა, სტა ტის ტი კა და გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბი. 
ტრე ნინ გე ბი თა ნამ შრომ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას ისა ხავ და მიზ ნად. გარ და ამი სა, 
თვით მმარ თვე ლო ბა ში შე მუ შა ვე ბუ ლია „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და კე
თილ სინ დი სი ე რე ბის ამაღ ლე ბის სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტი“, სა დაც პრი ო რი ტე ტულ სა კითხ
თა შო რის მი თი თე ბუ ლია თა ნამ შრო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა. სა მოქ მე დო გეგ მა ში 
გა წე რი ლი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა 20202021 წწ. ეტა პობ რი ვად მოგ ვარ დე ბა, მოხ დე ბა 
თა ნამ შრო მელ თა გა დამ ზა დე ბა სა ჭი რო ე ბე ბის მი ხედ ვით.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის და თა ნამ შრო
მელ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით, კვი რა ში ერ თხელ იმარ თე ბა სა მუ შაო შეხ ვედ
რა. სა მუ შაო შეხ ვედ რას ეს წრე ბი ან სამ სა ხუ რე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბი, მე რის წარ მო მად გენ ლე
ბი და თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას თა ნამ შრომ
ლებს უზი ა რე ბენ.

ში და აუ დი ტის შე ფა სე ბა და კონ ტრო ლი გეგ მის მი ხედ ვით ხორ ცი ელ დე ბა. იდე ბა შე სა ბა მი სი 
დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი. „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და კე თილ
სინ დი სი ე რე ბის ამაღ ლე ბის სტრა ტე გი ულ დო კუ მენ ტში“ მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის მე ქა
ნიზ მე ბი და ფორ მე ბი ცალ სა ხად არის გა წე რი ლი. 

ად გილ ზე სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბი და ნერ გი ლი არ არის. თვე ში 
ერ თხელ, იმე რე თის სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის ინი ცი ა ტი ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის პირ ვე ლი 
პი რე ბი და წამ ყვა ნი სამ სა ხუ რე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბი იკ რი ბე ბი ან სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს 
ფორ მატ ში, სა დაც ხდე ბა სა უ კე თე სო გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა და და ნერ გი ლი სი ახ ლე ე ბი სა 
და სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ე ბის გაც ვლა.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

  ინკლუზიურობა
მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო სუ რა თი გა მო იკ ვე თა თვით მმარ თვე ლო ბის 
მუ შა ო ბის პრო ცეს ში ინ კლუ ზი უ რო ბის თვალ საზ რი სით, რაც გუ ლის ხმობს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის 2006 
წლის კონ ვენ ცი ის შე სა ბა მი სად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მას შტა ბით შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე პი რე ბის უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შექ მნას, ასე ვე სხვა დას ხვა მოწყ ვლა
დი ჯგუ ფის თვის თა ნა ბარ ხელ მი საწ ვდო მო ბას მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ სა და სერ ვი სებ ზე.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა ხორ ცი ელ დე ბა მე რი ის სო
ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მეშ ვე ო ბით, რომ ლის შე მად გენ ლო ბა შიც შე დის სამ სა ხუ რის უფ რო სი, 
გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი და ოთხი სპე ცი ა ლის ტი. სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი ად გი ლობ რი ვი ბი
უ ჯე ტი დან ფი ნან სდე ბა და მის მთა ვარ ფუნ ქცი ას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მე ბის ად მი ნის ტრი რე ბა წარ მო ად გენს. ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი, ძი რი თა დად, 
ავ სებს სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებს და უმე ტეს შემ თხვე ვა ში ცენ ტრა ლუ რი პროგ რა მე ბის მსგავ
სად ეფუძ ნე ბა ერ თჯე რად ფუ ლად გა სა ცე მელს. სა ყუ რა დღე ბოა ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის მე თო დო ლო გი ა. ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა, ძი რი თა
დად, წი ნა წლებ ში ბე ნე ფი ცი არ თა მო მარ თვი ა ნო ბას ეფუძ ნე ბა და პროგ რა მე ბიც შე მო სულ 
გან ცხა დე ბებ ში მი თი თე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მი ხედ ვით გა ნი საზ ღვრე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის და სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის პრაქ ტი კა არ 
არ სე ბობს, რაც გა მოწ ვე უ ლია შეზ ღუ დუ ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბით. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ბი უ ჯე ტი იმე რე თის რე გი ონ ში ერ თერ თი ყვე ლა ზე მწი რია და 7 239 000 ლარს შე ად გენს.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის გა მოწ ვე ვად რჩე ბა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და 
მო ნა ცემ თა ბა ზის ფორ მი რე ბა. ეს პრობ ლე მა კომ პლექ სურ მიდ გო მას მო ი თხოვს, რომ ლის 
მოგ ვა რე ბა შიც ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას თან ერ თად არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი და 
მო სახ ლე ო ბა უნ და ჩა ერ თოს. ასე ვე ერ თერ თი გა მოწ ვე ვაა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე
ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ნაკ ლე ბი ჩარ თუ ლო ბა. ბუ ნებ რი ვი ა, ერ თი მხრივ, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე თა მხრი დან ინ ტე რე სის გა მო ხატ ვა და მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა ად
გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და გეგ მვი სა თუ სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, 
თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მე ტი ძა ლის ხმე ვის მი მარ თვა 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა
მოწ ვე ვაა ახა ლი დო ნო რე ბის, და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბის მო ძი ე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა, რაც 
არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლობ რი ვი სა კი თხის გა დაჭ რას შე უ წყობს ხელს და გა ა უმ ჯო ბე
სებს მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მდგო მა რე ო ბას.

ასე ვე კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბა ზე პან დუ
სე ბი მო წყო ბი ლი არ არის, რაც ქმნის ბა რი ერს და ირ ღვე ვა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბი.

მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს სა ჯა რო მო ხე ლე თა ვა კან ტუ რი პო ზი ცი ე ბის შე სა ხებ მომ ზა დე ბულ 
და გა მოქ ვეყ ნე ბულ ტექ სტებ ში არ იკ ვე თე ბა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მე ბი.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ნა თე ლი გახ და, რომ გენ დე რუ ლი საბ ჭოს მი ერ და მუ შა ვე ბუ ლი სტა
ტის ტი კის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სულ და საქ მე ბუ ლია 902 თა ნამ შრო მე ლი და მათ 
შო რის არის 566 ქა ლი. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა შო რის 
63% ქა ლი ა. წამ ყვან პო ზი ცი ა ზე და საქ მე ბუ ლია 232 პი რი, მათ შო რის 120 არის ქა ლი.

კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა 
ხელ მი საწ ვდო მი არ არის. თუმ ცა, გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ ცხოვ
რო ბენ ეთ ნი კუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი ოჯა ხე ბი, სა ჭი რო ე ბაც არ გა მოკ ვე თი ლა.
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აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში მო წყო ბი ლია სივ რცე, მო ქა ლა ქე თა 
მი სა ღე ბი, სა დაც მოწყ ვლად ჯგუ ფებს სა თა ნა დო კომ პე ტენ ცი ის მქო ნე პი რი, სპე ცი ა ლის ტი 
ესა უბ რე ბა და უწევს კონ სულ ტა ცი ას. საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბა ში მსგავ სი მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის 
გა მო ყო ფი ლი სივ რცე არ არ სე ბობს.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში მუ შა ობს იუ რის ტთა გუნ დი და არის სპე ცი ა ლუ რი გან ყო
ფი ლე ბა, სა დაც კომ პე ტენ ცი ე ბი გა და ნა წი ლე ბუ ლი ა. მათ შო რის მუ შა ობს იუ რის ტი, რო მე
ლიც დე ტა ლუ რად ფლობს ინ ფორ მა ცი ას სო ცი ა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ კა ნონ მდებ
ლო ბა ზე. რაც შე ე ხე ბა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს, აქაც მუ შა ობს სპე ცი ა ლის ტი, 
რომ ლის გა მოც დი ლე ბა და კვა ლი ფი კა ცია შე სა ბა მი სო ბა შია დე ბუ ლე ბით მო თხოვ ნილ პი რო
ბებ თან.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია ხელ მძღვა ნე ლობს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო
დექ სის შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ად გი ლობ რი ვი მოწყ
ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვას ით ვა ლის წი ნებს. შე მუ შა ვე ბუ ლია გამ ჭვირ ვა ლო ბის დო კუ მენ ტი, 
რომ ლის სა მოქ მე დო გეგ მა 20202021 წლებ ში კონ კრე ტუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
გუ ლის ხმობს.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ, ერ თი მხრივ, არ სე ბობს ცოდ ნა „გენ დე რუ ლი 
ბი უ ჯე ტი რე ბის შე სა ხებ“, მე ო რე მხრივ, პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა პრაქ ტი კა ში არ ხორ ცი
ელ დე ბა.

სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან და სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან და, ზო გა დად, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი
ერ თო ბის მი მარ თუ ლე ბით მე რი ა ში მუ შა ობს საქ მის წარ მო ე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი
ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის სა ზო გა დო ე ბას თან ერ თი ერ თო ბის ორი სპე ცი ა ლის ტი და საკ რე ბუ
ლოს სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის ერ თი სპე ცი ა ლის ტი.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს შშმ პირ თა საბ ჭო, მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ
ლი საბ ჭო, სო ცი ა ლურ სამ სა ხურ თან არ სე ბუ ლი მრჩე ველ თა საბ ჭო.

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი
ა) ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნია ცხე ლი ხა ზი. ასე ვე სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა მოქ ვეყ
ნე ბის წე სის შეს რუ ლე ბა ში არის რი გი პრობ ლე მე ბი. მათ შო რის, ბრძა ნე ბე ბი, გან კარ გუ ლე ბე
ბი, შეს ყიდ ვე ბი სა და მე რის 3 და 6 თვის ან გა რი შე ბი, საბ ჭოს სხდო მე ბი, აუ დი ტის დას კვნე ბი, 
თა ნამ დე ბო ბის პირ თა სა კონ ტაქ ტო და შეხ ვედ რის დღე ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 
პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი არ არის. პე ტი ცი ის ონ ლა ინ წარ დგე ნი სა და ონ ლა ინ კონ
სულ ტა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა სა ჭი რო ებს გა მარ თვას, დახ ვე წას და სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი
სო ბა ში მოყ ვა ნას. 

რე კო მენ და ცი ა: უნ და და ი ნერ გოს და ტექ ნი კუ რად გა ი მარ თოს ცხე ლი ხა ზის მუ შა ო ბის პრინ-
ცი პი. აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ხებ მოხ დეს სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა პი რის პირ შეხ ვედ რე ბის 
ფორ მა ტით, სა ინ ფორ მა ციო ბილ ბორ დე ბის გან თავ სე ბით და არ სე ბუ ლი ონ ლა ინ და ბეჭ დუ რი 
სა შუ ა ლე ბე ბით. 

სა ჭი როა გა ნახ ლდეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი khoni.gov.ge და ვებ გვერ დის გაზ რდი ლი 
ფუნ ქცი უ რი მო ნა ცე მე ბის თა ო ბა ზე მომ ზად დეს ან გა რი ში, რომ ლის შე სა ხე ბაც სა ზო გა დო ე-
ბას დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია მი ე წო დე ბა.

ბ) გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის „სა
ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მო თხოვ ნი სა და პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბის 



75

იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

შე სა ხებ“ 2013 წლის 26 აგ ვის ტოს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა  კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა და მა თი მომ ზა დე ბა/ გა დამ ზა დე ბის სა კი თხე ბის სტან
დარ ტი ზა ცია და თან მიმ დევ რუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა.

რე კო მენ და ცი ა: უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მე რი ის თა ნამ შრო მელ თა შე ფა სე ბა და სა ჭი რო ე ბე ბის 
გა მოვ ლე ნა. უნ და შე იქ მნას მე რი ის თა ნამ შრო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო-
კუ მენ ტი და მოკ ვლე ვის სა ფუძ ველ ზე უნ და დად გინ დეს სა ჭი რო ტრე ნინ გე ბი სა და კვა ლი ფი-
კა ცი ის ასა მაღ ლე ბე ლი კურ სე ბის ნუს ხა.

გ) ერ თი ერ თი გა მოწ ვე ვაა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო
ქა ლა ქე თა ნაკ ლე ბი ჩარ თუ ლო ბა. ბუ ნებ რი ვი ა, ერ თი მხრივ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე თა 
მხრი დან ინ ტე რე სის გა მო ხატ ვა და მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და გეგ
მვი სა თუ სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, სა ჭი როა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მე ტი ძა ლის ხმე ვის მი მარ თვა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ
რუნ ველ სა ყო ფად. 

რე კო მენ და ცი ა: მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბით უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მუ ნი ცი პა-
ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვლა დი პი რე ბის და ოჯა ხე ბის შე ფა სე ბა და მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში და ნერ გი ლი სერ ვი სე ბის, პროგ რა მე ბი სა და პრო ცე სე ბის შე სა ხებ მა თი ინ ფორ-
მი რე ბუ ლო ბა. ამავ დრო უ ლად, მოქ მე დი სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის თა ო ბა ზე 
მო ქა ლა ქე თა კმა ყო ფი ლე ბის კვლე ვის ჩა ტა რე ბა, ასე ვე პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის კვლე ვა 
სა შუ ა ლე ბას მის ცემს თვით მმარ თვე ლო ბას, ბი უ ჯე ტი ად გი ლობ რივ სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ-
ლი, და ბა ლან სე ბუ ლი, რი გი თი მო ქა ლა ქე კი პრო ცე სის მო ნა წი ლე გა ხა დოს. რე კო მენ დე ბუ ლია 
მრჩე ველ თა და თვით მმარ თვე ლო ბა ში მოქ მე დი სხვა საბ ჭო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, ან გა რიშ გე ბის 
პრო ცე სი სა და შე დე გე ბის პრე ზენ ტა ბე ლუ რო ბის გაზ რდა. 

დ) გა მო იკ ვე თა, რომ მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში არ არ სე ბობს თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა, რაც 
არა ქარ თუ ლე ნო ვან პირ თა მომ სა ხუ რე ბის თვალ საზ რი სით პრობ ლე მას წარ მო ად გენს.

რე კო მენ და ცი ა: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში გა ნი საზ ღვროს სა ჯა რო მო-
ხე ლე ან ხელ შეკ რუ ლე ბით აყ ვა ნი ლი პი რი, რო მე ლიც სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში უცხო ე ნო ვან 
მო ქა ლა ქეს თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბას გა უ წევს.

ე) საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის შე ნო ბე ბი არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი, რაც შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის 
ცალ სა ხა დარ ღვე ვა ა. 

რე კო მენ და ცი ა: მოხ დეს სა თა ნა დო სივ რცი თი და გეგ მა რე ბა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი სა 
და საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბე ბი გახ დეს ადაპ ტი რე ბუ ლი.

ვ) მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, ფი ნან სუ რი ხარ ჯვის წე სი, ეთი კის 
კო დექ სი.

რე კო მენ და ცი ა: შე მუ შა ვე ბულ იქ ნეს ყვე ლა სა ჭი რო დო კუ მენ ტა ცი ა, რაც თვით მმარ თვე ლო-
ბის მუ შა ო ბას გახ დის გამ ჭვირ ვა ლეს და მოქ ნილს.
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ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) 

საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში

ამბროლაურის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

მოამზადა   ანჟელა ჩიხლაძემ

მეწარმე ქალთა ფონდის კონსულტანტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში

შე სა ვა ლი
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტურ როლს თა
მა შობს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. „სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ თა ნახ მად,24 ქვე ყა ნამ თა ვის თავ ზე სიღ რმი სე უ ლი სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შექ მნა ში, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 2015 
წელს, აქ ტი ურ ფა ზა ში შე ვი და. 

რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის გზამ კვლე ვი 2020, რომ ლის ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბის თვის, 2015 წლი დან დღემ დე სა ქარ
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სა მი ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა იქ ნა დამ ტკი ცე ბუ ლი.25 
რე ფორ მის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR), რომ ლის მი ზა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლებ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საგ რძნო ბი ცვლი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აღი ა რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ
ლო ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა რო გორც რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე, ასე ვე 
მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში.

PARის ახალ, 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი-
მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე
ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) ად გი ლობ რივ 

24  ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს 
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო
ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, მუხლი 4 ხელმისაწვდომია
25  საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 20192020, გვ. 4, ხელმისაწვდომია: 
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_სამოქმედოგეგმა20192020_აღწერილობა.pdf
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე
სე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლე ბელ კომ პო ნენტს წარ მო ად
გენს, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვებ და მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ და მა ტე ბი თი ბი უ როკ რა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა რე შე, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის თვის კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცესს და უზ რუნ ველ ყოფ და მათ აქ ტი ურ ჩარ თვას 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე.

მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს დღე ო ბით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და
ნერ გვა ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა და ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა საკ მა ოდ სუს ტი ა. 2019 წლის სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით,26 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ელექ ტრო ნუ
ლი მმარ თვე ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი 32%ს შე ად გენ და, ხო ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ონ ლა ინ მო თხოვ ნის სა შუ ა ლე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 20%ს გა აჩ ნდა. 

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მე ბის და ნერ გვას რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით დიდ 
ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ ლო კა ცი ებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის ხა
რის ხის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი, მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლის თვის ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი და ა.შ.) შეზ ღუ დუ
ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მოხ მა რე ბის სუს ტი უნარ ჩვე ვე ბი. რე ფორ მის შე
სა ხებ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და, ზო გა დად, მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა 
და ჩარ თუ ლო ბა მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში და მა ტე ბით წი ნა ღო ბას ქმნის 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გა ტა რე ბის თვის. შე სა ბა მი სად, რე გი ო ნებ ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით პო ლი ტი კუ რი დი ა
ლო გის წა მო წყე ბა და რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი
ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბით დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს. 

მონიტორინგისმიზანი

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბის თვის, 
კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის მეც
ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, 
ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის 
მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გა მიზ ნუ ლი ა, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის შექ მნის და გაძ ლი ე რე ბის გზით, უზ რუნ ველ ყოს სა ზო
გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა და კონ ტრო ლი იმე რე თის, რა ჭა ლე ჩხუ მის და გუ რი ის 8 მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ზე.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, ად გი ლებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი
კის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ა
სა და მიგ ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი რე კო მენ და
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბა.

26 ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, „საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული 
შეფასება“ 2019, ხელმისაწვდომია https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf



78

მონიტორინგი

მონიტორინგისმეთოდოლოგია
მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი  ხო ნის, ბაღ
და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ ში, 2020 წლის 27 იან ვრის28 თე ბერ ვლის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში 
აქ ტი უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა 
პრო ფი ლის და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 16 სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ა27.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ
რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც შე ფა სე ბის 32 სხვა დას
ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი „კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ
დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 
მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე
ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცი ა, პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რაც კონ კრე ტუ
ლი სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და. 

მო ნი ტო რინ გის ში ნა არ სი

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ასა ხავს ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი
ტო რინ გის შე დე გებს, რო მე ლიც ჩა ტარ და „რა ჭა ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის თვით მმარ
თვე ლო ბის რე სურ სცენ ტრის“ და „რა ჭა ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნა ლუ რი ჰა ბის 
„ა ფხა ზინ ტერ კონ ტის“ მი ერ, კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცია  მე წარ მე ქალ თა ფონ დი.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია სა მი მსგავ სი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც სა
ფუძ ვლად და ე დე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის რე ა ლი ზე ბის მო ნი ტო რინ გის ინ დი კა ტო რე ბი 
გან ხი ლუ ლია სა მი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბით: გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა, ინ კლუ ზი უ რო ბა. 

  გამ ჭვირ ვა ლო ბა

მო ნი ტო რინ გი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე იკ ვე თე ბა, რომ ამ ბრო ლა უ რის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით ძი რი თა დი სტან დარ ტე ბი და ცუ ლი ა, თუმ ცა არის 
გარ კვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი ვებ გვერ დზე. აქ ტი უ რია ფე ის ბუქ გვერ დი, მო ქა ლა ქე ებს ნა წი ლობ რივ 
აქვთ სა შუ ა ლე ბა, ონ ლა ინ ადევ ნონ თვა ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს. ხარ
ვე ზებ ზე მუ შა ო ბა და გათ ვა ლის წი ნე ბა გა ა უმ ჯო ბე სებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
ხა რისხს.

27 სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 
http://csoforum.ge/index.php/ka/aboutforumka1
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- რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ? და ცუ ლია თუ არა 
ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბის ვა დე ბი? - ამ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად მი მო ხი ლულ იქ
ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი http://ambrolauri.gov.ge/. ინ ფორ მა ცი ის და სა დას ტუ რებ ლად, 
ვა კან სია არის თუ არა აქ ტი ურ ფა ზა ში, შე მოწ მდა მი თი თე ბუ ლი ბმუ ლიც https://www.hr.gov.
ge/, თუმ ცა მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში ამ კომ პო ნენ ტის შე ფა სე ბა ვერ მოხ და, რად გან გა მო
ცხა დე ბუ ლი ვა კან სი ე ბი ვა დის გას ვლის შემ დეგ ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში იშ ლე ბა. 

კითხ ვა ზე, გან თავ სე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ-
ტუ რა სა კონ ტაქ ტო პი რე ბით, მა თი სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი თი-
თე ბით და გან საზ ღვრუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით? - ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად მო ნი ტო
რინ გის ჯგუფ მა მი მო ი ხი ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი /http://ambrolauri.gov.ge/; მოკ ვლე
უ ლი მა სა ლე ბით დას ტურ დე ბა, რომ ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია ინ ფორ მა ცია სამ სა ხუ რე ბის 
სტრუქ ტუ რა ზე, არ სე ბობს მო ნა ცე მე ბი ხელ მძღვა ნელ პი რებ ზე, რო მელ თაც დარ თუ ლი აქვს 
ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თე ბი და სა კონ ტაქ ტო ნომ რე ბი.

კითხ ვა ზე, არ სე ბობს თუ არა ონ ლა ინ რე ჟიმ ში სა ჩივ რის ან წი ნა და დე ბის წარ დგე ნის მე ქა ნიზ-
მი/ ფორ მა? - ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად შეს წავ ლილ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი http://
ambrolauri.gov.ge/ (რო მე ლიც მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში ახ ლდე ბო და). მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის 
მი ერ იმ დრო ის მო ნა ცე მე ბით დგინ დე ბა, რომ მსგავ სი ფორ მა ტი არ არ სე ბობს.

რამ დე ნად ღი ად და გამ ჭვირ ვა ლედ მიმ დი ნა რე ობს მო ქა ლა ქე ებ სა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის 
ან გა რიშ გე ბის პრო ცე სი. ქვეყ ნდე ბა თუ არა ონ ლა ინ: ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი, დამ ტკი ცე ბუ ლი 
ბი უ ჯე ტი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში, შეს ყიდ ვის 
გეგ მა? ვებ გვერ დის http://ambrolauri.gov.ge/sajaro_info.php?id=1 შეს წავ ლი სას ირ კვე ვა, რომ გა-
სუ ლი წლის ყვე ლა ფი ნან სუ რი ან გა რი ში და მიმ დი ნა რე წლის ბი უ ჯე ტი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ა. 
აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის ნახ ვა ნე ბის მი ერ ადა მი ანს შე უძ ლია ვებ გვერ დზე. 

კითხ ვა ზე: - მო ი ცავს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას? მა გა ლი-
თად: თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი; საკ რე ბუ ლო/ მე რი ის სხდო მე ბის დღის წეს რი გი; 
საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი; დად გე ნი ლე ბე ბი; სხვა დას ხვა დე პარ ტა-
მენ ტის /გან ყო ფი ლე ბის ან გა რი შე ბი - მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის მუ შა ო ბის შე დე გად დგინ დე ბა, 
რომ http://ambrolauri.gov.ge/page_t.php?id=63 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე თა ნამ დე ბო ბის 
პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ა, გარ და მე რის და საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის ბი
ოგ რა ფი ე ბი სა, ასე ვე გან თავ სე ბუ ლია სხდო მე ბის დღის წეს რი გი; საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ
ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი; დად გე ნი ლე ბე ბი და სხვა ყვე ლა აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ა.

გამჭ ვირ ვა ლო ბა გუ ლის ხმობს სა ჯა რო მო ხე ლე ებ თან შეხ ვედ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის ხელ მი
საწ ვდო მო ბას. რამ დე ნად გა მარ ტი ვე ბუ ლია ეს პრო ცე სი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში:  აქვთ თუ არა 
მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის, კონ სულ ტა ცი ე ბის სა ა თე ბი: მერს; მე რის მო ად გი ლეს; საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რეს; საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს; დე პუ ტა ტებს; დე პარ ტა მენ ტე ბის 
მო ად გი ლე ებს და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე? - ამ კითხ ვა ზე 
პა სუ ხით მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა და ად გი ნა, რომ, რად გა ნაც მო ქა ლა ქე ებს სხვა დას ხვა სოფ
ლი დან უწევთ ჩა მოს ვლა, შეხ ვედ რე ბის თვის კონ კრე ტუ ლი დღე ე ბი არ არ სე ბობს გა წე რი ლად, 
რა თა სა მუ შაო დღე ებ ში მათ თვის მო სა ხერ ხე ბე ლი და ხელ მი საწ ვდო მი იყოს სა ჯა რო მო ხე ლე
ებ თან სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში შეხ ვედ რა.

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხის 
ამაღ ლე ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. რამ დე ნად არის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბი უ ჯე ტო 
პროგ რა მე ბი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე გათ ვლი ლი. აქვს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს: მო-
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ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი? სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი? გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი? - ირ კვე ვა, რომ მო
ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი, სო ცი ა ლუ რი და გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არა აქვს. 
მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა ინ ფორ მა ცია მე რი ის სა ფი ნან სო სამ სა ხუ რის უფ როს თან გა არ კვი ა.

რამ დე ნად ინერ გე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბა ან ტი კო რუფ ცი ულ ზო მებ თან და-
კავ ში რე ბით? მი ღე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ზო მე ბი? რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია 
ვებ გვერ დზე: ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი, დე ბუ ლე ბა, ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი, დე ბუ ლე ბა 
ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ? - მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში შედ გა ინ ტერ ვიუ მე რი ის სამ სა ხუ რის 
იუ რი დი უ ლი გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან, რომ ლის ინ ფორ მა ცი ებ ზე დაყ რდნო ბით დგინ დე ბა, 
რომ ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი, დე ბუ ლე ბა, ფი ნან სუ რი 
რე გუ ლა ცი ე ბი, დე ბუ ლე ბა ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ არ არის.

გამ ჭვირ ვა ლო ბა: მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ირ კვე ვა, რომ ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა, რა თა მოხ დეს სწო რი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბე ბის მი ღე ბა და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად და ასე ვე შე საძ ლე ბე ლი იყოს მო სა ლოდ
ნე ლი ტენ დენ ცი ე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის პროგ ნო ზი რე ბა. აუ ცი ლე ბე ლია შე მუ შავ დეს მო ნა წი
ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი, რად გან სწო რად იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი და გენ დე რუ ლი 
პრი ო რი ტე ტე ბის ბი უ ჯე ტი რე ბა. სა სურ ვე ლი ა, შე მუ შავ დეს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი, დე
ბუ ლე ბა, ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი, დე ბუ ლე ბა ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ. ასე ვე მნიშ ვნე ლო
ვა ნი ა, ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე მო ქა ლა ქე ებს შე ეძ ლოთ ყვე ლა სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ა ზე წვდო მა, წი ნა და დე ბე ბი სა და სა ჩივ რე ბის წარ დგე ნა, უკუ კავ ში რად კი მი ი ღონ 
სა ჯა რო პა სუ ხე ბი უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი სა გან, რაც კი დევ უფ რო ხელს შე უ წყობს ამ ბრო
ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის პრო ცესს და გაზ რდის მო ქა ლა ქე თა ნდო ბის 
ხა რისხს. თა ვის მხრივ, ამ რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა გა ა მარ ტი ვებს იმ ნა კის რი ვალ
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბას, რო მე ლიც ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა შია გა წე რი ლი. 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის რე ა ლი ზე ბა ხელს შე უ წყობს ეფექ ტუ რი და ეფექ ტი ა ნი 
მმარ თვე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.

  ეფექ ტი ა ნო ბა 

ეფექ ტი ა ნო ბის გან საზ ღვრა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გში მნიშ ვნე ლო ვან 
ად გილს იკა ვებს. მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის მი ერ მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბით ირ კვე ვა, რომ 
დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა თვის მან ძილ ზე მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რე ბის-
თვის დად გე ნი ლი არ არის, მო ქა ლა ქე ებს სა მუ შაო დღე ებ ში შე უზ ღუ და ვად შე უძ ლი ათ მი მარ
თონ სა ჯა რო მო ხე ლე ებს. აღ ნიშ ნუ ლი პა სუ ხე ბი მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა მი ი ღო მერ თან, საკ
რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან, მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
გან ყო ფი ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თან, მე რი ის სა ფი ნან სო სამ სა ხუ რის უფ როს თან ინ ტერ ვი უს 
შე დე გად.

მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბის თვის დღე ე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა - შეხ ვედ რა 
შედ გა მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს ად მი ნის ტრა ცი ის სამ სა ხუ რის უფ რო სებ თან და გა ირ კვა, რომ 
შე მო სულ სა ჩი ვარ ზე პა სუ ხის გა ცე მა ხდე ბა კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, 10 დღის ვა და ში. მიმ დი ნა
რე წელს მე რი ა ში 3 ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სა ჩი ვა რია შე სუ ლი. 

 ხელ მი საწ ვდო მი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბა: წე რი ლე ბის წარ დგე ნა; პე ტი-
ცი ე ბი; სა ჩივ რე ბი; შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი რე ბა; პა სუ ხის მი ღე ბა და ა.შ. - ა და მი ა ნის რე
სურ სე ბის მარ თვის გან ყო ფი ლე ბა ში ინ ტერ ვი უს შე დე გად დგინ დე ბა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი 
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მომ სა ხუ რე ბა ორი სა ხით ხდე ბა: 1) იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტროს პროგ რა მას თან ელექ ტრო ნუ ლი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა; 2) ესე მეს შე ტყო ბი ნე ბე ბი გან მცხა დე ბელს მი წის რე გის ტრა ცი ის, მა ღალ
მთი ა ნი სტა ტუ სის, მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვის, სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის შე
სა ხებ. რაც შე ე ხე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის მო პო ვე ბას, 
ვერ ხერ ხდე ბა, რად გან ვებ გვერდს აქვს მცი რე მეხ სი ე რე ბა. გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბი 
გარ კვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ იშ ლე ბა.

სა ჯა რო მო ხე ლე თა პრო ფე სი ო ნა ლიზმს და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას 
ხშირ შემ თხვე ვა ში მა თი მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცია გან საზ ღვრავს. აქვს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა? ამ მი მარ თუ ლე ბით ინ ფორ მა ცია მო ძი ე ბულ 
იქ ნა ინ ტერ ვი უს სა ხით ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან 
ინე ზა ბან ძე ლა ძეს თან. ვებ გვერ დზე თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა არ არის ხელ მი
საწ ვდო მი და, რო გორც მან აღ ნიშ ნა, ამის მი ზე ზი ვებ გვერ დზე არ სე ბუ ლი დრო ე ბი თი ხარ
ვე ზე ბი ა, რის გა მოც ვერ მო ხერ ხდა ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა. თუმ ცა მიმ დი ნა რე ობს სა მუ
შა ო ე ბი ამ პრობ ლე მის მო საგ ვა რებ ლად. ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დას ტურ დე ბა, რომ თა
ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა რე გუ ლირ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან კარ გუ ლე ბით N17.

მო ნი ტო რინ გი იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ას, რამ დე ნი იყო ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბის თვის ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა: დე პუ ტა ტე ბის თვის, საკ რე ბუ ლოს, 
მე რი ის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის (სულ, ბო ლო წლის მან ძილ ზე), რა თე მა ზე ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი.

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის წარ მო მად გე ნელ თან ინ ტერ ვი უს და მო ნი ტო რინ გის ჯგუ
ფის მუ შა ო ბის შე დე გად ირ კვე ვა, რომ მე რი ას გა ფორ მე ბუ ლი აქვს ხელ შეკ რუ ლე ბა ად გი ლობ
რივ თვით მმარ თვე ლო ბა თა ფი ნან სთა ასო ცი ა ცი ას თან, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა მუ ნი ცი პა ლი
ტეტს გა დახ დი ლი სა წევ რო შე ნა ტა ნი დან. ტრე ნინ გი ჩა ტარ და შემ დეგ თე მებ ზე: „სკო ლამ დე ლი 
აღ ზრდა“, „რებ რენ დინ გი, ან გა რი შის მომ ზა დე ბა და ეფექ ტუ რი პრე ზენ ტა ცი ა“, „პრო ექ ტის 
წე რა“ და სხვა. სულ ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა აღ რი ცხუ ლი არ აქვთ. გა სულ 
წელს და ახ ლო ე ბით ჩა ტარ და 150 ტრე ნინ გი.

გა მო კითხ ვით დას ტურ დე ბა, რომ ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (სულ და ბო ლო წლის მან ძილ ზე) შე ად
გენს მო ხე ლე თა სა ერ თო რა დე ნო ბის 70%ს. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია ეფუძ ნე ბა ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან ჩა ტა რე ბულ ინ ტერ ვი უს.

კითხ ვა ზე, გა მო ი ყე ნე ბა თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ რა ი მე სა ხის ინ-
სტრუ მენ ტი ან ტექ ნი კა საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის თვის (მა გა ლი თად, ცოდ ნის 
მარ თვის კუ თხით)? ვორ კშო პე ბი, ტრე ნინ გე ბი, ან გა რი შე ბი, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა სხვა დას-
ხვა გან ყო ფი ლე ბა სა და დე პარ ტა მენტს შო რის - ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ
რის წარ მო მად გე ნელ თან ინ ტერ ვი უ თი და ვებ გვერ დის http://ambrolauri.gov.ge/sajaro_info.php?id=2 
მი მო ხილ ვით დგინ დე ბა, რომ მე რი ის თათ ბირ ზე 1520 წუ თის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობს 
პრე ზენ ტა ცი ა, რომ ლის დრო საც ხდე ბა გა მოც დი ლე ბი სა და ცოდ ნის გა ზი ა რე ბა სხვა დას ხვა 
სამ სა ხუ რს შო რის. ასე ვე ცოდ ნის გა ზი ა რე ბის თვის იყე ნე ბენ ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბის სა ტე
ლე ფო ნო და ელექ ტრო ნულ მე ქა ნიზ მებს.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არა აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის თვის 
სა ჭი რო ფორ მე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია ეფუძ ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ
თან ჩა ტა რე ბულ ინ ტერ ვი უს.

გა სუ ლი წლის მან ძილ ზე რამ დე ნი შეხ ვედ რაა ჩა ტა რე ბუ ლი სხვა ად გი ლობ რივ თვით მმარ-
თვე ლო ბებ თან სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით? ეფექ ტი ა ნო ბის 
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თვალ საზ რი სით ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სეგ მენ ტია სა უ კე თე სო გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე
ბის პრაქ ტი კის არ სე ბო ბა. რა ხდე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში? 
მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს სა ფუძ ველ ზე ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე
ბის მარ თვის წარ მო მად გენ ლის გან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, 50მდე შეხ ვედ რაა ჩა ტა რე ბუ
ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სამ სა ხუ რებს შო რის მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა
რე ბის მიზ ნით. 

მო ნი ტო რინ გით ნა თე ლი ხდე ბა, რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნია სა კა ნონ მდებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის მუ
შა ო ბა, არის თუ არა საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის ერ თი წლის /ერ თი თვის გეგ მა? - ამ 
სა კითხ ზე ინ ტერ ვიუ საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის სა ორ გა ნი ზა ციო გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან, 
თე ო ნა ღუ დუ მი ძეს თან მიმ დი ნა რე ობ და, რის შე დე გა დაც მო ნი ტო რინ გის ჯგუფს გა ე ცა პა სუ
ხი, რომ საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სად კვარ ტა ლუ რი გეგ მე ბი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 
ვებ გვერ დზე გან კარ გუ ლე ბის სა ხით, რაც ფიქ სირ დე ბა აღ ნიშ ნულ ბმულ ზე http://ambrolauri.gov.
ge/sajaro_info.php?id=2.

მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის არ სე ბო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეფექ ტი ა ნო ბის სა ზო მად მნიშ ვნე ლო
ვა ნი ა. და წე სე ბუ ლია თუ არა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის 
ვა დე ბი და ფორ მა? მე რი ის სამ სა ხუ რის იუ რი დი უ ლი გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან, თა მარ ქე
ვა ნაშ ვილ თან ინ ტერ ვი უ თი დას ტურ დე ბა, რომ თა ნამ შრომ ლე ბის შე ფა სე ბა ხდე ბა ივ ნის ში 
(შუ ა ლე დუ რი) და წლის ბო ლოს. სამ სა ხუ რე ბის უფ რო სე ბის საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბებს აკე თებს 
მე რი, რაც რე გუ ლირ დე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ფორ მე ბით და 
ხორ ცი ელ დე ბა საკ რე ბუ ლოს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი გან კარ გუ ლე ბით.

ეფექ ტი ა ნო ბის კუ თხით ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გით ვლინ დე ბა, რომ ამ ბრო ლა უ რის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის უკეთ რე ა ლი ზე ბი სათ ვის სა სურ ვე ლი ა, 
დად გინ დეს მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ე ბი. საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის მიზ ნით 
რე კო მენ დე ბუ ლი ა, ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტით გა ნი საზ ღვროს შეხ ვედ რე ბის, ტრე ნინ გე ბის 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის გაც ვლის პრაქ ტი კის და ნერ გვა, შე სა ბა მი სი ან გა რი შე
ბის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კის და კა ნო ნე ბა ხელს შე უ წყობს ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლი პი რე ბის მხრი დან ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის პა სუ ხის მგებ ლო ბის გაზ რდას და ახა
ლი მე თო დე ბის დამ კვიდ რე ბას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. სა სურ ვე ლი ა, შე მუ შავ დეს მუ ნი ცი პა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი. 

  ინ კლუ ზი უ რო ბა

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მახ ვილ და ყუ რა დღე ბა, თუ რო გორ გა მო ირ ჩე ვა ამ ბრო ლა უ რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ინ კლუ ზი უ რო ბის მე ქა ნიზ მე ბის შეს რუ ლე ბის კუ თხით. აღ ნიშ ნულ ველ ში 
თავს იყ რის ინ ფორ მა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ხაზს უს ვამს ინ კლუ ზი უ რო ბის სა კი თხის პრი ო რი ტე
ტუ ლო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მაგ რამ ჯერ კი დევ ბევ რი გა მოწ ვე ვა და სა მუ შაო არ სე ბობს ამ 
მი მარ თუ ლე ბის სრულ ფა სოვ ნად დაძ ლე ვის კუ თხით. 

შე კითხ ვა ზე, არის თუ არა პან დუ სე ბი მე რი ის /საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბებ ში? - ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის შე ნო ბა ზე მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა მო ახ დი ნა დაკ ვირ ვე ბა, რის შე დე გად 
დას ტურ დე ბა, რომ ამ ბრო ლა უ რის თვით მმარ თვე ლო ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი მოგ ვა რე ბუ
ლი ა. 

- არის თუ არა არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა-
ხებ? - მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში შე მოწ მდა ვებ გვერ დი, თუმ ცა მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის მი ერ 
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ვერ მოხ და მაჩ ვე ნებ ლის შე მოწ მე ბა, რად გან აქ ტი უ რი ვა კან სია იმ დრო ის მო ნა ცე მე ბით არ 
იყო გან თავ სე ბუ ლი სა იტ ზე. 

გენ დე რუ ლი ბა ლან სი ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ზედ მი წევ ნით და ცუ ლი ა. რო გო რია 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი? – 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან ინ ტერ ვი უს შე დე გად 
დად გინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი ბა ლან სი თა ნამ შრო მელ თა კონ კურ სე ბის სა
ფუძ ველ ზე აყ ვა ნის შე დე გად 50%ით არის და ცუ ლი.

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე (მე რი, მე რის მო ად გი-
ლე, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე, მო ად გი ლე, კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე) მყო ფი ქა ლე ბის პრო-
ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია 20%, რაც ვლინ დე ბა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის 
წარ მო მად გე ნელ თან ინ ტერ ვი უ ი რე ბით.

ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პი რე ბის თვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა? –
თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან 
ინ ტერ ვიუ ადას ტუ რებს, რომ ამ ტი პის მომ სა ხუ რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის ხელ მი
საწ ვდო მი. თუმ ცა აღ ნიშ ნა ვენ იმა საც, რომ თა ნამ შრო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა ფლობს უცხო 
ენებს, მაგ რამ სა ჭი რო ე ბა არ არის გა მოკ ვე თი ლი, რად გან ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
ძი რი თა დად, ქარ თუ ლე ნო ვა ნი მო სახ ლე ო ბა ა.

ინ კლუ ზი უ რო ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, არის თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა კონ-
ტაქ ტო პი რი ურ თი ერ თო ბის თვის მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან: ქა ლე ბი; სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე-
ბი; იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი (იგპ); შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე-
ბი (სმე ნის, მხედ ვე ლო ბის, გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მით). სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან მო ნი ტო რინ გით დას ტურ დე ბა, რომ მსგავ სი ტი პის საშ ტა ტო 
ერ თე უ ლი არ არ სე ბობს, თუმ ცა ად მი ნის ტრა ცი ის სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლი იღებს ამ პი
რებს და ამი სა მარ თებს შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებ თან.

აქვთ თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში) ცოდ ნა ინ კლუ ზი უ რო ბის შე სა ხებ 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ? იცი ან თუ არა სა ქარ თვე ლოს კა-
ნო ნი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ; კა ნონ დებ-
ლო ბა შრო მის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ; შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის 
კონ ვენ ცი ა? 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ თან ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ ადას ტუ რებს, რომ მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში აქვთ ინ ფორ მა ცია ჩა მოთ ვლი ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ და მა თი მუ შა ო ბა აღ
ნიშ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ზე დაყ რდნო ბით ხორ ცი ელ დე ბა  საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა N32, 
მე16 და მე18 მუხ ლებ ში.

კითხ ვა ზე - მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დებს თუ არა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად გი-
ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის ან 
მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის შე სა ხებ? მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ
თან, მე რი ის სო ცი ა ლუ რი გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან ინ ტერ ვი უ ში დას ტურ დე ბა, რომ არ სე
ბობს შშმ პირ თა საბ ჭო  N19 დე ბუ ლე ბის დად გე ნი ლე ბით. შე სა ბა მის ორ გა ნოს საკ რე ბუ ლოს
თვის მი წო დე ბუ ლი აქვს მო თხოვ ნა შშმ საბ ჭო ში შშმ პი რის ჩარ თვის შე სა ხებ და ელო დე ბა 
დად გე ნი ლე ბის დამ ტკი ცე ბას.

- არ სე ბობს თუ არა ად გი ლებ ზე გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა/ ცოდ ნა მი სი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის 
შე სა ხებ?  მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სი დან ირ
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კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის კომ პე ტენ ტუ რი ცოდ ნა მი სი ფუნ ქცი
ო ნი რე ბის შე სა ხებ არ არ სე ბობს. ინ ფორ მა ცია ეყ რდნო ბა თვით მმარ თვე ლო ბის ფი ნან სუ რი 
სამ სა ხუ რის უფ როს თან ჩა ტა რე ბულ ინ ტერ ვი უს.

მო ნი ტო რინ გი დან ირ კვე ვა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლია სა მო ქა ლა ქო ორ გა
ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუ შა ობს სა კონ ტაქ ტო პი რი სა მო ქა ლა-
ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან /სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის. ინ ფორ მა ცია დას ტურ დე ბა 
თვით მმარ თვე ლო ბის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის სპე ცი ა ლის ტთან ჩა ტა
რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ თი.

საშ ტა ტო ნუს ხის მი ხედ ვით, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რე ბი ითავ სებს ამ 
ფუნ ქცი ას, მე რი ა ში  ნი ნო რუ სიშ ვი ლი და მა რი კა დვა ლი; საკ რე ბუ ლო ში  სო ფიო ხი დუ რე ლი.

კითხ ვა ზე: - არ სე ბობს თუ არა მე რი ა ში და საკ რე ბუ ლო ში: მრჩე ველ თა საბ ჭო; გენ დე-
რუ ლი საბ ჭო; სხვა საბ ჭო ე ბი, სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი?

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან 
ინ ტერ ვი უ თი ირ კვე ვა, რომ ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს გენ დე რუ ლი 
საბ ჭო, მრჩე ველ თა საბ ჭო, მა ღალ მთი ა ნი სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის და გა უქ მე ბის ჯგუ ფი, ქო ნე
ბის გან კარ გვის სა კი თხე ბის შემ სწავ ლე ლი საბ ჭო, შშმ პირ თა სა კი თხე ბის საბ ჭო, სო ცი ა ლურ 
სა კითხ თა შემ სწავ ლე ლი საბ ჭო http://ambrolauri.gov.ge/.

ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით დგინ დე ბა, რომ ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს პან დუ სის ქო ნა 
პრი ვი ლე გი რე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში აყე ნებს, თუმ ცა სხვა სა კი თხე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე
ბა ინ კლუ ზი უ რო ბის კომ პო ნენტს, მე ტა დაა და სახ ვე წი და გა სა აქ ტი უ რე ბე ლი. მაგ., გენ დე რუ
ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კითხ ზე და მის ფუნ ქცი ებ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბით შე საძ ლე ბე ლია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე
ბის სა კითხ ზე, რაც ხელს შე უ წყობს ბი უ ჯე ტის დატ ვირ თვას გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე 
პროგ რა მე ბით. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში შემ სრუ ლე ბე ლი ჯგუ ფის მი ერ გა წე უ ლი 
რე კო მენ და ცი ის სა ფუძ ველ ზე გას წორ და ვებ გვერ დის ხარ ვე ზი და და კო რექ ტირ და თა ნამ
დე ბო ბის პირ თა პი რა დი ინ ფორ მა ცია (სამ ხედ რო აღ რიცხ ვი სა და გაწ ვე ვის სამ სა ხუ რის 
შე სა ხებ).

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი  
რე კო მენ და ცი ე ბი 

1. ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებს და ე ვა ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ვებ გვერ დის მეხ სი ე რე ბის მო ცუ ლო ბის სა ჭი რო ე ბის დად გე ნა, რა თა ყვე ლა სა ჯა რო ინ
ფორ მა ცია გან თავ სდეს და ხელ მი საწ ვდო მი გახ დეს სა იტ ზე ვი ზი ტორ თათ ვის.

2. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა სამ სა ხუ რი დან გა მო ი ყოს უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი, რო მელ საც 
და ე ვა ლე ბა ყვე ლა ინ ფორ მა ცი ის და დო კუ მენ ტა ცი ის მი წო დე ბა შე სა ბა მის უფ ლე ბა მო სილ 
პირ ზე, რა თა დრო უ ლად იქ ნეს გან თავ სე ბუ ლი ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ
გვერ დზე.
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3. შე მუ შავ დეს და გან თავ სდეს მო სახ ლე ო ბის თვის მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს სა ჯა რო მო ხე
ლე ე ბის (თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის) მი ერ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბი სა და კონ სულ ტა ცი ე ბის დღე
ე ბი და სა ა თე ბი.

4. მო ქა ლა ქე თა ნდო ბის გაზ რდის და გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ვებ გვერ დზე ელექ ტრო ნუ ლად მოხ დეს სა ჩივ რე ბი სა თუ წი ნა და დე ბე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა 
და შე სა ბა მი სი პა სუ ხე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა.

5. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მის სტრუქ ტუ რებს და ე ვა ლოს: მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის, სო
ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის, გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შედ გე ნა და გან თავ სე ბა ვებ გვერ დზე.

6. შე მუ შავ დეს დე ბუ ლე ბა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის, ბი უ ჯე ტის და გეგ მვის პრო ცეს ში მი სი 
გან ხილ ვი სა და და ფი ნან სე ბის წე სებ ზე, რაც ხელს შე უ წყობს კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე
ბას, ნდო ბის ამაღ ლე ბას, სა ჭი რო ე ბის სწო რად გან საზ ღვრას. 

7. შე მუ შავ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა და გეგ მე ბი, ფი ნან სუ რი 
რე გუ ლა ცი ე ბი და ეთი კის ქცე ვის დე ბუ ლე ბა, რაც ვებ გვერ დზე ხელ მი საწ ვდო მი უნ და 
იყოს ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის თვის. 

8. შე მუ შავ დეს მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი, მომ სა ხუ
რე ბის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მის შექ მნით და შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბა 
დამ ტკი ცე ბით.

9. და ე ვა ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებს, შე ი მუ შა ონ თა ნამ შრო მელ თა გან
ვი თა რე ბის გეგ მა ისეთ სა კი თხებ ზე, რო გო რე ბი ცა ა: ბი უ ჯე ტი რე ბა, გენ დე რი, ინ კლუ ზი უ
რო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა და შე მუ შავ დეს გაც ვლი თი პროგ რა მე ბი სხვა წარ მა ტე ბულ მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ თან ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის კუ თხით.

10. მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბის, კო მი სი ის ხელ მძღვა ნე ლე ბის თვის ჩა
ტარ დეს სე მი ნა რე ბი მო ნა წი ლე ო ბი თი, სო ცი ა ლუ რი და გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის მომ ზა დე
ბის შე სა ხებ.

11. საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის მიზ ნით რე კო მენ დე ბუ ლი ა, ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ
მენ ტით გა ნი საზ ღვროს შეხ ვედ რე ბის, ტრე ნინ გე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის 
გაც ვლის პრაქ ტი კის და ნერ გვა, შე სა ბა მი სი ან გა რი შე ბის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბა.

მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი გუნ დი გა წე უ ლი დახ მა რე ბის თვის მად ლო ბას უხ დის ამ ბრო ლა უ რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას.
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ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) 

საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში

ცაგერის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

მოამზადა   ანჟელა ჩიხლაძემ

მეწარმე ქალთა ფონდის კონსულტანტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში

შე სა ვა ლი

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტურ როლს თა
მა შობს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. „სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ თა ნახ მად,28 ქვე ყა ნამ თა ვის თავ ზე სიღ რმი სე უ ლი სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შექ მნა ში, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 2015 
წელს, აქ ტი ურ ფა ზა ში შე ვი და. 

რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის გზამ კვლე ვი 2020, რომ ლის ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბის თვის, 2015 წლი დან დღემ დე სა ქარ
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სა მი ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა იქ ნა დამ ტკი ცე ბუ ლი.29 
რე ფორ მის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR), რომ ლის მი ზა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლებ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საგ რძნო ბი ცვლი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აღი ა რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ
ლო ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა რო გორც რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე, ასე ვე 
მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში.

PARის ახალ, 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 

28  ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს 
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო
ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, მუხლი 4 ხელმისაწვდომია
29  საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 20192020, გვ. 4, ხელმისაწვდომია: 
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_სამოქმედოგეგმა20192020_აღწერილობა.pdf
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

მი მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ
ლი ე რე ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) ად
გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო
ბე სე ბის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა 
და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე
სე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლე ბელ კომ პო ნენტს წარ მო ად
გენს, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვებ და მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ და მა ტე ბი თი ბი უ როკ რა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა რე შე, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის თვის კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცესს და უზ რუნ ველ ყოფ და მათ აქ ტი ურ ჩარ თვას 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე.

მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს დღე ო ბით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და
ნერ გვა ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა და ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა საკ მა ოდ სუს ტი ა. 2019 წლის სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით,30 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ელექ ტრო ნუ
ლი მმარ თვე ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი 32%ს შე ად გენ და, ხო ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ონ ლა ინ მო თხოვ ნის სა შუ ა ლე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 20%ს გა აჩ ნდა. 

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მე ბის და ნერ გვას რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით დიდ 
ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ ლო კა ცი ებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის ხა
რის ხის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი, მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლის თვის ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი და ა.შ.) შეზ ღუ დუ
ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მოხ მა რე ბის სუს ტი უნარ ჩვე ვე ბი. რე ფორ მის შე
სა ხებ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და, ზო გა დად, მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა 
და ჩარ თუ ლო ბა მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში და მა ტე ბით წი ნა ღო ბას ქმნის 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გა ტა რე ბის თვის. შე სა ბა მი სად, რე გი ო ნებ ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით პო ლი ტი კუ რი დი ა
ლო გის წა მო წყე ბა და რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი
ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბით დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს. 

მონიტორინგისმიზანი

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბის თვის, 
კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის მეც
ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, 
ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის 
მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გა მიზ ნუ ლი ა, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის შექ მნის და გაძ ლი ე რე ბის გზით, უზ რუნ ველ ყოს სა ზო
გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა და კონ ტრო ლი იმე რე თის, რა ჭა ლე ჩხუ მის და გუ რი ის 8 მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ზე.

30 ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, „საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული 
შეფასება“ 2019, ხელმისაწვდომია https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf



88

მონიტორინგი

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, ად გი ლებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი
კის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ა
სა და მიგ ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი რე კო მენ და
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბა.

მონიტორინგისმეთოდოლოგია
მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი  ხო ნის, ბაღ
და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ ში, 2020 წლის 27 იან ვრის28 თე ბერ ვლის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში 
აქ ტი უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა 
პრო ფი ლის და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 16 სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ა31.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ
რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც შე ფა სე ბის 32 სხვა დას
ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი „კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ
დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 
მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე
ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცი ა, პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რაც კონ კრე ტუ
ლი სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და. 

მონიტორინგის შედეგები
წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ასა ხავს ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბული მო ნი ტო
რინ გის შე დე გებს, რო მე ლიც ჩა ტარ და „ა (ა )ი პი ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის ცენ ტრის“ (ამ ჟა მად და რე გის ტრი რე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „ცა გე რის 
ქალ თა უფ ლე ბე ბის და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი“) და „აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე - ან გა რიშ ვალ დე ბუ-
ლი ხე ლი სუფ ლე ბა“ მი ერ. კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცია  მე წარ მე ქალ თა ფონ დი.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია სა მი მსგავ სი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც სა
ფუძ ვლად და ე დე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის რე ა ლი ზე ბის მო ნი ტო რინ გის ინ დი კა ტო
რე ბი გან ხი ლუ ლია სა მი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბით: გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა, ინ კლუ
ზი უ რო ბა. 

31 სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 
http://csoforum.ge/index.php/ka/aboutforumka1
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  გამ ჭვირ ვა ლო ბა

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის და სად გე ნად 
შემ დე გი კითხ ვე ბი იყო წარ მოდ გე ნი ლი: 

 არის თუ არა ხელ მი საწ ვდო მი ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ? და ცუ ლია თუ 
არა ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბის ვა დე ბი?

მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი აღ
ნიშ ნულ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბის მიზ ნით გა ე სა უბ რნენ მე რი ის ად მი ნის ტრა ცი ის უფ
როსს და საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის ხელ მძღვა ნელს; შეს წავ ლილ იქ ნა მე რი ის ვებ გვერ დი: tsageri.
gov.ge; hr.gov.ge; ფე ის ბუქ გვერ დი - „ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი“. შე ის წავ ლეს სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში კონ კურ სის ჩა ტა რე ბის წე სის შე სა ხებ და აღ
ნიშ ნეს, რომ ონ ლა ინ ხელ მი საწ ვდო მია ვა კან სი ე ბი, ვა დე ბი კი გან საზ ღვრუ ლია 10 დღით.

 გან თავ სე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა 
სა კონ ტაქ ტო პი რე ბით, მა თი სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი თი თე ბით 
და გან საზ ღვრუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით?

ვებ გვერ დის (tsageri.gov.ge) შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე გან ხი ლუ ლი მა სა ლე ბი დან ირ კვე ვა, რომ 
გან თავ სე ბუ ლია ინ ფორ მა ცი ე ბი სა კონ ტაქ ტო მი სა მარ თე ბით. 

 არ სე ბობს თუ არა ონ ლა ინ რე ჟიმ ში სა ჩივ რის ან წი ნა და დე ბის გა კე თე ბის/წარ დგე ნის მე-
ქა ნიზ მი/ ფორ მა? 

ვებ გვერ დის tsageri.gov.ge შეს წავ ლით ირ კვე ვა, რომ სა ჩივ რის და წი ნა და დე ბის გა კე თე ბის /
წარ დგე ნის მე ქა ნიზ მი/ ფორ მა არ სე ბობს. 

 ქვეყ ნდე ბა თუ არა ონ ლა ინ ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი? 

 - დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი

 - ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში

 - შეს ყიდ ვის გეგ მა და ან გა რი ში?

ონ ლა ინ ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი, დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 
თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში, შეს ყიდ ვის გეგ მა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია  მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის 2019 წლის ბი უ ჯე ტის დად გე ნი ლე ბა N60, 2018 წლის 28 დე კემ ბერს, ბო ლო ინ ფორ მა ცია 
ვებ გვერ დზე tsageri.gov.ge და მაც ნე ზეა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 2020 წლის 5 თე ბერ ვალს, გა მოქ
ვეყ ნე ბუ ლია ასე ვე 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, შეს რუ ლე ბის გეგ მა და ან გა რი შე ბი, აღ ნიშ ნუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ე ბი და მა ტე ბით ქვეყ ნდე ბა ად გი ლობ რივ გა ზეთ ში „ა ხა ლი ლე ჩხუ მი“ და ასე ვე 
გა შუ ქე ბუ ლია მე დი ა ჰოლ დინგ „კვი რას“ მი ერ. მა სა ლე ბი ატ ვირ თუ ლია ფე ის ბუქ გვერ დზე „ცა-
გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი.“ 

 მო ი ცავს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას? მაგ., 

  თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი;

  საკ რე ბუ ლო/ მე რი ის სხდო მე ბის დღის წეს რი გი;

  საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი;

  დად გე ნი ლე ბე ბი;

  სხვა დას ხვა დე პარ ტა მენ ტის /გან ყო ფი ლე ბის ან გა რი შე ბი.
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ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის სა ფუძ ველ ზე ვებ გვერ დის tsageri.gov.ge მი მო ხილ ვი სას ირ კვე ვა, 
რომ საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი, დად გე ნი ლე ბა სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის გა ცე მი სა და 2020 წლის ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ გა მოქ ვეყ ნდა 2020 წლის 5 თე ბერ ვალს 
სა კა ნონ მდებ ლო „მაც ნე ში“. საკ რე ბუ ლოს /მე რი ის დღის წეს რი გე ბი არ ქვეყ ნდე ბა ონ ლა ინ 
გვერ დებ ზე და იგი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია სა ინ ფორ მა ციო და ფა ზე, ონ ლა ინ რე ჟიმ ში ნორ მა ტი უ
ლი აქ ტე ბი ქვეყ ნდე ბა მი ღე ბი დან ორი დღის ვა და ში, რა საც ით ვა ლის წი ნებს კა ნონ მდებ ლო ბა.

  აქვთ თუ არა მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია კონ სულ ტა ცი ე ბის სა ა თე ბი:

	  მერს

	  მე რის მო ად გი ლეს

	  საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს

	  საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს

	  დე პუ ტა ტებს

	  დე პარ ტა მენ ტე ბის მო ად გი ლე ებს

და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე?

ვებ გვერ დის, სა მუ შაო კა ბი ნე ტებ ზე სა ინ ფორ მა ციო წარ წე რე ბის მი მო ხილ ვის კუ თხით აპა რა
ტის ხელ მძღვა ნე ლებ თან ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბით ირ კვე ვა, რომ არც მერს და არც საკ
რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს, ასე ვე მო ად გი ლე ებს, სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლებს არ გა აჩ ნი ათ 
მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის და ღია კონ სულ ტა ცი ე ბის თვის გან საზ ღვრუ ლი მი ღე ბის სა ა თე ბი. მა
თი ვე გან მარ ტე ბით, ცხელ ხაზ ში ჩარ თუ ლია ად მი ნის ტრა ცი ის უფ რო სის პი რა დი მოხ მა რე ბის 
ტე ლე ფო ნის ნო მე რი. მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბა ხორ ცი ელ დე ბა შე უზ ღუ და ვად.

  აქვთ თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს:

	  მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი?

	  სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი?

	  გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი?

შეს წავ ლი ლი ბი უ ჯე ტით, სა ფი ნან სო გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა ნელ თან შეხ ვედ რის შე დე გად 
და მი მო ხი ლუ ლი ვებ გვერ დით ირ კვე ვა, რომ კონ კრე ტუ ლად (მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი) არ 
არის, თუმ ცა არის სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი, რო მე ლიც ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა პრი ო რი ტე
ტად და ა სა ხე ლა 2020 წელს. სო ცი ა ლურ ბი უ ჯეტ ში და გეგ მი ლია 385.000 ლა რის და ხარ ჯვა ამ 
მი მარ თუ ლე ბით, რაც მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის 5%ს შე ად გენს. რაც შე ე ხე ბა გენ დე რულ ბი უ ჯე
ტი რე ბას  შექ მნი ლია ა(ა )იპ „ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი“, 
რო მე ლიც აქ ტი უ რა დაა ჩარ თუ ლი გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კი თხებ ში, გა მო ყო ფი ლია 
გენ დე რულ სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი შო რე ნა დვა ლი; პროგ რა მებ სა და პრო ექ ტებ
ში თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვდო მო ბაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის თვის (https://
tsageri.gov.ge/page/shpsebi) საკ რე ბუ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 945/03.07.2017

  მი ღე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბი? 

 ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა ვებ გვერ დზე: 

	  ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი

	  ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა

	  ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი

	  დე ბუ ლე ბა ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ
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მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა გა მარ თა ინ ტერ ვიუ ში და აუ დი ტი სა და ინ სპექ ტი რე ბის სამ სა ხუ
რის უფ როს თან და თუ ნა ლე თო დი ან თან, საკ რე ბუ ლოს სა მან და ტო და ეთი კის კო მი სი ის თავ
მჯდო მა რეს თან თა მაზ ჭა ბუ კი ან თან, რის შე დე გა დაც ირ კვე ვა, რომ 2018 წლის 7 მარ ტის 
ში და აუ დი ტი სა და ინ სპექ ტი რე ბის სამ სა ხუ რის შე სა ხებ N37 დად გე ნი ლე ბა, ცა გე რის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა N39, რო მე ლიც მი ღე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს კა
ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად; 2019 წელს შე მოწ მე ბულ იქ ნა შვი დი ა(ა )ი პი, ორი შპს, სა მი 
პირ ვე ლა დი სტრუქ ტუ რუ ლი სამ სა ხუ რი; მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ ღვე ვე ბი არ და ფიქ სი რე ბუ ლა. 
არ არის ინ ფორ მა ცი ე ბი ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბის შე სა ხებ; დე ბუ ლე ბა ეთი კის ქცე ვის შე სა
ხებ  ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა N39, საკ რე ბუ ლო ში შექ მნი ლია 
სა მან და ტო და ეთი კის კო მი სი ა.

გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ ცა გე რის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ კარ გად არი ან 
ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი, თუმ ცა შეს რუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბი სრულ ფა სოვ ნად სის რუ ლე ში ვერ არის 
მოყ ვა ნი ლი, არის ხარ ვე ზე ბი, რომ ლე ბიც რე კო მენ და ცი ე ბის სა ხით მი ე წო დე ბათ, რის შე სას
რუ ლებ ლად მა თი მზა ო ბა არის მა ღა ლი. იყე ნე ბენ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სხვა დას ხვა 
ფორ მას. მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ვი თა რე ბულ პრო ცე სებს ონ ლა ინ 
ადევ ნონ თვა ლი: გა ეც ნონ სი ახ ლე ებს, გან ცხა დე ბებს, ვა კან სი ებს, პროგ რა მებს, სა კა ნონ
მდებ ლო აქ ტებს და ა.შ.

  ეფექ ტი ა ნო ბა
მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის და სად გე ნად პა სუ
ხე ბი გა ი ცა შემ დეგ კითხ ვებ ზე:

 დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა თვის მან ძილ ზე მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში შეხ ვედ რე ბის თვის:

	  მერ თან

	  მე რის მო ად გი ლეს თან

	  საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან

	  თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს თან

	  დე პუ ტატ თან

	  დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლებ თან

მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა ინ ტერ ვიუ ჩა ა ტა რა მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს სა ზო გა დო ე ბას თან ურ
თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნელ თან თა მარ და ვი თუ ლი ან თან, რის შე დე გა დაც დგინ დე
ბა: იმის გა მო, რომ არ არ სე ბობს გან საზ ღვრუ ლი დღე ე ბი და სა ა თე ბი, შე სა ბა მი სად, არ არის 
დათ ვლა დი დღე ე ბი სა და მო ქა ლა ქე თა რიცხ ვი. მა თი ვე გან მარ ტე ბით, შე უზ ღუ და ვია მი ღე ბი
სა და სა ა თე ბის რა ო დე ნო ბა. საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის ხელ მძღვა ნე ლის ინ ტერ ვი უ თი ირ კვე ვა, 
რომ თე მე ბის დე პუ ტა ტებს აქვთ გან საზ ღვრუ ლი კვი რის დღე ე ბი, რო დე საც ხვდე ბი ან მო სახ
ლე ო ბას და ისი ნი წარ მო ად გე ნენ შუ ა მა ვალ რგოლს თვით მმარ თვე ლო ბას თან (ცა გე რის მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის შრო მის ში ნაგა ნა წე სი) https://tsageri.gov.ge/page/cagerismunicipalitetis
meriisshinaganatsesi; https://tsageri.gov.ge/page/cagerismunicipalitetismeriisdebuleba

  სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბის თვის დღე ე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა?

მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლებ თან ორი ვე სტრუქ ტუ რა ში ჩა ტა
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რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს სა ფუძ ველ ზე და ად გი ნა, რომ მე რი ა ში არის 310 დღე; (სა ჩივ რის სიმ ძი
მი სა და ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის არე ა ლის მი ხედ ვით), საკ რე ბუ ლო ში  45 დღე.

	 ხელ მი საწ ვდო მი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბა: 

	  წე რი ლე ბის წარ დგე ნა

	  პე ტი ცი ე ბი 

	  სა ჩივ რე ბი

	  შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი რე ბა

	  პა სუ ხის მი ღე ბა და ა.შ.

თვით მმარ თვე ლო ბის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის უფ როს თან ინ ტერ ვი
უს და ვებ გვერ დის მი მო ხილ ვის შე დე გად დგინ დე ბა, რომ შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი რე ბა არ 
ფიქ სირ დე ბა მე რი ა ში; საკ რე ბუ ლო ში  დი ახ, ოთხი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა წე რი ლებ ზე 
პა სუ ხის გა ცე მის თა ო ბა ზე (https://tsageri.gov.ge/page/117gasachivrebistsesi).

 აქვთ თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა?

ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გენ ლებ თან, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის ხელ
მძღვა ნელ თან მა რი კა ბენ დე ლი ან თან ინ ტერ ვი უ ი რე ბის პრო ცე სი დან ვლინ დე ბა, რომ მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა არ გა აჩ ნი ათ.

 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე-
ბის რა ო დე ნო ბა:

o დე პუ ტა ტე ბის თვის, საკ რე ბუ ლოს, მე რი ის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის (სულ, ბო ლო წლის მან-
ძილ ზე რა თე მა ზე ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი)

ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლებ თან ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ თი დგინ დე ბა, რომ საკ რე ბუ ლო
ში ჩა ტა რე ბუ ლია ხუ თი ტრე ნინ გი: „ა და მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა“; „ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა
რე ბა“; „ფი ნან სე ბი“, „მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა“ და „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა“. 2019 წელს 27მა 
სა ჯა რო მო ხე ლემ გა ი ა რა ტრე ნინ გე ბი ეტა პობ რი ვად, ამ რა ო დე ნო ბა ში შე დი ან: მე რი, მე რის 
მო ად გი ლე ე ბი და სხვა თა ნამ შრომ ლე ბი  tsageri.gov.ge; 2/პ-მლ 136, 18.10.2019წ.

 ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პრო-
ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (სულ და ბო ლო წლის მან ძილ ზე).

აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე პა სუ ხის მი სა ღე ბად მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა ინ ტერ ვიუ ჩა ა ტა რა ადა მი ა ნუ
რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის წარ მო მად გე ნელ თან, რის შე დე გა დაც პრო ცენ ტუ ლი მაჩ
ვე ნე ბე ლი შემ დეგ ნა ი რად ნა წილ დე ბა: მე რია  35%; საკ რე ბუ ლო  40%.

 გა მო ი ყე ნე ბა თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ რა ი მე სა ხის ინ სტრუ მენ-
ტი ან ტექ ნი კა საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის თვის (მა გა ლი თად, ცოდ ნის მარ თვის 
კუ თხით)?

	  ვორ კშო პე ბი, ტრე ნინ გე ბი

	  ან გა რი შე ბი, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა სხვა დას ხვა 
  გან ყო ფი ლე ბა სა და დე პარ ტა მენტს შო რის

აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხის გა სარ კვე ვად პა სუ ხე ბი მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე
ბის მარ თვის სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლის გან მი ი ღო, რის შე დე გა დაც ირ კვე ვა, რომ მე რი ა ში 
ყო ველ ორ შა ბათს იმარ თე ბა თათ ბი რი, სა დაც ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ე ბის გაც ვლა გან ყო ფი ლე
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ბებს შო რის, ჯამ დე ბა გან ვლი ლი კვი რის შე დე გე ბი, ტრე ნინ გე ბი, ან გა რი შე ბი, ხო ლო რაც 
შე ე ხე ბა რა ი მე სა ხის ინ სტრუ მენტს ან ტექ ნი კას, ვერ გა ირ კვა.

 შე მუ შა ვე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე-
ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი? 

ინ ტერ ვიუ აპა რა ტის ხელ მძღვა ნე ლებ თან  დგინ დე ბა, რომ მსგავ სი ფორ მა არ არ სე ბობს.

 გა სუ ლი წლის მან ძილ ზე რამ დე ნი შეხ ვედ რა აა ჩა ტა რე ბუ ლი სხვა ად გი ლობ რივ თვით მმარ-
თვე ლო ბებ თან სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით?

ინ ტერ ვიუ ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნელ თან, მერ თან, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან 
 სა კო ორ დი ნა ციო შეხ ვედ რე ბი ტარ დე ბა გუ ბერ ნი ა ში თვე ში ერ თხელ, სა დაც ოთხი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტი ერ თმა ნეთს უზი ა რებს გა მოც დი ლე ბას, შე მუ შა ვე ბუ ლია შე სა ბა მი სი რე კო მენ
და ცი ე ბი; 2019 წელს ლატ ვი ა ში, ცარ ნი კო ვას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გაც ვლი თი პროგ რა მით 
ტუ რიზ მი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში ამაღ ლე ბი სა და მე ნეჯ მენ ტის მი მარ თუ ლე
ბით ტრე ნინ გზე იმ ყო ფე ბოდ ნენ მე რი და მე რის მო ად გი ლე ე ბი ttps://www.matsne.gov.ge/ka/
document/view/2097940?publication=0)

 არის თუ არა საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის ერ თი წლის /ერ თი თვის გეგ მა?

აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხის გარ კვე ვის მიზ ნით ჩა ტარ და ვებ გვერ დის https://tsageri.gov.ge/page/
sakrebulosskhdomebi მი მო ხილ ვა, რის შე დე გა დაც დად გინ და, რომ შე მუ შა ვე ბუ ლია და ვებ
გვერ დზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია სა მი თვის სა მუ შაო წი ნას წა რი (კვარ ტა ლუ რი) გეგ მა საკ რე ბუ
ლოს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის შე სა ხებ.

 და წე სე ბუ ლია თუ არა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის ვა-
დე ბი და ფორ მა?

აღ ნიშ ნულ ზე პა სუ ხი მე რი ის ად მი ნის ტრა ცი ის უფ როს თან გა ირ კვა, რომ არ აქვთ მე რი ის სამ
სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის ვა დე ბი და ფორ მა. 

ეფექ ტი ა ნო ბის კუ თხით დგინ დე ბა, რომ არის გა სა მარ თი რამ დე ნი მე სა კი თხი, დო კუ მენ ტი, 
რო მე ლიც რე კო მენ და ცი ის სა ხით გა ი წე რე ბა. რაც ეხე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის ეფექ ტი ან ჩარ თუ
ლო ბას თვით მმარ თვე ლო ბის მარ თვის პრო ცეს ში, ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ცდი ლობს მაქ
სი მა ლურ ხელ შე წყო ბას. სა სურ ვე ლი ა, გა ი წე როს ზუს ტი დღე ე ბი მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის თვის, 
შე მუ შავ დეს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მუ ნი ცი პა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი, მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი
ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის ვა დე ბი და ფორ მა. 

  ინ კლუ ზი უ რო ბა

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნი ტო რინ გის ამ კომ პო ნენ ტის კითხ ვა რით დგინ დე ბა ინ კლუ
ზი უ რო ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა. 

 არის თუ არა პან დუ სე ბი მე რი ის /საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბებ ში?

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბა ზე დაკ ვირ ვე ბით ვლინ დე ბა, რომ პან დუ
სის სა კი თხი მო უგ ვა რე ბე ლი ა. 

 არის თუ არა არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა-
ხებ?
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მი მო ხი ლუ ლი გან ცხა დე ბე ბის ტექ სტე ბით შე ფას და, რომ არ არის დის კრი მი ნა ცი უ ლი ვა კან
სი ე ბი https://tsageri.gov.ge/.

 რო გო რია ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ-
ვე ნე ბე ლი?

ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლებ თან ინ ტერ ვი უს შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ და საქ მე ბულ 
ქალ თა რა ო დე ნო ბა 40%ს შე ად გენს ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, რაც რე გუ ლირ დე ბა ად გი
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სით და საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტით https://tsageri.gov.
ge/page/sakrebulosskhdomebi).

 რო გო რია ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე (მე რი, 
მე რის მო ად გი ლე, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე, მო ად გი ლე, კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე) მყო ფი 
ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი?

მე რია  5 ქა ლი, 17%, საკ რე ბუ ლო  3 ქა ლი, 8% (https://tsageri.gov.ge/page/meriistanamshromlebi). 
აღ ნიშ ნულ მაჩ ვე ნე ბელს ადას ტუ რებს ინ ტერ ვიუ ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სპე ცი ა
ლის ტთან.

 ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პი რე ბის თვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა?

ინ ტერ ვიუ სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნელ თან  ის გან მარ ტავს, 
რომ სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში ხდე ბა თარ ჯიმ ნის გა მო ძა ხე ბა და მი სი შრო მის ანაზ ღა უ რე ბაც 
ერ თჯე რა დად გა ნი საზ ღვრე ბა (https://tsageri.gov.ge/page/cagerismunicipalitetismeriisdebuleba).

 არის თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა კონ ტაქ ტო პი რი ურ თი ერ თო ბის თვის მოწყ ვლად ჯგუ-
ფებ თან: 

	  ქა ლე ბი

	  სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი

	  იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი (იგპ)

	  შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი 
  (სმე ნის, მხედ ვე ლო ბის, გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მით)

ინ ტერ ვიუ სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნელ თან, ვებ გვერ
დის https://tsageri.gov.ge/page/cagerismunicipalitetismeriisdebuleba https://tsageri.gov.ge/page/
samoqalaqosabcho მი მო ხილ ვა  ბრძა ნე ბა 2204 03.12.2019. მე რი ა ში გენ დე რულ სა კი თხებ ზე 
პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რია შო რე ნა დვა ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე
ბულ და შშმ პი რებ თან სა კონ ტაქ ტოდ შექ მნი ლია სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი და ვით ჩაკ ვე ტა ძის 
ხელ მძღვა ნე ლო ბით. მე რის ბრძა ნე ბით შექ მნი ლია სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭო, რო მელ შიც შე
დი ან მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და, შე სა ბა მი სად, მა თი ინ ტე რე სე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით ახ დე ნენ მუ შა ო ბას. საკ რე ბუ ლო ში არ სე ბობს სო ცი ა ლუ რი კო მი სი ა, რომ ლის 
ხელ მძღვა ნე ლია მა რი კა კო პა ლი ა ნი.

 აქვთ თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში) ცოდ ნა ინ კლუ ზი უ რო ბის შე სა-
ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ? სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი შეზ ღუ-
დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ?

	  კა ნონ მდებ ლო ბა შრო მის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ

	  შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის 
  კონ ვენ ცია 
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მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გენ ლებ თან ინ ტერ ვი უ თი ირ კვე ვა, რომ მე რის ბრძა ნე ბით 
2019 წლის იან ვარ ში (ბრძა ნე ბა N45) შექ მნი ლია შშმ პი რებ თან მო მუ შა ვე კო მი სი ა. შე სა ბა მი
სად, კა ნო ნის ცოდ ნა მა თი მხრი დან უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ა.

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დებს თუ არა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად გი ლობ რივ დო-
ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის ან მათ თვის 
სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის შე სა ხებ? თუ არ მოქ მე დებს, არის თუ არა გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი/ გან საზ ღვრუ ლი მი სი და ნერ გვა?

საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის ხელ მძღვა ნელ თან ინ ტერ ვი უს დროს ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხი არის ასე
თი:  დი ახ, საკ რე ბუ ლო ში შე მუ შა ვე ბუ ლია დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც არე გუ ლი რებს ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვას და მა თი ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას  
სო ცი ა ლუ რი კო მი სი ის სხდო მის 2016 წლის N7/73 დე ბუ ლე ბით.

 არ სე ბობს თუ არა ად გი ლებ ზე გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა/ ცოდ ნა მი სი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის 
შე სა ხებ?

სა ფი ნან სო სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნელ თან ინ ტერ ვი უს მეშ ვე ო ბით ირ კვე ვა, რომ შე სა ბა მი სი 
ცოდ ნა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის შე სა ხებ სრულ ფა სოვ ნად არ გა აჩ ნი ათ. ამ სა კი თხებ ზე 
მომ ზა დე ბუ ლი შეხ ვედ რე ბის /ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ხელს შე უ
წყობს ბი უ ჯე ტის კი დევ უფ რო დატ ვირ თვას გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბით.

 არის თუ არა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა კონ ტაქ ტო პი რი სა მო ქა ლა ქო ორ გა-
ნი ზა ცი ებ თან /სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის? და ზუს ტდეს, ვინ არის და ნიშ ნუ ლი 
სა ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან სა კონ ტაქ ტო პი რად?

ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხით მო ნი ტო რინ გის ჯგუფ მა და ად გი ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის N2/პ  
კად რე ბი 9130.09.2018 დო კუ მენ ტით სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან /სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან 
ურ თი ერ თო ბის თვის და ნიშ ნუ ლია ვა სილ სა ღი ნა ძე. ეს კი მიგ ვა ნიშ ნებს იმა ზე, რომ ცა გე რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის მზა ო ბა სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ეფექ ტი ა ნი თა ნამ შრომ ლო
ბის კუ თხით. 

 არის თუ არა მე რი ა ში და საკ რე ბუ ლო ში:

	  მრჩე ველ თა საბ ჭო

	  გენ დე რუ ლი საბ ჭო

	  სხვა საბ ჭო ე ბი, სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის სამ სა ხუ რის სპე ცი ა ლის ტთან ინ ტერ ვი უ თი და ვებ გვერ დზე (tsageri. 
gov. ge) მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბით დგინ დე ბა, რომ შემ დე გი დო კუ მენ ტე ბის: 05.07.2017წ. 
ბრძა ნე ბა #3/87, თე ბერ ვლის N2167 საკ რე ბუ ლოს გან კარ გუ ლე ბა 907 2017წ. 1.ო #98 საკ
რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა 798/45 თა ნახ მად, მე რი ა ში სულ 7 საბ ჭო ა. არ სე ბობს დრო ე ბი თი 
საბ ჭო ე ბის შექ მნის პრაქ ტი კა, სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ბა მი სად. საკ რე ბუ ლო ში გენ დე რულ საბ ჭოს 
ხელ მძღვა ნე ლობს საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე გი ორ გი გუ გა ვა.

ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით დგინ დე ბა, რომ ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის პან დუ სე ბი ჯერ 
კი დევ დი დი გა მოწ ვე ვა ა, თუმ ცა სხვა სა კი თხე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა ინ კლუ ზი უ რო
ბის მო ნი ტო რინ გის კომ პო ნენ ტე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნას, ნა წი ლობ რივ, გა მარ თუ ლად 
ფუნ ქცი ო ნი რებს.
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მო ნი ტო რინ გის შე დე გად  
შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი:

1. შე მუ შავ დეს და მო სახ ლე ო ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მი გახ დეს მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს 
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის (თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის) მი ერ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბი სა და კონ
სულ ტა ცი ე ბის დღე ე ბი და სა ა თე ბი.

2. მო ქა ლა ქე თა ნდო ბის გაზ რდის და გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე გა ა ნა ლიზ დეს ელექ ტრო ნუ ლად შე მო სუ ლი სა ჩივ რე ბი თუ წი
ნა და დე ბე ბი და გა მოქ ვეყ ნდეს შე სა ბა მი სი პა სუ ხე ბი.

3. შე მუ შავ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა და გეგ მე ბი, ფი ნან სუ
რი რე გუ ლა ცი ე ბი და ეთი კის ქცე ვის დე ბუ ლე ბა, რომ ლე ბიც ვებ გვერ დზე ხელ მი საწ
ვდო მი უნ და იყოს ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის თვის.

4. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მის სტრუქ ტუ რებს და ე ვა ლოს: მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის, 
სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის, გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შედ გე ნა და გან თავ სე ბა ვებ გვერ დზე.

5. შე მუ შავ დეს მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი, მომ სა
ხუ რე ბის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მის შექ მნით და შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბის შე მუ
შა ვე ბა დამ ტკი ცე ბით.

6. შე მუ შავ დეს და გან ხორ ცი ელ დეს შშმ პი რებ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე ნო ბის ადაპ ტი რე
ბის პრო ექ ტი.

7. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებს და ე ვა ლოს, შე ი მუ შა ონ თა ნამ შრო მელ თა 
გან ვი თა რე ბის გეგ მა შემ დეგ სა კი თხებ ზე: ბი უ ჯე ტი რე ბა, გენ დე რი, ინ კლუ ზი უ რო ბა, 
ეფექ ტი ა ნო ბა. შე მუ შავ დეს გაც ვლი თი პროგ რა მე ბი სხვა წარ მა ტე ბულ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებ თან ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის კუ თხით.

8. საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის მიზ ნით რე კო მენ დე ბუ ლი ა, ოფი ცი ა ლუ რი დო
კუ მენ ტით გა ნი საზ ღვროს შეხ ვედ რე ბის, ტრე ნინ გე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა
ცი ე ბის გაც ვლის პრაქ ტი კის და ნერ გვა, შე სა ბა მი სი ან გა რი შე ბის ვებ გვერ დზე გან თავ
სე ბა.

მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი გუნ დი გა წე უ ლი დახ მა რე ბის თვის მად ლო ბას უხ დის ცა გე რის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს და ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

 
 
 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) 

საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში

ლანჩხუთის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

მოამზადა   ემა კამკიამ

ფონდი „სოხუმის“ კონსულტანტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში

შე სა ვა ლი

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტურ როლს თა
მა შობს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. „სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ თა ნახ მად,32 ქვე ყა ნამ თა ვის თავ ზე სიღ რმი სე უ ლი სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შექ მნა ში, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 2015 
წელს, აქ ტი ურ ფა ზა ში შე ვი და. 

რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის გზამ კვლე ვი 2020, რომ ლის ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბის თვის, 2015 წლი დან დღემ დე სა ქარ
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სა მი ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა იქ ნა დამ ტკი ცე ბუ ლი.33 
რე ფორ მის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR), რომ ლის მი ზა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლებ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საგ რძნო ბი ცვლი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აღი ა რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ
ლო ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა რო გორც რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე, ასე ვე 
მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში.

PARის ახალ, 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი-

32  ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს 
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო
ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, მუხლი 4 ხელმისაწვდომია
33  საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 20192020, გვ. 4, ხელმისაწვდომია: 
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_სამოქმედოგეგმა20192020_აღწერილობა.pdf
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მონიტორინგი

მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი
ე რე ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) ად გი
ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე
სე ბის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და 
გა უმ ჯო ბე სე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე
სე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლე ბელ კომ პო ნენტს წარ მო ად
გენს, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვებ და მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ და მა ტე ბი თი ბი უ როკ რა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა რე შე, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის თვის კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცესს და უზ რუნ ველ ყოფ და მათ აქ ტი ურ ჩარ თვას 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე.

მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს დღე ო ბით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და
ნერ გვა ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა და ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა საკ მა ოდ სუს ტი ა. 2019 წლის სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით,34 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ელექ ტრო ნუ
ლი მმარ თვე ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი 32%ს შე ად გენ და, ხო ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ონ ლა ინ მო თხოვ ნის სა შუ ა ლე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 20%ს გა აჩ ნდა. 

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მე ბის და ნერ გვას რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით დიდ 
ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ ლო კა ცი ებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის ხა
რის ხის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი, მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლის თვის ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი და ა.შ.) შეზ ღუ დუ
ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მოხ მა რე ბის სუს ტი უნარ ჩვე ვე ბი. რე ფორ მის შე
სა ხებ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და, ზო გა დად, მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა 
და ჩარ თუ ლო ბა მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში და მა ტე ბით წი ნა ღო ბას ქმნის 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გა ტა რე ბის თვის. შე სა ბა მი სად, რე გი ო ნებ ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით პო ლი ტი კუ რი დი ა
ლო გის წა მო წყე ბა და რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი
ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბით დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს. 

მონიტორინგისმიზანი

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბის თვის, 
კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის მეც
ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, 
ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის 
მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გა მიზ ნუ ლი ა, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის შექ მნის და გაძ ლი ე რე ბის გზით, უზ რუნ ველ ყოს სა ზო
გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა და კონ ტრო ლი იმე რე თის, რა ჭა ლე ჩხუ მის და გუ რი ის 8 მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ზე.

34 ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, „საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული 
შეფასება“ 2019, ხელმისაწვდომია https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf
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მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, ად გი ლებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი
კის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ა
სა და მიგ ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი რე კო მენ და
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბა.

მონიტორინგისმეთოდოლოგია

მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი  ხო ნის, ბაღ
და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ ში, 2020 წლის 27 იან ვრის28 თე ბერ ვლის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში 
აქ ტი უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა 
პრო ფი ლის და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 16 სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ა35.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ
რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც შე ფა სე ბის 32 სხვა დას
ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი „კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ
დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 
მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე
ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცი ა, პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რაც კონ კრე ტუ
ლი სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და. 

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ასა ხავს ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო
რინ გის შე დე გებს, რო მე ლიც ჩა ტარ და ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი სა და სა ქარ თვე
ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზის მი ერ კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცი ის  იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა 
კავ შირ „სპექ ტრის“ მხარ და ჭე რით. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია სა მი მსგავ სი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც სა
ფუძ ვლად და ე დე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას. 

მო ნი ტო რინ გის ინ დი კა ტო რე ბი გან ხი ლუ ლი იყო სა მი ძი რი თა დი ელე მენ ტის თა ნახ მად: 
გამჭვირვალობა, ეფექტიანობა, ინკლუზიურობა.

35 სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 
http://csoforum.ge/index.php/ka/aboutforumka1
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  გამ ჭვირ ვა ლო ბა
ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბით (№37 2017 
წლის 25 დე კემ ბე რი) ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის დე ბუ ლე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა
ხებ36 გან საზ ღვრუ ლი ა, რომ მე რი ის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას 
უზ რუნ ველ ყოფს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი. 

ვებ გვერ დზე, საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტით დად გე ნი ლი წე სით, ასე ვე უნ და გა მოქ ვეყ ნდეს: 
მე რი ის სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბი; ინ ფორ მა ცია მე რი ის სტრუქ ტუ რი სა და საქ მი ა ნო ბის წე სის, 
მე რი ის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის შე სა ხებ; მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტე ბი (დე ბუ ლე ბა, ში ნა გა ნა წე სი, 
მი სა მარ თი); მე რი ის და მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბის მი სა მარ თი, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს
ტის მი სა მარ თი და ტე ლე ფო ნის ნო მე რი; და სხვა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა.37

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ერ თერთ მთა ვარ მაჩ ვე ნე ბელს წარ მო ად გენს 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე არის 
სპე ცი ა ლუ რი აპ ლი კა ცი ა, რომ ლი თაც შე საძ ლე ბე ლია ინ ფორ მა ცი ის გა მო თხო ვა რო გორც საკ
რე ბუ ლო დან, ასე ვე მე რი ი დან, მაგ რამ, მი უ ხე და ვად სა ძი ე ბო სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი მი ნიშ ნე ბი სა 
 „სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მო თხოვ ნი სა და გა სა ჩივ რე ბის წე სი“, შე სა ბა მი სი ჩა ნა წე რი მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ვებ პლატ ფორ მა ზე არ მო ი პო ვე ბა.

სა ინ ტე რე სოა გან ყო ფი ლე ბა „გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ“: ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბის 
გან ყო ფი ლე ბა ვა კან სი ე ბის თა ო ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, თუმ
ცა იქ იძებ ნე ბა ერ თა დერ თი გან ცხა დე ბა, და თა რი ღე ბუ ლი 2019 წლის 29 ოქ ტომ ბრით.38 არ
სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია ვერ პა სუ ხობს დად გე ნილ წესს, რომ ლის მი ხედ ვით ინ ფორ მა ცია მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში გა მო ცხა დე ბუ ლი კონ კურ სის წე სით შე სავ სე ბი ვა კან ტუ რი თა ნამ დე ბო ბე ბის 
შე სა ხებ – ქვეყ ნდე ბა კონ კურ სის გა მო ცხა დე ბი დან მომ დევ ნო სა მუ შაო დღეს39. 

მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე სრუ ლად არის გან თავ სე
ბუ ლი საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა სა კონ ტაქ ტო პი რე ბით, მა თი 
ფო ტო სუ რა თე ბით, სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი თი თე ბით და გან საზ
ღვრუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით40. 

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბის და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბით 
მოქ მე დი კერ ძო სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პი რე ბის საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ
მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბის წე სი გან საზ ღვრუ ლია ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
2015 წლის 29 დე კემ ბრის №49 დად გე ნი ლე ბით (ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და 2018 წლის 31 აგ ვის
ტოს). 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია 
ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი.

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბას უზ რუნ ველ ყოფს მე რი ის ად მი ნის ტრა
ცი უ ლი და შეს ყიდ ვე ბის სამ სა ხუ რი და საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტი.

36  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3943691?publication=0
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4315644?publication=0
37  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3943691?publication=0
38  http://lanchkhuti.gov.ge/?cat=120
39  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4315644?publication=0
40  http://lanchkhuti.gov.ge/?page_id=3563
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ვებ გვერ დის მი მო ხილ ვა ცხად ყოფს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს ონ ლა ინ რე ჟიმ ში სა ჩივ
რის ან წი ნა და დე ბის წარ დგე ნის მე ქა ნიზ მი. მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, წარ დგე ნი ლი იყო ორი 
სა ჩი ვა რი, თუმ ცა ვებ გვერ დზე მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ მო ი პო ვე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ხდე ბა შე მო სუ ლი კითხ ვე ბის რე ეს ტრის წარ მო ე ბა  ექ სე ლის ფორ მა ში 
მო ცე მუ ლია კითხ ვის შე მოს ვლის დრო, კითხ ვის ში ნა არ სი, ად რე სა ტი სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე
ბის და სა ხე ლე ბა. ამავ დრო უ ლად, თი თო ე უ ლი კითხ ვის შემ თხვე ვა ში, აღ ნიშ ნუ ლი ა, რო დის 
გა ი ცა პა სუ ხი. დაკ ვირ ვე ბით გა მოვ ლინ და, რომ შე მო სულ წე რილებზე პა სუ ხის გა ცე მის სა
შუ ა ლო ვა დაა 45 დღე.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია ონ ლა ინ ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი: დამ ტკი
ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში, 
შეს ყიდ ვის გეგ მა და ან გა რი ში (ბო ლო ან გა რი შის თა რი ღი: საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის ან
გა რი ში  ნო ემ ბე რი 22, 2019, მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ ვე ბი).

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი მო ი ცავს ამომ წუ რავ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას შემ დე გი მი მარ
თუ ლე ბი თაც: თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი; საკ რე ბუ ლო/ მე რი ის სხდო მე ბის დღის 
წეს რი გი; საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი; საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბე ბი; 
სხვა დას ხვა დე პარ ტა მენ ტის /გან ყო ფი ლე ბის ან გა რი შე ბი.

მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, რომ მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია კონ სულ ტა ცი ე ბის სა ა თე ბი 
გან საზ ღვრუ ლი აქვთ: მერს, მე რის მო ად გი ლეს, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს, საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს, დე პუ ტა ტებს, დე პარ ტა მენ ტე ბის მო ად გი ლე ებს. საკ რე ბუ ლოს 
აპა რატ სა და მე რი ის სა ორ გა ნი ზა ციო სამ სა ხურ ში მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მერს  პა რას
კევ ო ბით  4 სა ა თი; მე რის მო ად გი ლეს  ყო ველ დღე; საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს  ორ
შა ბა თო ბით, 4 სა ა თი; საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს  ყო ველ დღე; დე პუ ტა ტებს 
 ყო ველ დღე; დე პარ ტა მენ ტე ბის მო ად გი ლე ებს  ყო ველ დღე; შეხ ვედ რე ბის შე სა ხებ პრო აქ
ტი უ ლად ქვეყ ნდე ბა ნი უ სე ბი.

  ეფექ ტი ა ნო ბა 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ფორ მი რე ბის პრობ ლე მა სა ზო გა დო ე ბის დე მოკ რა ტი უ ლი 
მო წყო ბის ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სა კითხს წარ მო ად გენს. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა არის თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ-
რებ მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბა და შე საძ ლებ ლო ბა, მათ მი ერ არ ჩე უ ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის მეშ ვე ო ბით, გა დაწყ ვი ტონ ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კი თხე ბი41.

აქ ტი უ რი სა ზო გა დო ე ბა და მო ნა წი ლე ო ბის მა ღა ლი ხა რის ხი არის წარ მა ტე ბუ ლი თვით მმარ
თვე ლო ბის, ღია და ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბის გა რან ტი ა. მსგავ სი მო ცე მუ ლო ბის პი რო ბებ ში 
შე საძ ლე ბე ლია ლო კა ლუ რი პრობ ლე მე ბის ად გილ ზე სწრა ფად, ეფექ ტუ რად და გამ ჭვირ ვა
ლედ გან ხორ ცი ე ლე ბა. სა ზო გა დო ებ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის მა ღა ლი ხა რის ხი გა ნა პი რო ბებს ად გი
ლობ რი ვი რე სურ სე ბის სწორ და ეფექ ტი ან ათ ვი სე ბას42.

მო ქა ლა ქე თა და მო კი დე ბუ ლე ბას გან საზ ღვრავს თვით მმარ თვე ლი ორ გა ნო ე ბის მიდ გო მა სა

41  ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429?publication=46
42  https://bit.ly/3aQAXrE  ადგილობრივი მმართველობის რეფორმა  გამოსავალი რუხი ზონიდან.
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ზო გა დო ებ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბის მი მართ. ად გი ლობ რი ვი მო ხე ლე ე ბი არ გრძნო ბენ თავს ან გა
რიშ ვალ დე ბუ ლად ამომ რჩევ ლე ბის წი ნა შე.

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჯერ ჯე რო ბით არ არის და ნერ გი ლი სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე
ბა. თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი და წყე ბუ ლი ა. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მზა ო ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით და ფიქ სი რე ბუ ლი აქვს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მერს: „ვი მე დოვ ნებ, რომ ლან ჩხუ თი აქ ტი უ რად ჩა ერ თვე ბა [მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის] 
პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში და ჩვე ნი მცხოვ რებ ლე ბი უფ რო მე ტი შე მარ თე ბით მი ი ღე ბენ 
მო ნა წი ლე ო ბას ბი უ ჯე ტის შედ გე ნის პრო ცეს ში“43.

მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის თე მა ზე ლან ჩხუთ ში ჩა ტარ და ტრე ნინ გი ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის მო ხე ლე ე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის. ტრე
ნინ გი მიზ ნად ისა ხავ და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბით ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის და გეგ მვის 
მო დე ლე ბი სა და ფორ მე ბის სწავ ლე ბას იმი სათ ვის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შეძ ლოს მომ დევ
ნო წლებ ში მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვა.

სა ფი ნან სო სამ სა ხუ რის გან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი შე ად გენს ბი
უ ჯე ტის 5%ს. მა თი ვე ცნო ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს გა მო ყო ფი ლი გენ დე რუ ლი ხარ ჯე ბი 
 ის შე ად გენს 5000 ლარს. თუმ ცა, უნ და ით ქვას, რომ ლან ჩხუ თის ბი უ ჯეტ ში არის მკა ფი ოდ 
გა მოკ ვე თი ლი გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც ჩაშ ლი ლია სხვა მი მარ თუ ლე ბებ ში და 
ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი ინ დექ სით შეს წავ ლის შემ თხვე ვა ში მათ საკ მა ოდ მა ღა ლი ნიშ ნუ ლი 
ექ ნე ბათ. მა გა ლი თად, ძუ ძუს კი ბო თი და ა ვა დე ბუ ლი ქა ლე ბის სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მა, 
ქალ თა სა ფეხ ბურ თო კლუ ბის და ფი ნან სე ბა. 

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის გან მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში არ არის მი ღე ბუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბი. ვებ გვერ დზე არ იძებ ნე ბა ან ტი კო
რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი, ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა, ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი, დე ბუ ლე ბა 
ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ.

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში ჩა ტარ და ინ ტერ ვიუ მე რის მო ად გი ლეს თან, მომ სა ხუ რე ბის ცენ
ტრის სპე ცი ა ლის ტთან, საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ როს თან. მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, გან
საზ ღვრუ ლია თვის მან ძილ ზე შეხ ვედ რე ბის თვის გა მო ყო ფი ლი დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა მე რი ა სა 
და საკ რე ბუ ლო ში. 

მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბის თვის დღე ე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე
ნო ბა გან საზ ღვრუ ლია 10 დღით. გა სულ წელს და ფიქ სირ და 2 სა ჩი ვა რი. პა სუხს სა შუ ა ლოდ 
დას ჭირ და 7 დღემ დე ვა და. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ვებ გვერ დზე არის შე სა ბა მი სი გრა ფა, მაგ რამ 
არა ნა ი რი ინ ფორ მა ცია არ იძებ ნე ბა.

„სა ჩივ რე ბის“ გან ყო ფი ლე ბის გარ და, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ფიქ სირ დე ბა სხვა 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბაც: წე რი ლე ბის წარ დგე ნა, პე ტი ცი ე ბი. 

ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია ერ თი პე ტი ცია „გუ რუ ლი მხედ რე ბის სა ხე ლო ბის მო ე და ნი ლან
ჩხუთ ში“44. 

მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის ვე ბაპ ლი კა ცია მომ ზად და პრო ექ ტის 
„ი ნო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის“ ფარ

43  შეხვედრა პროექტის „მოქალაქეთა თანამონაწილეობა ადგილობრივ ბიუჯეტირებაში“ ფარგლებში 
44  პეტიციის გამოქვეყნების თარიღი  12.04.19 http://lanchkhuti.gov.ge/?page_id=712



103

იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

გლებ ში, რო მე ლიც გა ნა ხორ ცი ე ლა სა მო ქა ლა ქო კულ ტუ რის სა ერ თა შო რი სო ცენ ტრმა (ICCC), 
მცი რე გრან ტე ბის პროგ რა მის (SGS) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით. მი უ ხე და ვად ელექ ტრო ნუ ლი 
აპ ლი კა ცი ის გა მარ თუ ლი სის ტე მი სა და მი სი შევ სე ბის ფორ მის სი მარ ტი ვი სა, მო ქა ლა ქე თა 
ნაკ ლე ბი და ინ ტე რე სე ბა აღ ნიშ ნუ ლი ჩარ თუ ლო ბით თვალ ში სა ცე მი ა.

ობი ექ ტუ რად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის რე სურ სი იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, მოხ დეს შე უ
ფერ ხე ბე ლი კო მუ ნი კა ცია მო ქა ლა ქე სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას, საკ რე ბუ ლოს შო რის. 
მა გა ლი თად, არის ფან ჯა რა ონ ლა ინ გა მო კითხ ვის თვის, რო მე ლიც სა თა ნა დო სო ცი ო დე მოგ
რა ფი უ ლი პრო ფი ლის და ფიქ სი რე ბის შემ დეგ (სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი, სქე სი, ასა კი) იძ ლე ვა 
სა შუ ა ლე ბას, მომ ხმა რე ბელ მა და ა ფიქ სი როს სა კუ თა რი ხედ ვა, „რის გა კე თე ბას ისურ ვებ დით 
თქვენს სა ცხოვ რე ბელ ად გი ლას (სო ფელ ში /უ ბან ში) უპირ ვე ლე სად? (ჩა წე რეთ მაქ სი მუმ სა მი 
პრი ო რი ტე ტი)“45.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არის ფან ჯა რა „სი ახ ლე ე ბის გა მო წე რა“, რომ ლი თაც სა კუ
თა რი ტე ლე ფო ნის, ან ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის და ფიქ სი რე ბის შემ დეგ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლია 
მი ი ღოს სი ახ ლე ე ბი მის მი ერ არ ჩე უ ლი სფე რო ე ბის გარ შე მო: ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და ტრან
სპორ ტი; გა რე მოს დაც ვა და ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა, წყალ მო მა რა გე ბა და წყა ლა რი ნე ბა, ად გი
ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი და მო საკ რებ ლე ბი და სხვა.

სა გუ ლის ხმო ა, რომ ვებ გვერდს არ აქვს შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი რე ბის რე სურ სი.

ტრე ნინ გე ბი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბის თვის

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი სა და ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის თვის დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის კომ პე ტენ ცი ას და მათ პერ მა ნენ ტულ 
სწავ ლე ბებს ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბი აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თულnი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მო ხე ლე თა უწყ ვე
ტი სწავ ლე ბის პროგ რა მებ ში, რო მელ თაც ახორ ცი ე ლე ბენ კვა ლი ფი ცი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.46

ლან ჩხუ თის HR გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან ინ ტერ ვი უს თა ნახ მად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა
აზ რე ბუ ლია ამ სა კი თხის მნიშ ვნე ლო ბა. დე პუ ტა ტე ბის თვის, საკ რე ბუ ლოს, მე რი ის თა ნამ
შრომ ლე ბის თვის ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი, რომ ლე ბიც გა ი ა რა საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის 100%მა, 
საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის 70%მა, მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გე ნელ თა 45%მა. ტრე ნინ
გე ბი ჩა ტარ და ისეთ თე მებ ზე, რო გო რე ბი ცა ა: პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა, სა ზო გა დო ე ბას
თან ურ თი ერ თო ბა და კო მუ ნი კა ცი ა, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა და ად გი ლობ რი ვი 
გან ვი თა რე ბის ჯგუ ფე ბი. 

მი უ ხე და ვად ად გი ლობ რივ მო ხე ლე თა სა გან მა ნათ ლებ ლო კომ პო ნენ ტის მნიშ ვნე ლო ბის დეკ
ლა რი რე ბი სა, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის რა ი მე სა ხის ინ სტრუ მენ ტი ან ტექ ნი კა 
საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის თვის (პერ სო ნა ლის ცოდ ნის მარ თვის კუ თხით), გარ და 
დო კუ მენ ტა ცი ის მარ თვის ელ სის ტე მის და ნერ გვი სა. ნაკ ლე ბად ტარ დე ბა ვორ კშო პე ბი, ტრე
ნინ გე ბი, ან გა რი შე ბი, ინ ფორ მა ცი ის ში და გაც ვლა სხვა დას ხვა გან ყო ფი ლე ბა სა და დე პარ ტა
მენტს შო რის.

თვით მმარ თვე ლო ბებ თან სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით გა სუ ლი 

45  http://lanchkhuti.gov.ge/?page_id=540
46  2015 წლის 7 ივლისის საქართველოს მთავრობის №319 დადგენილება https://bit.ly/3cWlHL6 
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წლის მან ძილ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ მა სხვა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე
ლო ბებ თან მხო ლოდ რამ დე ნი მე შეხ ვედ რის გახ სე ნე ბა შეძ ლეს, რო მ ლებიც, ძი რი თა დად, ორ
გა ნი ზე ბუ ლი იყო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ.

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში სა ორ გა ნი ზა ციო სამ სა ხუ რის უფ რო სის გან მო პო ვე ბუ ლი ინ
ფორ მა ცი ით, არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო 
ფორ მე ბი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს დი დი ხა ნი ა, აქვთ რე კო მენ და ცი ა, 
და ნერ გონ პროგ რა მე ბის ეფექ ტის გა მოვ ლე ნის პრაქ ტი კა.

მო ნი ტო რინ გის თა ნახ მად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის წლი უ რი, 
კვარ ტა ლუ რი გეგ მა. სხდო მე ბი ტარ დე ბა რეგ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სად. ვებ გვერ დზე გან თავ სე
ბუ ლია ანონ სე ბი და გეგ მი ლი სხდო მე ბის თა ო ბა ზე და დევს ოქ მე ბი. 

მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბით, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დად გე ნი ლია მე რი ის სამ სა ხუ
რე ბის საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლის ვა დე ბი და ფორ მა47. მათ შო რის  მე რი ის საქ მი ა ნო ბის სა
ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბა/ მო ნი ტო რინ გი; კა ნონ მდებ ლო ბის 
მო თხოვ ნა თა დაც ვა სა და შეს რუ ლე ბა ზე კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა, მო სა ლოდ ნე ლი დარ
ღვე ვე ბის ან /და ხარ ვე ზე ბის ანა ლი ზი და მა თი პრე ვენ ცი ა; მე რის თვის შე სა ბა მი სი რე კო
მენ და ცი ე ბის წარ დგე ნა; ასე ვე მე რი ის საქ მი ა ნო ბის სა ჯა რო ო ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ
რუნ ველ ყო ფა, სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შე წყო ბა და 
მხარ და ჭე რა და ა.შ.

ხელ მი საწ ვდო მია ინ ფორ მა ცია ში და აუ დი ტის სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ზე.48

  ინ კლუ ზი უ რო ბა

სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის ვებ გვერ დებ ზე პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო
ნი ტო რინ გთან ერ თად, არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ სერ ვი სე ბი სა და აპ ლი კა ცი ე ბის შე მოწ
მე ბა, რო მელ თა მთა ვა რი ამო ცა ნა მო ქა ლა ქე ე ბის პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში ჩარ თუ ლო ბის 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ა.49

მი იჩ ნე ვა, რომ ად გი ლობ რი ვი დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თვის ხა ზი გა დის მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო
ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბელ ზე, „ქვე ვი დან  ზე ვით“ ინი ცი ა ტი ვებ ზე. იმა ზე, რამ დე ნად 
კარ გად შე უძ ლია თვით მმარ თვე ლო ბას, წა ა ხა ლი სოს ინ კლუ ზი უ რი ჯგუ ფე ბი ად გი ლობ რი ვი 
ჩარ თუ ლო ბის თვის; რამ დე ნად მო ნა წი ლე ო ბენ ქა ლე ბი და სხვა გენ დე რუ ლი ჯგუ ფე ბი ად გი
ლობ რივ მარ თვა ში.

ლან ჩხუ თის ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე
ნე ბე ლი HR გან ყო ფი ლე ბის უფ როს თან და საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ როს თან ინ ტერ ვი უ ე ბის 
თა ნახ მად, საკ მა ოდ მა ღა ლი ა: მე რია  54%, საკ რე ბუ ლო  78%.

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე (მე რი, მე რის მო ად გი
ლე, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე, მო ად გი ლე, კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე) მყო ფი ქა ლე ბის პრო
ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მე რი ა ში არის 45%, საკ რე ბუ ლო ში  20%.

47  https://bit.ly/3d0CrRt
48   https://bit.ly/2y1zLo5
49  https://idfi.ge/public/migrated/uploadedFiles/files
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ვებ გვერ დზე არ არის მო ცე მუ ლი გენ დე რუ ლად სეგ რე გი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი. ცა რი ე ლია 
„სტა ტის ტი კის“ გან ყო ფი ლე ბა, რო მელ შიც, სა სურ ვე ლი ა, იყოს სქე სის და სხვა სო ცი ო დე
მოგ რა ფი უ ლი ნიშ ნით სეგ რე გი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. ის, რომ კა ტე გო რია „სტა ტის ტი კა“ მომ
ხმა რე ბელს ვერ აწო დებს ვე რა ნა ირ მო ნა ცე მებს, მი უ თი თებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა 
მხრი დან მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის და პროგ რა მე ბის შეს რუ ლე ბის პრაქ ტი კის ნაკ ლე ბო ბა ზეც.

რამ დე ნად არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე
ბის უფ ლე ბა, შე უ ფერ ხებ ლად მი ი ღონ და გას ცენ ინ ფორ მა ცი ა: რო გორც ირ კვე ვა, მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში პე რი ო დუ ლად არის არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პი რე ბის თვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბის 
სა ჭი რო ე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ა, თუმ ცა მხო ლოდ სა ჭი რო ე ბი სა და წი ნას წა რი ინ ფორ
მი რე ბის შემ თხვე ვა ში.

რო გორც მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის სა კონ ტაქ ტო პი რი მოწყ ვლად 
ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის (ქა ლე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი
ლე ბუ ლი პი რე ბი (იგპ), შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი (სმე ნის, მხედ ვე ლო ბის, 
გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მით): საკ რე ბუ ლო ში ამ სა კი თხებს კუ რი რებს გენ დე რუ ლი საბ ჭოს 
თავ მჯდო მა რე; მე რი ა ში  სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის სპე ცი ა ლის ტი.

მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს აქვთ ვალ დე ბუ ლე ბე ბი შშმ პი რებ თან მი
მარ თე ბით: „საკ რე ბუ ლომ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს „შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ
თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მო თხოვ ნე ბი. ამ კა ნო ნის მე9 მუხ
ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის თა ნახ მად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან, უზ რუნ ველ ყონ 
შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა პი რო ბე ბი, რა თა მათ თა ვი სუფ ლად ისარ გებ ლონ 
კულ ტუ რულ სა ნა ხა ო ბი თი და წე სე ბუ ლე ბე ბით და სპორ ტუ ლი ნა გე ბო ბე ბით, აგ რეთ ვე უზ
რუნ ველ ყონ ისი ნი სპე ცი ა ლუ რი სპორ ტუ ლი ინ ვენ ტა რი თა და სხვა სა ჭი რო სა შუ ა ლე ბე ბით. 
გარ და ამი სა, ამა ვე კა ნო ნის მე11 მუხ ლი ავა ლებს საკ რე ბუ ლო ებს, და ად გი ნონ სპე ცი ა ლუ რი 
წე სი და პი რო ბე ბი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლურ სა ყო ფა ცხოვ რე ბო 
მომ სა ხუ რე ბის, მათ შო რის სურ სათ სა ნო ვა გი თა და სა ხალ ხო მოხ მა რე ბის საგ ნე ბით უზ რუნ
ველ ყო ფის, კო მუ ნა ლუ რი და სხვა სა ხის მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით“50. 

მო ცე მუ ლი პე რი ო დის თვის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი შე ნო ბის მხო ლოდ პირ ვე-
ლი სარ თუ ლის შე სას ვლელ ში არის მო წყო ბი ლი პან დუ სე ბი. აქ გან ლა გე ბუ ლია მო ქა ლა ქე თა 
მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრი და სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი, სა დაც უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში უწევთ 
მის ვლა ვი ზი ტო რებს. თუმ ცა საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე დას წრე ბა და მერ თან /მო ად გი ლე ებ-
თან ვი ზი ტი იზ ღუ დე ბა, რად გან საკ რე ბუ ლოს სხდო მა მე სა მე სარ თულ ზე ტარ დე ბა და მე სა მე 
სარ თულ ზე ვეა მე რის მი სა ღე ბი. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ შე ნო ბა აგე ბუ ლია 40 წლის წინ, 
მი სი გა და კე თე ბა პრობ ლე მებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში) გა მოვ ლინ და 
არა საკ მა რი სი ცოდ ნა ინ კლუ ზი უ რო ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო
ბის თა ო ბა ზე: სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის შე სა ხებ; კა ნონ მდებ ლო ბა შრო მის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ; შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ა ზე. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, უნ და და ფიქ სირ დეს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში წი ნა წლებ თან შე და რე
ბით მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა გაზ რდი ლი ძა ლის ხმე ვა შშმ პირ თათ ვის შე სა ბა მი სი გა რე მოს შექ მნის 
თვალ საზ რი სით.

50  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30316?publication=9
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ცვლი ლე ბე ბი შე ე ხო საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტში, მე რი ი სა და და სო ცი ა ლუ რი კო მი სი ის დე
ბუ ლე ბებ ში შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სა კი თხე ბის გა ე როს შეზ ღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა კონ ვენ ცი ის შე სა ბა მი სად ასახ ვას51.

არ სე ბობს ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 2018 წლის 27 აპ რი ლის დად გე ნი ლე
ბა №24 ქ. ლან ჩხუ თი) _ ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
პირ თა სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე საბ ჭოს დე ბუ ლე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ52.

ამ მი მარ თუ ლებით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე მო ცე მუ ლი ბო ლო ინ ფორ მა ცია არის 
ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა სა კი თხებ ზე 
მო მუ შა ვე საბ ჭოს სხდო მის დღის წეს რი გი (30 იან ვა რი 2020 წე ლი). თუმ ცა ინ ფორ მა ცია თა
ვად ამ საბ ჭოს, მი სი წევ რე ბის შე სა ხებ, სა თა ნა დო დე ბუ ლე ბა ვებ გვერ დზე ხელ მი საწ ვდო მი 
არ არის.

ინ ფორ მა ცია იმის თა ო ბა ზე, მოქ მე დებს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე
გუ ლა ცია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე
ბის ჩარ თვის ან მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის შე სა ხებ  მი ღე ბულ იქ ნა სა
ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის გან, ასე ვე  საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის 
უფ რო სის გან. მა თი ინ ფორ მა ცი ით, მსგავ სი რე გუ ლა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის. მათ არა 
აქვთ ინ ფორ მა ცი ა, იგეგ მე ბა თუ არა სა მო მავ ლოდ მსგავ სი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

ვებ გვერ დზე არის გან ყო ფი ლე ბა „შშმ პირ თა ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წყო ბის სერ ვი სი“, „ბავ
შვე ბი სა და მო ხუ ცე ბი სათ ვის სპე ცი ა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წყო ბის სერ ვი სი“, სა დაც 
სა ძი ე ბო სიტყ ვის შე სა ბა მი სი ჩა ნა წე რი არ მო ი პო ვე ბა. ზო გა დად, ეს ეხე ბა ამ გან ყო ფი ლე ბის 
ბევრ სხვა სერ ვის საც. 

შშმ პირ თა, დევ ნილ თა, მარ ტო ხე ლა მშობ ლე ბის, ხან დაზ მუ ლე ბის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი 
ქა ლე ბის და სხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის დახ მა რე ბა გან საზ ღვრუ ლია საკ რე ბუ ლოს მი ერ დამ
ტკი ცე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წე სით53. მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ სხვა დას ხვა 
გენ დე რუ ლი ჯგუ ფი ინ ტეგ რი რე ბუ ლია ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ დო კუ მენ ტებ ში, დე ბუ ლე
ბებ ში, რაც ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის შე სა ხებ გა ნა ცხადს მეტ ლე გი ტი მუ რო ბას 
მა ტებს.

მო ნი ტო რინ გით დად გინ და, რომ მე რი ა ში და საკ რე ბუ ლო ში არის სხვა დას ხვა საბ ჭო  მრჩე ველ
თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო, შშმ პირ თა საბ ჭო, რჩე ულ თა საბ ჭო. სა ინ ტე რე სო საქ მი ა ნო ბას 
ახორ ცი ე ლებს ლან ჩხუ თის ახალ გაზ რდუ ლი საკ რე ბუ ლო, თუმ ცა ვებ გვერ დი ნაკ ლე ბად ასა ხავს 
მათ საქ მი ა ნო ბას: მას ზე არ მო ი პო ვე ბა ინ ფორ მა ცია ახალ გაზ რდუ ლი საბ ჭოს შე სა ხებ.

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში, კერ ძოდ მე რი ა ში, არ არის სა კონ ტაქ ტო პი რი სა მო ქა ლა
ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან /სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის. საკ რე ბუ ლო ში ამ სა კითხს 
კუ რი რებს აპა რა ტის უფ რო სი. 

ვებ გვერ დის შე სა ბა მის გრა ფა ში არ იძებ ნე ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ა. 

51  საკრებულოს რეგლამენტი  http://lanchkhuti.gov.ge/?page_id=495
52  https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4162533/0/ge/pdf
53  http://lanchkhuti.gov.ge/?p=5304
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მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბით, პე რი ო დუ ლად იქ მნე ბა სხვა საბ ჭო ე ბი, 
სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი. გა სულ წელს იყო შექ მნი ლი ერ თი სა მუ შაო ჯგუ ფი  სო ფელ გრი
გო ლე თის სა ნა პი რო ზო ლის გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბით (საკ რე ბუ ლოს გან კარ გუ
ლე ბა N33). 

ვებ გვერ დზე მო ცე მუ ლია ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ზე, კერ ძოდ, იძებ
ნე ბა წევ რე ბის სი ა, სამ სა ხუ რებ რი ვი პო ზი ცი ა, მაგ რამ არ არის მი თი თე ბუ ლი სა კონ ტაქ ტო 
ინ ფორ მა ცი ა.

ვებ გვერ დზე არ დევს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გეგ მა, რაც ად გი ლობ
რი ვი გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის მი მარ თუ ლე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ძა ლის ხმე ვას ნაკ ლე ბად 
თვალ სა ჩი ნოს ხდის.

დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

მო ნი ტო რი გის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბი სას 
თვით მმარ თვე ლო ბებ თან მი მარ თე ბით და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის კუ თხით არ სე-
ბუ ლი ძლი ე რი მხა რე ე ბი, წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა, ასე ვე - გა მოწ ვე ვე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა არ შე მო ი ფარ გლოს ცენ ტრი დან წა მო
სუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბით და და მო უ კი დებ ლად, პრო აქ ტი უ ლად იზ რუ ნოს ად გილ ზე კარ გი მმარ
თვე ლო ბის პრინ ცი პე ბის დამ კვიდ რე ბა ზე, რომ ლის ქვა კუ თხე დი, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის მი ხედ ვით, არის ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბა. კერ ძოდ: 2021 წლის თვის ელექ
ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სრუ ლი მო დუ ლე ბის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ფარ თო მას შტა ბი ა ნი 
იმ პლე მენ ტა ცი ის პრო ცე სის და წყე ბას უნ და დახ ვდეს გა მოკ ვე თი ლი პო ლი ტი კუ რი მზა ო ბა 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ად გი ლობ რი ვი მო ხე ლე ე ბი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან, ასე ვე  შე სა
ბა მი სი ტექ ნი კუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა.

  გამ ჭვირ ვა ლო ბა

ინ ტერ ნეტ რე სურ სე ბის ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია ბი უ როკ რა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა, პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცი ის აგე ბა სხვა დას ხვა ჯგუფ თან, 
აზ რთა ურ თი ერ თგაც ვლა და, სა ბო ლოო ჯამ ში, მთავ რო ბის მე ტი ღი ა ო ბის უზ რუნ ველ ყო
ფა. მი უ ხე და ვად აღ ნიშ ნუ ლი და დე ბი თი მხა რე ე ბი სა, ამ ყვე ლაფ რის წი ნა პი რო ბას ქვეყ ნის 
მას შტა ბუ რი ინ ტერ ნე ტი ზა ცია და მა სობ რი ვი ხელ მი საწ ვდო მო ბა წარ მო ად გენს. წი ნა აღ მდეგ 
შემ თხვე ვა ში, და ნერ გი ლი ელექ ტრო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით მო ქა ლა ქე ე ბის მხო ლოდ შეზ ღუ
დუ ლი ნა წი ლი ისარ გებ ლებს. ეს არის სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა რე ფორ მის წარ მა ტე ბის თვის 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე.

კი დევ ერ თი გა მოწ ვე ვა არის ის, რომ მო ქა ლა ქე ე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლის თვის ჯერ კი დევ 
უც ნო ბია ინ ფორ მა ცია მო სახ ლე ო ბის აქ ტი ვო ბი სა და პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში ჩარ თვის ამ 
კონ კრე ტუ ლი სა შუ ა ლე ბის შე სა ხებ. ხშირ შემ თხვე ვა ში არა სა თა ნა დოდ ხდე ბა ცალ კე უ ლი სა
მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა.

ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის მო ქა ლა ქე თა მხრიდან აქ ტი ურ გა მო ყე ნე ბას ხელს უშ ლის ინ
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ტერ ნე ტის არა საკ მა რი სი ხელ მი საწ ვდო მო ბა. ნაკ ლე ბად იკ ვე თე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის მზა ო ბა ად
გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბი სა და სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვე ბის და დაკ ვე თის 
შე თა ვა ზე ბი სათ ვის. ამის დას ტუ რია პე ტი ცი ე ბის ძა ლი ან და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ელექ ტრო ნუ
ლად შე მო სუ ლი წი ნა და დე ბე ბის სიმ ცი რე, და ბა ლი უკუ კავ ში რი და ინ ტე რაქ ცია სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებ ში.

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ისი ნიც კი, ვინც სარ გებ ლო ბენ მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ
ვი სე ბით, უმე ტეს წი ლად მხო ლოდ ინ ფორ მა ცი ის მიმ ღე ბე ბი არი ან და ნაკ ლე ბად ცდი ლო
ბენ ინ ტე რაქ ცი ას და აზ რთა ურ თი ერ თგაც ვლა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის (პე ტი ცი ა, 
იდე ის მი წო დე ბა და სხვა) გა მო ყე ნე ბას.

რე კო მენ და ცი ა: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მცხოვ რებ ლებ ში ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფა. სა თა ნა დო სა ინ ფორ მა ცი ო- სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, 
რაც ხელს შე უ წყობს მა თი მხრი დან ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბას, თა ნამ-
შრომ ლო ბას და სო ცი ა ლუ რი დაკ ვე თის დე მონ სტრი რე ბას.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ტექ
ნი კუ რი და მე თო დო ლო გი უ რი რე სურ სე ბი მეტ ნაკ ლე ბად პა სუ ხობს თა ნა მედ რო ვე სტან დარ
ტებს. გარ და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლად მი ღე ბის და სხვა მომ სა ხუ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბი სა, ის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, გან ხორ ცი ელ დეს მო ქა ლა ქე ე ბის მე ტი მო ნა წი ლე
ო ბა ინ ტე რაქ ტი უ ლი გა მო კითხ ვე ბი სა და სხვა მე თო დე ბის მეშ ვე ო ბით. 

ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შე უძ ლია ამ სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი
რო ე ბე ბის, იდე ე ბი სა და მათ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის, უკ ვე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბის მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გი, მა თი ეფექ ტუ რო ბის გან საზ ღვრა, მაგ რამ გა მოწ ვე ვას 
წარ მო ად გენს ის, რომ რო გორც მო ქა ლა ქე ებ ში, ასე ვე ად გი ლობ რივ მო ხე ლე ებ ში, ნაკ ლე ბია 
ცოდ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გი ა ზე. არ ტარ დე ბა სხვა
დას ხვა პროგ რა მით ბე ნე ფი ცი ა რე ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბა, არ ხდება ბე ნე ფი ცი არ თა სა
ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და მათ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გვა. 

რე კო მენ და ცი ა: და ი ნერ გოს მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ეფექ ტუ რო ბის გან-
მსაზ ღვრე ლი შე სა ფე რი სი ფორ მე ბი, სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის მე ქა ნიზ მე ბი, რა თა მომ ზად-
დეს მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მე ბი. მოხ დეს სა ა მი სო კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბის თვის მა ტე რი ა ლუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გა მო ყო ფა.

ის, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ნაკ ლე ბად იყე ნე ბენ ელექ ტრო ნუ ლი მი მარ თვის ფორ მებს, და ბა ლია 
მა თი აქ ტი უ რო ბა პე ტი ცი ე ბი სა და სა კუ თა რი იდე ე ბის ინი ცი რე ბის კუ თხით, ნაკ ლე ბია რეს
პონ დენ ტთა აქ ტი ვო ბა პე ტი ცი ე ბის თვის მხარ და ჭე რის კუ თხით, მი უ თი თებს იმა ზე, რომ რეს
პონ დენ ტთა გარ კვე უ ლი ნა წი ლის თვის ჯერ კი დევ უც ნო ბია ინ ფორ მა ცია ამ მნიშ ვნე ლო ვან 
პლატ ფორ მა ზე ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გის თვის.

რე კო მენ და ცი ა:  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა კითხ ზე 
პა სუ ხის მგე ბელ მა პი რებ მა უნ და მო ა ხერ ხონ მო ქა ლა ქე ე ბის უფ რო მა ღა ლი ჩარ თუ ლო ბის, მე-
ტი უკუ კავ ში რის სის ტე მის შექ მნა.
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ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის და ნერ გი ლი თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბულ ვა კან
სი ებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა. ეს 
აძ ნე ლებს იმ სა კი თხის მო ნი ტო რინგს, რამ დე ნად არის და ცუ ლი არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მიდ
გო მის პრინ ცი პი გენ დე რუ ლი და სხვა სო ცი ა ლუ რი ნიშ ნით.

რე კო მენ და ცი ა: უნ და იქ ნეს მიღ წე უ ლი, რომ საკ რე ბუ ლოს და ასე ვე მე რი ის საქ მი ა ნო ბა ვა-
კან სი ე ბის გა მო ცხა დე ბის, სა ჯა რო ო ბის, ვა დე ბის დაც ვის სა კი თხებ ში იყოს გამ ჭვირ ვა ლე 
და ღი ა. 

  ეფექ ტი ა ნო ბა

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე ი ნიშ ნე ბა პროგ რა მუ ლი/ გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის მე თო დო ლო გი ა ზე 
სა თა ნა დო ცოდ ნის დე ფი ცი ტი, რაც აი სა ხე ბა კი დეც ბი უ ჯეტ ზე (შე ი ნიშ ნე ბა პროგ რა მე ბის 
მიზ ნე ბი სა და ინ დი კა ტო რე ბის, შუ ა ლე დუ რი და სა ბო ლოო შე დე გე ბის ბუნ დო ვა ნე ბა. სუს ტია 
ქვეპ როგ რა მე ბის კავ ში რი პროგ რა მის მი ზან თან და სა ბო ლოო რე ზულ ტა ტებ თან. არ არის 
სა თა ნა დოდ გა აზ რე ბუ ლი პროგ რა მე ბის მო ნი ტო რინ გის თვის სა ჭი რო სწო რი ინ დი კა ტო რე ბის, 
გან სა კუთ რე ბით  გენ დე რუ ლი ინ დი კა ტო რის მნიშ ვნე ლო ბა).

მი უ ხე და ვად გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი სა, სა თა ნა დო ტემ პით არ ხდე ბა სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის 
პრაქ ტი კის და ნერ გვა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბას ექ ნე ბა რამ დე ნი მე ეფექ ტი: გან ხორ ცი ელ დე ბა 
უფ რო ეფექ ტი ა ნი ად გი ლობ რი ვი მარ თვა, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა მო ქა ლა ქე თა მე ტი ჩარ
თუ ლო ბა ად გი ლობ რივ მარ თვა ში, ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კა გახ დე ბა უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე და 
გა იზ რდე ბა მის მი მართ ნდო ბა, ლე გი ტი მა ცი ა.

რე კო მენ და ცი ა: მოხ დეს პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის მე თო დო ლო გი ის უფ რო ეფექ ტი ა-
ნი და ნერ გვა; გა ი ზარ დოს ცნო ბი ე რე ბა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კითხ ზე და ბი უ ჯე ტის 
ორი ენ ტა ცია ად გი ლობ რივ სა ჭი რო ე ბებ ზე. პროგ რა მე ბის მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს გენ დე რუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი; დაჩ ქარ დეს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის 
და ნერ გვის პრო ცე სი.

გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს რე სურ სი და მოხ დეს მი სი ქმე დი-
თო ბის ხელ შე წყო ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჯერ ჯე რო ბით არ არის მო ხე ლე ე ბის გან ვი თა რე ბის გეგ მა, მოკ ლე, სა შუ ა
ლო ან გრძელ ვა დი ა ნი ტრე ნინ გსტრა ტე გი ა. იშ ვი ა თად ტარ დე ბა შეხ ვედ რე ბი გა მოც დი ლე ბის, 
სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით.

რე კო მენ და ცი ა: აუ ცი ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მო ხე ლე თა გან ვი თა რე ბის კონ-
კრე ტუ ლი გეგ მის შედ გე ნა. ში და (სა ბი უ ჯე ტო) და გა რე (ა რა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
შე მო თა ვა ზე ბა) რე სურ სე ბის ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბა;

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს სას წავ ლო პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის სა რე კო მენ და ციო სა-
ხელ მძღვა ნე ლოს თე მა ტი კის გარ და, ტრე ნინ გე ბი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, გენ დე რუ ლი 
და პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის, სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის, აუთ სორ სინ გის /მუ ნი ცი პა ლუ რი 
სერ ვი სე ბის გა ყიდ ვის მი მარ თუ ლე ბით; ასე ვე სხვა დას ხვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის მი-
ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ონ ლა ინ სწავ ლე ბის კურ სე ბი.
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გა მოც დი ლე ბის, სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით დამ ყარ დეს მე ტი კო მუ ნი კა ცია 
სა ქარ თვე ლოს თვით მმარ თვე ლო ბა თა ეროვ ნულ ასო ცი ა ცი ას თან, სხვა დას ხვა სა კითხ ში და ი-
ნერ გოს ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის გა მოც დი ლე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, დე ბუ ლე ბა, რე გუ ლა
ცი ე ბი, ეთი კის წე სე ბი. 

რე კო მენ და ცი ა: მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, კონ კრე ტულ მა სპე ცი ა ლის ტებ მა შე ის წავ ლონ ად გი ლობ რი ვი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და შექ მნან შე სა ბა მი სი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი.

სა ჭი როა ჩა მო ყა ლიბ დეს მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის კონ კრე ტუ ლი გეგ მა.

ად გი ლობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის ხელ შე სა წყო ბად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ყვე ლა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის
თვის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბის შექ მნა. მი უ ხე და ვად ამ კუ თხით გა დად გმუ ლი სე რი ო ზუ ლი 
ნა ბი ჯე ბი სა, ჯერ კი დევ სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს შშმ პირ თა დაც ვი სა და გან
ვი თა რე ბის თვის შე სა ბა მი სი გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფის სა კი თხი.

რე კო მენ და ცი ა: აუ ცი ლე ბე ლია თან ხე ბის გა მო ძებ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე ნო ბის პან დუ სე ბით 
აღ ჭურ ვის თვის.

  ინ კლუ ზი უ რო ბა

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის უმ რავ ლე სო ბა 
ქა ლი ა, ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე ქა ლე ბი უმ ცი რე სო ბა ში არი ან. ნაკ ლე ბად გვხვდე ბა 
შშმ პირ თა და საქ მე ბის პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი კა. არ მოქ მე დებს რა ი მე დამ ტკი ცე ბუ ლი აქ ტი, 
რომ ლის შე სა ბა მი სად შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ
ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვა. 

რე კო მენ და ცი ა: მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უნ და და ი ნერ გოს სა მუ შა ოს აღ წე რი ლო ბის, თა ნა ბა რი 
ანაზ ღა უ რე ბის არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი პრინ ცი პი. შე იქ მნას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მუ-
ნი ცი პა ლუ რი სტრა ტე გია და ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბით გამ ყა რე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა. 
მოხ დეს გენ დე რუ ლი საბ ჭოს, შშმ პირ თა საბ ჭოს, რო გორც თა ნას წო რო ბის ად გი ლობ რი ვი 
მე ქა ნიზ მის, გაძ ლი ე რე ბა.

მოხ დეს შშმ პირ თა მი მართ თვით მმარ თვე ლო ბის თვის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის-
ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მარ თვა, გან ვი თა რე ბის თვის სა-
თა ნა დო გა რე მოს შექ მნა.

მო ნი ტო რინ გის მიმ დი ნა რე ო ბი სას გა მო იკ ვე თა, რომ და ბა ლია მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა ბი
უ ჯე ტი რე ბის პრო ცეს ში. ასე ვე და ბა ლია მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა უკ ვე დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი
უ ჯე ტის შე სა ხებ.

რე კო მენ და ცი ა: იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მიმ დი ნა რე ბი უ ჯე ტი, ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი 
მეტ წი ლად გა უ გე ბა რია რი გი თი მო ქა ლა ქის თვის, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ისი ნი გა მოქ ვეყ ნდეს ინ-
ფოგ რა ფი კე ბის სა ხი თაც. 
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შე საძ ლე ბე ლი ა, შე იქ მნას ე.წ. „სა ბი უ ჯე ტო საბ ჭო“, რო მელ შიც შევ ლენ რო გორც სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის, ასე ვე სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ან შედ გეს 
ფო კუს -ჯგუ ფე ბი, რაც შე საძ ლე ბელს გახ დის, გა მო იკ ვე თოს არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი და სა-
ჭი რო ე ბე ბი.

არა ე ფექ ტუ რია მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბი სა და წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბის ერ თერ თი და ნერ
გი ლი მე ქა ნიზ მი „და სახ ლე ბის სა ერ თო რჩე უ ლი“, რო მელ საც აქვს მან და ტი, იყოს მო ქა ლა
ქე თა გარ კვე უ ლი ჯგუ ფის სო ცი ა ლუ რი დაკ ვე თის გამ ხმო ვა ნე ბე ლი და შე ას რუ ლოს „სა კო
მუ ნი კა ციო ხი დის“ ფუნ ქცია მო ქა ლა ქე ებ სა და თვით მმარ თვე ლო ბას, სხვა სა ზო გა დო ებ რივ 
ინ სტი ტუ ტებს შო რის.

რე კო მენ და ცი ა: თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ მა კონ კრე ტულ თე მებ თან ურ თი ერ-
თო ბის დროს მე ტი კო მუ ნი კა ცია იქო ნი ონ ამ სოფ ლე ბის და სახ ლე ბის სა ერ თო რჩე უ ლებ თან. 
მოხ დეს მა თი აქ ტი უ რო ბის წა ხა ლი სე ბა და მო ტი ვა ცია მე ტი ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კუ რი დი-
ა ლო გი სათ ვის.
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ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) 

საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის ან გა რი ში

ოზურგეთის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

მოამზადა   ემა კამკიამ

ფონდი „სოხუმის“ კონსულტანტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში

შე სა ვა ლი
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა ფუნ და მენ ტურ როლს თა
მა შობს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე. „სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ თა ნახ მად,54 ქვე ყა ნამ თა ვის თავ ზე სიღ რმი სე უ ლი სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შექ მნა ში, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 2015 
წელს, აქ ტი ურ ფა ზა ში შე ვი და. 

რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის გზამ კვლე ვი 2020, რომ ლის ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბის თვის, 2015 წლი დან დღემ დე სა ქარ
თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სა მი ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა იქ ნა დამ ტკი ცე ბუ ლი.55 
რე ფორ მის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR), რომ ლის მი ზა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლებ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საგ რძნო ბი ცვლი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად აღი ა რა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ
ლო ბის გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა რო გორც რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე, ასე ვე 
მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში.

PARის ახალ, 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში  ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი-
მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე
ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) ად გი ლობ რივ 

54  ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს 
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო
ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, მუხლი 4 ხელმისაწვდომია
55  საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 20192020, გვ. 4, ხელმისაწვდომია: 
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_სამოქმედოგეგმა20192020_აღწერილობა.pdf
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თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე
სე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლე ბელ კომ პო ნენტს წარ მო ად
გენს, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვებ და მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ და მა ტე ბი თი ბი უ როკ რა ტი
უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა რე შე, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის თვის კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცესს და უზ რუნ ველ ყოფ და მათ აქ ტი ურ ჩარ თვას 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე.

მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს დღე ო ბით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და
ნერ გვა ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა და ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა საკ მა ოდ სუს ტი ა. 2019 წლის სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით,56 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ელექ ტრო ნუ
ლი მმარ თვე ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი 32%ს შე ად გენ და, ხო ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ონ ლა ინ მო თხოვ ნის სა შუ ა ლე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 20%ს გა აჩ ნდა. 

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მე ბის და ნერ გვას რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ რე ბით დიდ 
ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ ლო კა ცი ებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის ხა
რის ხის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ინ ტერ ნეტ მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი სა ფა სუ რი, მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლის თვის ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი და ა.შ.) შეზ ღუ დუ
ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მოხ მა რე ბის სუს ტი უნარ ჩვე ვე ბი. რე ფორ მის შე
სა ხებ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის და, ზო გა დად, მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა 
და ჩარ თუ ლო ბა მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში და მა ტე ბით წი ნა ღო ბას ქმნის 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გა ტა რე ბის თვის. შე სა ბა მი სად, რე გი ო ნებ ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით პო ლი ტი კუ რი დი ა
ლო გის წა მო წყე ბა და რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ნა წი
ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბით დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს. 

მონიტორინგისმიზანი
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბის თვის, 
კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“ მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის მეც
ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით, 
ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის 
მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი გა მიზ ნუ ლი ა, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის შექ მნის და გაძ ლი ე რე ბის გზით, უზ რუნ ველ ყოს სა ზო
გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა და კონ ტრო ლი იმე რე თის, რა ჭა ლე ჩხუ მის და გუ რი ის 8 მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ზე.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, ად გი ლებ ზე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი
კის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ა
სა და მიგ ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი რე კო მენ და
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბა.

56 ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, „საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული 
შეფასება“ 2019, ხელმისაწვდომია https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf
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მონიტორინგი

მონიტორინგისმეთოდოლოგია

მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი  ხო ნის, ბაღ
და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტებ ში, 2020 წლის 27 იან ვრის28 თე ბერ ვლის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში აქ ტი
უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი „სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა პრო ფი ლის 
და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 16 სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა57.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ
რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც შე ფა სე ბის 32 სხვა დას
ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი „კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ
დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 
მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე
ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცი ა, პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რაც კონ კრე ტუ
ლი სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და. 

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ასა ხავს ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი
ტო რინ გის შე დე გებს, რო მე ლიც ჩა ტარ და გა ნათ ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრის მი ერ 
კუ რა ტო რი ორ გა ნი ზა ცი ის, იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრის“ მხარ და ჭე რით. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლია სა მი მსგავ სი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც სა
ფუძ ვლად და ე დე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას. 

მო ნი ტო რინ გის ინ დი კა ტო რე ბი გან ხი ლუ ლი იყო სა მი ძი რი თა დი ელე მენ ტის თა ნახ მად: გამ-
ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა, ინ კლუ ზი უ რო ბა. 

  გამ ჭვირ ვა ლო ბა

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე ებ თან სა კო მუ ნი კა ციო სტან დარ ტე ბი და მი სი 
ფორ მე ბი გან საზ ღვრუ ლია სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 2019 წლის 4 დე კემ ბრის დად გე ნი ლე ბა №30ით (სა რე გის
ტრა ციო კო დი 010250000.35.113.016410) ად გენს პრო აქ ტი უ ლად გა მო საქ ვეყ ნე ბე ლი სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის ნუს ხას და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მო თხოვ ნის სტან
დარ ტებს.58

57 სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 
http://csoforum.ge/index.php/ka/aboutforumka1
58  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4724129?publication=0
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ინ ფორ მა ცია აღ ნიშ ნუ ლი დად გე ნი ლე ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მი გახ და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დის სა შუ ა ლე ბი თაც59, სა დაც ტრან სლი რე ბუ ლი იყო საკ
რე ბუ ლოს სხდო მა (ზო გა დად  ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ერ თერ თი პირ ვე ლი ა, ვინც 
პრაქ ტი კა ში და ნერ გა საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის პირ და პი რი გა და ცე მა).

საკ რე ბუ ლოს №30 დად გე ნი ლე ბის და ნარ თი №2 მკა ფი ოდ გან საზ ღვრავს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ორ გა ნო ე ბის, და წე სე ბუ ლე ბე ბის და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის სახ სრე ბი დან და ფი ნან სე
ბუ ლი კერ ძო სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პირ (ებ )ის მი ერ პრო აქ ტი უ ლად ან /და ბეჭ დუ რი სა ხით 
გა მო საქ ვეყ ნე ბე ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ნუს ხას და ვა დებს. იქ ვე მი თი თე ბუ ლი ა, რო გორ 
უნ და მოხ დეს ინ ფორ მა ცი ის გა ნახ ლე ბა („გა ნახ ლე ბა დია ცვლი ლე ბე ბის შემ თხვე ვა ში“; „ქვეყ
ნდე ბა ყო ველ წლი უ რად“; „ქვეყ ნდე ბა კვარ ტა ლუ რად“; „საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი სი დამ ტკი ცე ბი
დან 10 დღის ვა და ში“ და ა.შ.).60

იქ ვე არის მო ცე მუ ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მო თხოვ ნის სტან დარ
ტი (და ნარ თი №3).

იმა ვე დად გე ნი ლე ბის მუხ ლი 5 გან საზ ღვრავს ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მო თხოვ ნი ლი სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის პრო ცე დუ რებს და ვა დებს.61

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გამ ჭვირ ვა ლე და ღია მმარ თვე ლო ბის ერ თერთ მთა ვარ მაჩ ვე ნე ბელს 
წარ მო ად გენს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, რაც ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მა გა ლით ზე საკ მა ოდ კარ გად არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ 
ვებ გვერ დზე არის სპე ცი ა ლუ რი აპ ლი კა ცი ა, რომ ლი თაც შე საძ ლე ბე ლია ინ ფორ მა ცი ის გა მო
თხო ვა რო გორც საკ რე ბუ ლო დან, ისე ვე მე რი ი დან. მი თი თე ბუ ლია ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცია 
მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბის და პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ
ნე ბის სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბელ პი რებ ზე62. ვებ გვერ დზე არის სპე ცი ა ლუ რი გრა ფა სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის63 და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი გა სა ჩივ რე ბის64 ფორ მე ბით. 

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ი ის გან ყო ფი ლე ბა ში მო ცე მუ ლია ყო ველ წლი უ რი ან გა რი ში, სა მარ თლებ
რი ვი აქ ტე ბი, სხდო მის ოქ მე ბი, სა უ წყე ბო არ ქი ვი, მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ ვე ბი, მუ ნი ცი პა ლუ
რი ქო ნე ბა, მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი, პრი ო რი ტე ტე ბი, სა მუ შაო გეგ მე ბი და ან გა რი შე ბი, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბა; ცნო ბე ბი; პე ტი ცი ა; ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სა ჩივ რე ბი; და საქ მე
ბულ პირ თა ოდე ნო ბა; ვა კან სი ე ბი. ყვე ლა გრა ფა შე ი ცავს სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცი ას, გარ და 
„ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სა ჩივ რე ბი სა“ (გრა ფა ში ჩა ნა წე რი არ იძებ ნე ბა).

გან ყო ფი ლე ბა ში მო ცე მუ ლია საპ რო ექ ტო წი ნა და დე ბის აპ ლი კა ცი ა, რომ ლის გად მოტ ვირ თვა 
ვორ დის ფა ი ლით არის შე საძ ლე ბე ლი, რაც ამარ ტი ვებს მის გა მო ყე ნე ბას. ტეს ტმა ი ლე ბის 
გაგ ზავ ნით ცხა დი ხდე ბა, რომ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არ სე ბუ ლი ონ
ლა ინ სა ჩივ რის ან წი ნა და დე ბის გა კე თე ბის „ფან ჯა რა“ აქ ტი უ რი ა. აღ ნიშ ნუ ლი სივ რცე ქმე დი
თია და მო ქა ლა ქე ებს თა ვი სუფ ლად შე უძ ლი ათ მი სით სარ გებ ლო ბა. 

ვებ გვერ დის იგი ვე გან ყო ფი ლე ბა ში გან თავ სე ბული ვა კან სი ე ბის გრა ფა ში იძებ ნე ბა მხო ლოდ 
ძვე ლი ვა კან სი ე ბის გა ნა ცხა დი. მო ნი ტო რინ გის სა წყის ეტაპ ზე მოხ და რამ დე ნი მე ვებ გვერ

59  https://www.facebook.com/sakrebulo/photos/a.2605104086238440/2605104929571689/?type=3&theater
60  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4724129?publication=0
61  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4724129?publication=0
62  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/pasukhimgebelipirebi
63  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sajaroinformaciismotkhovnisforma
64  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/administraciulisachivrisforma
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დის მი მო ხილ ვა (შეს წავ ლი ლი იყო სა ი ტე ბი http://oz.gov.ge, www.job.ge www.hr.gov.ge). მო
ნი ტო რინ გის მიმ დი ნა რე ო ბის პრო ცეს ში ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო სა და 
მე რი ის მი ერ გა მო ცხა დე ბუ ლი არც ერ თი ახა ლი ვა კან სია არ იძებ ნე ბა. საკ რე ბუ ლოს ინ
ფორ მა ცი ით, ვა კან სი ის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო 
უზ რუნ ველ ყოფს კა ნო ნით დად გე ნი ლი ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად ინ ფორ მა ცი ის დე ტა ლურ ხელ
მი საწ ვდო მო ბას, მათ შო რის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბას. მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა 
ახა ლი ვებ გვერ დის შექ მნა ზე, რა შიც ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც არი ან 
ჩარ თუ ლნი. აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ა ნო ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მა თი აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტე ბი კი დევ უფ რო გა უმ ჯო ბეს დე ბა. შე სა ბა მი სად, 
ვა კან სი ე ბი აიტ ვირ თე ბა ახალ ვებ გვერ დზე.

კითხ ვა ზე, რამ დე ნად ხდე ბა ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბის ვა დე ბის დაც ვა, გან მარ ტე ბის თა ნახ მად, 
ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბის ვა დე ბი და ცუ ლია კა ნო ნით დად გე ნი ლი მო თხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის მი საღ წე ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რამ დე ნად 
ხელ მი საწ ვდო მია ინ ფორ მა ცია ად გი ლობ რივ მარ თვა ში მო ნა წი ლე პი რებ ზე, გან თავ სე ბუ ლია 
თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა სა კონ ტაქ ტო პი რე
ბით, მა თი სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი თი თე ბით და გან საზ ღვრუ ლი 
მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით: ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ გვერ დზე სრუ ლად 
არის შე საძ ლე ბე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის, სა კონ ტაქ ტო პი რე
ბის, მა თი სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მო ძი ე ბა.65 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს მო ქა ლა ქე თა ონ ლა ინ პე ტი ცი ე ბის წარ დგე ნის 
პრაქ ტი კა. არ სე ბობს შე სა ბა მი სი დად გე ნი ლე ბა პე ტი ცი ის წე სით შე მო ტა ნილ წი ნა და დე ბა-
თა და ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის პრო ექ ტთა გან ხილ ვა ზე.66 ვებ გვერ დზე არის ინ ფორ მა ცია წარ
დგე ნილ პე ტი ცი ებ ზე. თვალ სა ჩი ნო ა, რა ეტაპ ზეა მი სი გან ხილ ვა, დაკ მა ყო ფილ და, თუ უა რი 
ეთ ქვა67 (დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი იყო ორი პე ტი ცი ა). მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და, რომ 
ვებ გვერ დზე ქვეყ ნდე ბა ონ ლა ინ ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი: დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, წლი უ რი 
ან გა რი ში; ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი68, შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა და ან გა
რი ში69. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გვერ დებ ზე მო ცე მუ ლია ინ ფორ მა ცია საკ რე ბუ ლოს /მე რი ის სხდო
მე ბის დღის წეს რიგ ზე; დევს სხდო მის ოქ მე ბი, საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტე ბი; დად გე ნი ლე ბე ბი; სხვა დას ხვა დე პარ ტა მენ ტის /გან ყო ფი ლე ბის ან გა რი შე ბი70.

მო ნი ტო რინ გმა გა მო ავ ლი ნა, რამ დე ნად აქვთ ად გი ლობ რი ვი თა ნამ დე ბო ბის პი რებს მო ქა ლა
ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია კონ სულ ტა ცი ე ბის სა ა თე ბი: რო გორც ირ კვე ვა  ყო ვე ლი თვის ოთხ შა
ბა თი ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ა. საკ რე ბუ ლო ში 
მუდ მი ვად ხდე ბა მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ეს ინ ფორ მა ცი ე ბი არ 
არის ხელ მი საწ ვდო მი. 

მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში მუ შა ობს ცხე ლი ხა ზი +995 577309925. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ ჭვირ ვა ლო ბის და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის კუ თხით ოზურ გეთ ში არ

65  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/gamgeoba http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sakrebulo
66  https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3868658?publication=0 
67  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/peticia http://petition.lsg.ge/ozurgeti/
68  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/biujeti 
69  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/yoveltsliuriangarishi 
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/samushaogegmebidaangarishebi
70  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/gamgeoba http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sakrebulo
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სე ბობს მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა და ნერ
გა მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის უნი კა ლუ რი მო დე ლი. პრო ექ ტის სა ხელ წო დე ბაა „ი ყა ვი 
თა ნამ მარ თვე ლი“. პრო ექ ტი პირ ვე ლად გა სულ წელს გან ხორ ცი ელ და, მო ი ცავ და ქ. ოზურ
გეთს და ბი უ ჯე ტი გა ნი საზ ღვრა 150 000 ლა რით. 

მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მა აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მო სახ ლე ო ბას, და გეგ მოს ბი უ ჯე ტის ნა წი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან სა ხორ
ცი ე ლებ ლად, პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბი სა და მი ღე ბუ ლი ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა 
მოხ და ვებ გვერ დზე მოქ მე დი პლატ ფორ მის http://votes.oz.gov.ge/ სა შუ ა ლე ბით71. გა მოვ ლინ და 
სა მი გა მარ ჯვე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტი, რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბაც და წყე ბუ
ლი ა. 

2020 წლის ბი უ ჯეტ ში მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის თან ხა გაზ რდი ლია და შე ად გენს 300 000 
ლარს.

ვებ გვერ დზე იძებ ნე ბა სპე ცი ა ლუ რი ვი დე ო ინ სტრუქ ცი ა, რო გორ უნ და შე ივ სოს და გა იგ ზავ
ნოს საპ რო ექ ტო გა ნა ცხა დი ონ ლა ინ რე ჟიმ ში. 

სამ გა მარ ჯვე ბულ პრო ექტს ხმა მის ცა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ მა 2261მა მო ქა ლა ქემ 
(283, 803, 1175). მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბი სა და ად გი ლობ რი ვი პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო
ბის თვის ეს შე იძ ლე ბა და სა ხელ დეს საკ მა ოდ წარ მა ტე ბულ პრაქ ტი კად.

მო ნი ტო რინ გით მო ძი ე ბუ ლი იქ ნა ზო გა დი ინ ფორ მა ცია სო ცი ა ლურ ბი უ ჯეტ ზე - ოზურ გე თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში ერ თერთ პრი ო რი ტე ტად გან საზ ღვრუ ლია ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა. მოქ მე დებს ჯან დაც ვის 15 პროგ რა მა. სო ცი ა ლუ რი 
და ჯან დაც ვის 2020 წლის ბი უ ჯე ტი გან საზ ღვრუ ლია 1 800 000 ლა რით. საკ რე ბუ ლოს მი ერ 
დამ ტკი ცე ბუ ლია დად გე ნი ლე ბა 2020 წლის ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მი სა და მი ღე ბის წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ72. 

გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი - მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს საკ მა ოდ დი დი გა მოც დი ლე ბის 
მქო ნე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო (2013 წლი დან მუ შა ობ და ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ 
პი ლო ტი რე ბუ ლი, ერ თერ თი პირ ვე ლი ად გი ლობ რი ვი გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო), 
რო მე ლიც აქ ტი უ რად მუ შა ობს გენ დე რულ სა კი თხებ ზე, მათ შო რის ბი უ ჯეტ ში გენ დე რუ ლი 
პროგ რა მე ბის ასახ ვა ზე. მიმ დი ნა რე წლის ბი უ ჯე ტით გენ დე რუ ლი პრო ექ ტე ბის თვის გა მო ყო
ფი ლია 20 000 ლა რი. გა სულ წელ თან შე და რე ბით გა ი ზარ და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის და ფი
ნან სე ბა. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 2015 წელს გახ და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და შვე დე თის 
მთავ რო ბის ჯილ დოს მფლო ბე ლი გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის თვის. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ოზურ
გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი იყო ერ თერ თი პირ ვე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, რო მელ მაც გენ დე რუ ლი 
სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მა შე ი ტა ნა ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის დო კუ მენ ტში, სა დაც გაჩ ნდა სა თა
ნა დო ჩა ნა წე რი ბი უ ჯე ტის დო კუ მენ ტში.

მო ნი ტო რინ გმა გა მო ავ ლი ნა, რომ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში და წყე ბუ ლია მუ
შა ო ბა ან ტი კო რუფ ცი ულ დე ბუ ლე ბა ზე და ფი ნან სურ რე გუ ლა ცი ებ ზე. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო ში დამ ტკიც და „გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და კე თილ

71  http://votes.oz.gov.ge/
72  http://oz.gov.ge/pictures/dadgenileba_2020_1.pdf
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სინ დი სი ე რე ბის სტრა ტე გი ა“ და სა მოქ მე დო გეგ მა. საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გენ ლე ბის აქ ტი
უ რი ჩარ თუ ლო ბით, მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა ან ტი კო რუფ ცი ულ გეგ მა ზე, დე ბუ ლე ბებ სა და 
ფი ნან სურ რე გუ ლა ცი ებ ზე73. 

  ეფექ ტი ა ნო ბა

მო ნი ტო რინ გმა გა მო ავ ლი ნა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბა რამ
დე ნი მე ინ დი კა ტო რის მი ხედ ვით. 

კა ნო ნის თა ნახ მად, „ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა არის თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის 
ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რებ მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბა და შე საძ ლებ ლო ბა, მათ მი ერ არ ჩე უ ლი 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის მეშ ვე ო ბით, გა დაწყ ვი ტონ ად გი ლობ რი ვი 
მნიშ ვნე ლო ბის სა კი თხე ბი“.74

მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის მიზ ნით, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან საზ ღვრუ ლია 
დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა თვის მან ძილ ზე მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში შეხ ვედ რე ბის თვის: მერ თან, 
მე რის მო ად გი ლეს თან, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან, თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს თან, 
დე პუ ტატ თან, დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლებ თან.75 2019 წელს მი ღე ბა ზე მო სულ 4 000ზე 
მეტ მო ქა ლა ქეს გა ე წია მომ სა ხუ რე ბა.

ვებ გვერ დსა და ფე ის ბუქ გვერ დზე 2017 წელს გა მოქ ვეყ ნდა ინ ფორ მა ცია მე რი ა ში მო ქა ლა ქე
თა მი ღე ბის სა ა თე ბის შე სა ხებ. მი ღე ბა იმარ თე ბა ყო ველ ოთხ შა ბათს, გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე 
და შეხ ვედ რე ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტო მა სა ლე ბი ქვეყ ნდე ბა ვებ გვერ დსა და მე რი ის ფე ის ბუქ
გვერ დზე. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის მი ერ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის და 
შეხ ვედ რის გრა ფი კე ბი, რომ ლე ბიც გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დსა და ად
მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში სა ინ ფორ მა ციო და ფა ზე. მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბი სა და შეხ ვედ
რე ბის შე სა ხებ, ანონ სის სა ხით ინ ფორ მა ცია ქვეყ ნდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დსა და 
საკ რე ბუ ლოს სო ცი ა ლურ გვერ დზე „ო ზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო“. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დად გე ნი ლია სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბის თვის დღე ე ბის სა
შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა (სა კითხს არე გუ ლი რებს სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო
დექ სი მე10, 28ე, 37ე, და მე40 მუხ ლე ბი). გან საზ ღვრუ ლია სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის 
და მი ღე ბის წე სი, ინ ფორ მა ცი ის მო თხოვ ნის და გა სა ჩივ რე ბის წე სი76.

სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბის თვის დღე ე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა 310 დღე ა. მო ქა ლა ქეს 
აქვს სა შუ ა ლე ბა, ინ ფორ მა ცია მი ი ღოს რო გორც ონ ლა ინ რე ჟიმ ში, ასე ვე პირ და პი რი წე
სი თაც. 

73  https://bit.ly/3aPPYdh
74  საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429?publication=46
75  http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_2020_1.pdf 
http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_2020_1_dan.pdf 
http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_2020_2.pdf 
http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_2020_3.pdf 
76  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sajaroinformaciismotkhovnisforma
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/informaciismotkhovnisdagasachivrebistsesi
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sajaro
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ვებ გვერ დის მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ჩანს ხელ მი საწ ვდო მი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
ჩა მო ნათ ვა ლი, არის გან ყო ფი ლე ბე ბი: მო ი თხო ვე სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა, ყო ველ წლი უ რი ან გა
რი ში, სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბი, სხდო მის ოქ მე ბი, სა უ წყე ბო არ ქი ვი, მუ ნი ცი პა ლუ რი შეს ყიდ
ვე ბი, მუ ნი ცი პა ლუ რი ქო ნე ბა, მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი, პრი ო რი ტე ტე ბი, სა მუ შაო გეგ მე
ბი და ან გა რი შე ბი, სა ზო გა დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბა, ცნო ბე ბი, პე ტი ცი ა, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი 
სა ჩივ რე ბი, და საქ მე ბულ პირ თა ოდე ნო ბა, ვა კან სი ე ბი.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ვებ გვერ დზე და საქ მე ბულ პირ თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მო ცე მუ ლია გენ
დე რულ ჭრილ ში.

არ სე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა უჩ ვე ნებს, რომ ეფექ ტი ა ნი ად გი ლობ რი ვი მარ თვის თვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია კად რე ბის კვა ლი ფი ცი ის ამაღ ლე ბის მწყობ რი სის ტე მა. ოზურ გე თის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა. თუმ ცა, უნ და 
ით ქვას, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტარ და გარ კვე უ ლი სა მუ შაო ად გი ლობ რივ მო ხე ლე თა შე
ფა სე ბის სის ტე მის და სა ნერ გად.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინერ გე ბა სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის პრაქ ტი კა: ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ერ
თე უ ლე ბი დან მი ღე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ზა დე ბუ ლია კითხ ვა რი, 
რო მე ლიც მო ი ცავ და შემ დეგ პუნ ქტებს: ოჯა ხე ბი, რო მელ თაც ეკუთ ვნით და არ აქვთ სო ცი
ა ლუ რი დახ მა რე ბა, ხუ თი ყვე ლა ზე შე ჭირ ვე ბუ ლი მო სახ ლე, უსა ხუ რი და მი ტო ვე ბუ ლი შე ნო
ბე ბის მდგო მა რე ო ბა ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში. აღ ნიშ ნუ ლი კითხ ვა რი გა და ე ცა გუ რი ის 
მხა რე ში რწმუ ნე ბუ ლის ად მი ნის ტრა ცი ას შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის თვის.

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით ზო გი ერ თი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2019 წლის 11 ივ ნი
სის N1334 გან კარ გუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, სსიპ ,,სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლუ რი გან ვი თა რე
ბის ფონდს“ (ს/ნ 206074193) და ა(ა )იპ „მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ
ტოს“ (ს/ნ 405026877) (შემ დგომ ში სა ა გენ ტო) შო რის 2019 წლის 16 აგ ვის ტოს გა ფორ მე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2019 წლის 16/09/2019დან 
2019 წლის 15/10/2019ის ჩათ ვლით, პრო ექ ტი „სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ერ თი ა
ნი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის“ ფარ გლებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში საქ მის წარ მო ე ბი სა და ბიზ
ნეს პრო ცე სე ბის მოკ ვლე ვის პირ ვე ლი ეტა პით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი ჩა ტარ და, 
რომ ლის მი ზა ნია ახა ლი, დახ ვე წი ლი დო კუ მენ ტბრუნ ვის და ნერ გვით საქ მის წარ მო ე ბის ეფექ
ტურ ე ლექ ტრო ნულ მარ თვა სა და სა ჭი რო დო კუ მენ ტებ სა და და ვა ლე ბებ ზე სწრა ფი წვდო მის 
უზ რუნ ველ ყო ფა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის 2019 წლის ან გა რიშ ში ნათ ქვა მი ა, რომ ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა
რე ბას თან ერ თად მო ქა ლა ქე ე ბი მომ სა ხუ რე ბის მა ღალ სტან დარ ტებ ზე არი ან ორი ენ ტი რე
ბულ ნი და სულ უფ რო მე ტად მომ თხოვ ნი ხდე ბი ან სერ ვი სე ბი სად მი, ამ დე ნად, მო ქა ლა ქე თა 
მომ სა ხუ რე ბა გან სა კუთ რე ბულ პა სუ ხის მგებ ლო ბას და მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბას მო ი თხოვს. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის თა ნამ შრო მელ თათ ვის 2019 წელს 
ჩა ტარ და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ტრე ნინ გე ბი შემ დეგ პრო ვა ი დე რებ თან თა ნამ შრომ ლო
ბით: სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნია „კარ დნო“ (Cardno Emerging Marcets USA, Ltd); კონ სულ ტა ცი
ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტრი, (CTC), ფონ დი „სო ხუ მი“ და სხვა. 

ტრე ნინ გე ბი ჩა ტარ და ექ ვსი მი მარ თუ ლე ბით: პრო ფე სი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ა, ღო ნის ძი ე ბე ბის მე
ნეჯ მენ ტი; ფი ნან სუ რი მე ნეჯ მენ ტი; პრო ექ ტე ბის მარ თვა; ეთი კა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში; ადა მი
ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა; სტრა ტე გი უ ლი მარ თვა და გეგ მვა; ქალ პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე
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ბო ბის პირ თა ტრე ნინ გი; პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის სი ახ ლე ე ბი; კომ პლექ სუ რი მიდ გო მე ბი 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბა ში; გენ დე რუ ლი ანა ლი ზი და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო
ბა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხე ბი, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის 
და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ხელ შე
წყო ბა და გაძ ლი ე რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე; სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სის ინ კლუ ზი უ რო ბა. 

ტრე ნინ გე ბი ხელ მი საწ ვდო მია ყვე ლა თა ნამ შრომ ლის თვის, შეზ ღუდ ვე ბის გა რე შე. გა დამ ზა
დე ბა გავ ლი ლი აქვს თა ნამ შრო მელ თა 85%ს, რაც წარ მო ად გენს 170 ადა მი ანს.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის მიზ ნით, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი
უ როს თან შე თან ხმე ბით, იქ მნე ბა პრო ფე სი ულ სა ჯა რო მო ხე ლე თა შე ფა სე ბის სის ტე მა. შე
ფა სე ბის სწო რად წარ მარ თვის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით ჩა ტარ და რამ დე ნი მე ტრე ნინ გი და 
სწავ ლე ბა.

სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბის მი ხედ ვით გა ნი საზ ღვრა თი თო ე უ ლი მო ხე ლი სათ ვის მას თან მი სა და
გე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბი და უნა რე ბი, მომ ზად და სპე ცი ა ლუ რი ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც მი ე წო და 
თი თო ე ულ თა ნამ შრო მელს ელექ ტრო ნუ ლად. 

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში მოხ და ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა, გა სუ ლი წლის მან ძილ ზე რამ
დე ნი შეხ ვედ რაა ჩა ტა რე ბუ ლი სხვა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან სა უ კე თე სო პრაქ
ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით. ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია თა ნამ
შრომ ლობს მე ზო ბელ ლან ჩხუ თის და ჩო ხა ტა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან. ოზურ გე თი სა და 
ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის გა ფორ მდა თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი, რაც 
მრა ვალ მხრივ პარ ტნი ო რო ბას მო ი ცავს, მათ შო რის ურ თი ერ თპრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბას.

მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი პი რე ბის გან ცხა დე ბით, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ
ლო ში და ნერ გი ლი ინო ვა ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბი და გამ ჭვირ ვა ლო ბის, სა ჯა რო ო ბის მი მარ თუ ლე
ბით გა დად გმუ ლი ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი ხში რად სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის არის გა სათ
ვა ლის წი ნე ბე ლი მა გა ლი თი, რაც ხში რად სხვა დას ხვა პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შეხ ვედ რე ბის 
ძი რი თად თე მას წარ მო ად გენს. მა გა ლი თად, ღია მმარ თვე ლო ბის პარ ტნი ო რო ბის სა კი თხებ ზე 
OGPში ჩარ თუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შეხ ვედ რა ზე, რო მე ლიც ოზურ გე თის ინი ცი ა ტი ვით 
გა ი მარ თა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ OGPის სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ
დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა 
ერ თერ თი ძი რი თა დი თე მა იყო. 

ოზურ გეთ ში არის საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის ერ თი წლის /ერ თი თვის გეგ მა (დად
გე ნი ლე ბა N4)77. მო ნი ტო რინ გით გა ირ კვა, რომ გან საზ ღვრუ ლია მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი
ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის ვა დე ბი. 

  ინ კლუ ზი უ რო ბა 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის სხვა დას ხვა კვლე ვის მა სა ლე ბით, სა ჯა რო 
და წე სე ბუ ლე ბის ვებ გვერ დებ ზე პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო ნი ტო რინ
გთან ერ თად, არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მათ ზე იმ სერ ვი სე ბი სა და აპ ლი კა ცი ე ბის არ სე ბო
ბის შე მოწ მე ბა, რო მელ თა მთა ვა რი ამო ცა ნაა მო ქა ლა ქე ე ბის პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში ჩარ
თუ ლო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა78.

77  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/reglamenti
78  https://idfi.ge/public/migrated/uploadedFiles/files
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მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი ერ თერ თი ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფი შშმ პი რე ბი არი ან. 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ინ ფორ მა ცი ით, 
გუ რი ა ში შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 4 487 პი რი ცხოვ რობს. აქე დან ყვე ლა ზე მე ტი  
2 119 ადა მი ა ნი ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ სა და თვით მმარ თველ ქა ლაქ ოზურ გეთ ში.79 
შშმ ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის ხა რის ხის შე სას წავ ლად, მო ცე მუ ლი ეტა პის
თვის მოხ და მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბის დათ ვა ლი ე რე ბა. შე ნო ბას აქვს მხო ლოდ გა რე 
პან დუ სი. ეტ ლით მო სარ გებ ლე თათ ვის გა და ად გი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ პირ ველ სარ
თულ ზე.

მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბა (სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ
თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ) თვით მმარ თვე ლო ბას ავა ლებს შშმ პი რე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე 
მორ გე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი სა კი თხე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას (კა ნო ნის მე9 და მე11 მუხ ლე ბი). 80

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურ პროგ რა მა ში გან საზ ღვრუ ლია 213 900 ლა რი შშმ პირ თა გარ
კვე უ ლი კა ტე გო რი ი სათ ვის.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ვებ გვერ დზე მო ცე მუ ლი გრა ფა  „შშმ პირ თა ადაპ ტი რე ბუ ლი ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის მო წყო ბის სერ ვი სი“  ცა რი ე ლი ა. ის შე დის ვებ გვერ დზე არ სე ბულ გან ყო ფი
ლე ბა ში „მნიშ ვნე ლო ვა ნი მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბი“, სა დაც ასე ვე მი თი თე ბუ ლია მომ სა ხუ
რე ბა სხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის, მაგ., „ბავ შვე ბი სა და მო ხუ ცე ბი სათ ვის სპე ცი ა ლუ რი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წყო ბის სერ ვი სი“, „უ სახ ლკა რო თა თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფის 
სერ ვი სი“, სა დაც სა ძი ე ბო სიტყ ვის შე სა ბა მი სი ჩა ნა წე რე ბი არ მო ი პო ვე ბა. 

ად გი ლობ რივ სო ცი ა ლურ პა კე ტებ ში შშმ პირ თა, დევ ნილ თა, მარ ტო ხე ლა მშობ ლე ბის, ხან
დაზ მუ ლე ბის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის და სხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის დახ მა რე ბა 
გან საზ ღვრუ ლია საკ რე ბუ ლოს მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წე
სით.

ოზურ გე თის მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში არის სხვა დას ხვა საბ ჭო ე ბი: მრჩე ველ თა საბ ჭო,  გენ
დე რუ ლი საბ ჭო, შშმ პირ თა საბ ჭო, რჩე ულ თა საბ ჭო, ახალ გაზ რდუ ლი საკ რე ბუ ლო, ახალ გაზ
რდუ ლი გენ დე რუ ლი საბ ჭო. უნ და ით ქვას, რომ მათ უმე ტე სო ბა ზე ინ ფორ მა ცია ვებ გვერ დზე 
არ არის. 

მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, რო გო რია ოზურ გე თის ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და-
საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი81. მე რი ა ში და საქ მე ბულ სა ჯა რო მო ხე ლე თა 
38%ს შე ად გე ნენ ქა ლე ბი, 62%ს  მა მა კა ცე ბი. საკ რე ბუ ლო ში კი 45% ქა ლია და 55% მა მა
კა ცი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ვებ გვერ დზე იძებ ნე ბა გენ დე რის ნიშ ნით სეგ რე გი რე ბუ ლი მო ნა ცე
მე ბი, რო გორც მთლი ა ნად, ასე ვე თა ნამ დე ბო ბის პირ თა შე სა ხებ: მე რი ის 13 თა ნამ დე ბო ბის 
პი რი დან ქა ლი არის ერ თი, საკ რე ბუ ლოს 13 თა ნამ დე ბო ბის პი რი და ნაც ერ თი ქა ლი ა. 

ვებ გვერ დი არ მო ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე, 
თვით მმარ თვე ლო ბა ში შექ მნილ სა მუ შაო ჯგუ ფებ ზე. 

მო ნი ტო რინ გით გა ირ კვა, რომ ოზურ გეთ ში მცხოვ რე ბი არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი მო ქა ლა ქე ე ბი
სათ ვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა ხელ მი საწ ვდო მი ა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ეს სერ ვი სი არ აქვს, 
მაგ რამ თა ნამ შრომ ლობს სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ას თან, სა დაც ეს მომ სა ხუ რე ბა არ სე ბობს.

79  წყარო  http://www.gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/21345
80  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30316?publication=9
81  http://oz.gov.ge/ge/pages/view/dasaqmebulpirtaodenoba
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მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან საზ ღვრუ ლია სა კონ ტაქ ტო პი რი მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან (ქა ლე ბი, სო
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი (იგპ), შეზ ღუ დუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი (სმე ნის, მხედ ვე ლო ბის, გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მით) ურ თი ერ
თო ბის თვის. სა კონ ტაქ ტო პი რია ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გან ყო ფი ლე ბის 
უფ რო სი. ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში, რო გორც მე რი ა ში, ასე ვე საკ რე ბუ ლო ში გა მო
ყო ფი ლია სა კონ ტაქ ტო პი რი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის.

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია სკო ლამ დელ სა აღ მზრდე ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში აფი
ნან სებს ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მებს. მათ მი ერ მხარ და ჭე რი ლია სა ჯა რო და სამ
რევ ლო სკო ლებ ში ინკ ლუ ზი უ რი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამ ეტაპ ზე არ მოქ მე დებს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის ან მათ თვის 
სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის შე სა ხებ. მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი პა სუ ხის მგე ბე ლი პი
რე ბის ინ ფორ მა ცი ით, და წყე ბუ ლია მუ შა ო ბა მი სი და ნერ გვის თვის.

მე რი ა ში ფუნ ქცი ო ნი რებს მე რის სა თათ ბი რო ორ გა ნო  სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო, რო
მელ შიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია 17 წევ რი. საბ ჭოს სხდო მე ბი იმარ თე ბა ყო ველ თვი უ რად. სა ზო გა
დო ებ რი ვი დარ ბა ზი ფუნ ქცი ო ნი რებს ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო შიც. 

გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბი სა და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი
ა რე ბის მიზ ნით 2020 წელს და გეგ მი ლია სპე ცი ა ლუ რი ტრე ნინ გე ბი.

დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

მო ნი ტო რი ნგის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის 
კუ თხით ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ა. რე ფორ მის თვით მმარ თვე ლო
ბებ თან მი მარ თე ბით და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით გა მოვ ლინ და არ
სე ბუ ლი ძლი ე რი მხა რე ე ბი, წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა, ასე ვე  გა მოწ ვე ვე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი.

გა მოჩ ნდა, რომ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში და ი ნერ გა ძა
ლი ან ბევ რი სა ინ ტე რე სო სი ახ ლე, რაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, 
ეფექ ტი ა ნო ბის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ და გად გმუ ლი ნა
ბი ჯი ა. მათ შო რი საა მო ქა ლა ქე თა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით და ნერ გი ლი სი
ახ ლე ე ბი, სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა, გენ დე რუ ლი პროგ რა მე ბის 
შე მუ შა ვე ბა და ბი უ ჯეტ ში ასახ ვა, რი თიც ოზურ გე თი შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლოს, რო გორც წარ მა
ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის მქო ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მი ხედ ვით, ად გილ ზე კარ გი მმარ თვე ლო ბის პრინ ცი პე ბის 
დამ კვიდ რე ბის ქვა კუ თხე დი არის ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბა. 2021 წლის თვის და ი წყე ბა 
ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სრუ ლი მო დუ ლე ბის ად გი ლობრვ დო ნე ზე ფარ თო მას შტა ბი
ა ნი იმ პლე მენ ტა ცი ა, რო მელ საც ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ად გი
ლობ რი ვი მო ხე ლე ე ბი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის გარ კვე უ ლი მზა ო ბით და შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი 
გა მოც დი ლე ბით ხვდე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ჭი როა უკ ვე არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის უკე თე სი 
ტექ ნი კუ რი გა მარ თვა და თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებ თან მი სა და გე ბა (გან სა კუთ რე ბით ეს 
ეხე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერდს, რომ ლის მო დერ ნი ზა ცია აუ ცი ლე ბე ლი ა).
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

  გამ ჭვირ ვა ლო ბა 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბამ და ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე
ბის პი ლო ტი რე ბამ გა ა მარ ტი ვა ბევ რი პრო ცე დუ რა და შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და პირ და პი რი კო
მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბა მო ქა ლა ქე ებ თან, მის სხვა დას ხვა ჯგუფ თან. ამის დას ტუ რია სა მო ქა
ლა ქო ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტე ბის თვის ხმის მი ცე მის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა, სხვა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებ თან შე და რე ბით ონ ლა ინ პე ტი ცი ე ბის დი დი რიცხ ვი, მაგ რამ აშ კა რა ა, რომ ელექ ტრო
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით მხო ლოდ მო ქა ლა ქე თა მცი რე, ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი ჯგუ ფი სარ გებ ლობს 
და არ არის ხელ მი საწ ვდო მი მო ქა ლა ქე თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის თვის. ეს ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე რე ფორ მის წარ მა ტე ბის თვის სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა ა. 

უნ და ვა ღი ა როთ, რომ მო ქა ლა ქე ე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლის თვის ჯერ კი დევ უც ნო ბია მო სახ ლე
ო ბის აქ ტი ვო ბი სა და პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში ჩარ თვის ამ კონ კრე ტუ ლი სა შუ ა ლე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ა. მი სი მნიშ ვნე ლო ბა ასე ვე ბო ლომ დე არ აქვს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი სა ჯა რო მო სამ
სა ხუ რე თა ნა წილს. შე და რე ბით და ბა ლია უკუ კავ ში რი და ინ ტე რაქ ცია სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში.

რე კო მენ და ცი ა: მნიშ ვნე ლო ვა ნია ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო-
მო ბის გაზ რდა. სა ინ ფორ მა ცი ო- სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც ხელს 
შე უ წყობს მო ქა ლა ქე თა მხრი დან ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბას, მეტ თა ნამ-
შრომ ლო ბას თვით მმარ თვე ლო ბას თან.

ვებ გვერ დზე აღი ნიშ ნე ბა გარ კვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი, მა გა ლი თად, არ მუ შა ობს, უფუნ ქცი ოა „ფან
ჯა რა“  „კონ ტაქ ტე ბი“. ბევ რი გან ყო ფი ლე ბა, მათ შო რის მი თი თე ბა არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე 
ცა რი ე ლია და და სა ხე ლე ბის შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია არ იძებ ნე ბა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე თვალ სა ჩი ნო არ არის მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის 
ვა დე ბი და ფორ მე ბი.

რე კო მენ და ცი ა: სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ჰქონ დეს მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ-
გის ვა დე ბი სა და ფორ მე ბის შე სა ხებ გა წე რი ლი გეგ მა, რო მე ლიც გან თავ სე ბუ ლი იქ ნე ბა ვებ-
გვერ დზე.

  ეფექ ტი ა ნო ბა

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტის, გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის, სა
მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ სა თა ნა დო ცნო ბი ე რე ბა, სწრაფ ვა, მოხ დეს მა თი წარ მა ტე ბუ ლი 
და ნერ გვა. თუმ ცა საკ მა რი სად არ არის გან ვი თა რე ბუ ლი მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბის შე სა ხებ 
მოკ ვლე ვე ბის თვალ სა ჩი ნო პრაქ ტი კა და მო ნა ცემ თა ანა ლი ზი, პროგ რა მე ბის ეფექ ტის შე ფა
სე ბა. ამი ტომ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ოზურ გეთ ში შე ი ნიშ ნე ბა ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კი თხი სად მი 
ახა ლი მიდ გო მე ბი, ეს სა კი თხი ჯერ კი დევ სა ჭი რო ებს სრულ ყო ფას.

რე კო მენ და ცი ა: პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტის პრაქ ტი კის სრულ ყო ფის თვის სა სურ ვე ლი ა, და ი ნერ-
გოს მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ეფექ ტუ რო ბის, პროგ რა მე ბით კმა ყო ფი-
ლე ბის შეს წავ ლის ფორ მე ბი, სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის სის ტე მა, რა თა მო პო ვე ბულ იქ ნას 
მა სა ლა მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მე ბის და სა ბუ თე ბის თვის.

პროგ რა მე ბის მომ ზა დე ბის, მა თი შემ დგო მი მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას გა მო ყე ნე-
ბულ იქ ნას გენ დე რუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი.
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ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში საკ მა ოდ მას შტა ბუ რად მიმ დი ნა რე ობს ად გი ლობ რივ მო ხე
ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სხვა დას ხვა სამ სა ხუ
რის თა ნამ შრომ ლე ბის დი დი ნა წი ლი გა დის ტრე ნინ გებს, მი უ ხე და ვად ამი სა, არ არ სე ბობს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მოკ ლე, სა შუ ა ლო ან გრძელ ვა დი ა ნი ტრე ნინ გსტრა ტე გი ა, მო ხე ლე ე ბის 
გან ვი თა რე ბის გეგ მა ზე მუ შა ო ბა ახა ლი და წყე ბუ ლი ა. სა სურ ვე ლი ა, აღ ნიშ ნულ დო კუ მენ ტზე 
მუ შა ო ბის დროს გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას რო გორც თა ნამ შრო მელ თა სა ჭი რო ე ბე ბი, ასე ვე 
მო ქა ლა ქე თა რე კო მენ და ცი ე ბიც. 

რე კო მენ და ცი ა: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად აუ ცი-
ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მო ხე ლე თა გან ვი თა რე ბის /შე ფა სე ბის კონ კრე ტუ ლი 
გეგ მის შედ გე ნა.

გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნეს სას წავ ლო პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის სა რე კო მენ და ციო სა ხელ-
მძღვა ნე ლოს მი ხედ ვით შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სა კი თხე ბი და, მას თან ერ თად, და ე მა ტოს ტრე ნინ-
გე ბი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, გენ დე რუ ლი და პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის, სა მო ქა ლა-
ქო ბი უ ჯე ტის, აუთ სორ სინ გის /მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის გა ყიდ ვის მი მარ თუ ლე ბით. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, არ სე ბობ დეს მო ხე ლე თა შე ფა სე ბის სის ტე მის სტან დარ ტე ბი და ხდე ბო დეს 
მა თი საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბა. სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში და ი ნერ გოს მო ხე ლე თა წა ხა ლი სე ბის 
ფორ მე ბი.

ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია თემ ში მცი რე კვლე ვის ჩა ტა რე ბა სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის მხრი დან მომ-
სა ხუ რე ბით კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის შე სა ხებ და მო ქა ლა ქე თა აზ რის და რე კო მენ და ცი ე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა ამ პრო ცეს ში.

მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში არ არ სე ბობს თარ ჯიმ ნის სერ ვი სი, რაც არა ქარ თუ ლე ნო ვან პირ თა 
მომ სა ხუ რე ბის თვალ საზ რი სით პრობ ლე მას წარ მო ად გენს. ეს შე იძ ლე ბა აღ ქმულ იქ ნას, რო
გორც მა თი დის კრი მი ნა ცია და შე ამ ცი როს თვით მმარ თვე ლო ბის მი მართ ნდო ბა, ნე გა ტი უ რი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე მო ცე მუ ლი ჯგუ ფის 
მი მართ.

რე კო მენ და ცი ა: გა მო ი ნა ხოს შე საძ ლებ ლო ბა, რა თა მო ცე მუ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფი (ა რა ქარ-
თუ ლე ნო ვა ნი მო ქა ლა ქე ე ბი) მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლოს თან კო მუ ნი კა ცი ის თვის უზ რუნ ველ ყო-
ფილ იყ ვნენ თარ ჯიმ ნით. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, თუმ ცა მუ შა ო ბა ამ კუ
თხით მიმ დი ნა რე ობს. მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, და ი ნა ხონ მუ შა ო ბა მო ცე მუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბით, რაც მათ გა უ ჩენს გან ცდას, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა თა ნა დო ყუ რა დღე ბა 
ექ ცე ვა ან ტი კო რუფ ცი ულ ღო ნის ძი ე ბებს, შე ეძ ლოთ, თვა ლი ადევ ნონ მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის 
მო ნი ტო რინ გის მიმ დი ნა რე ო ბას. 

რე კო მენ და ცი ა: სა სურ ვე ლი ა, გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის პო ზი ტი უ-
რი პრაქ ტი კა ე.წ. „კე თილ სინ დი სი ე რე ბის სტრა ტე გი ი სა“ და მი სი სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა-
ვე ბი სა და იმ პლე მენ ტა ცი ის კუ თხით. სა სურ ვე ლი ა, აღ ნიშ ნულ დო კუ მენ ტზე მო მუ შა ვე ჯგუ-
ფი იყოს წარ მო მად გენ ლო ბი თი, რაც გუ ლის ხმობს სხვა დას ხვა სექ ტო რის (ა რა სამ თავ რო ბო, 
ზო გა დად სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი, მე დი ა) მეტ ჩარ თუ ლო ბას. ვებ გვერ დზე თვალ სა ჩი ნო იყოს 
მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის გეგ მა და მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

  ინ კლუ ზი უ რო ბა
ად გი ლობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის ხელ შე სა წყო ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ყვე ლა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის
თვის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბის შექ მნა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იყო პი ლო ტი რე ბუ ლი ერ თერ თი 
პირ ვე ლი გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი და ჯილ დო ე ბუ ლი იყო, რო
გორც სა უ კე თე სო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის მი მარ თუ ლე ბით  უნ და ვა ღი ა
როთ, რომ ად გი ლო ბი ვი მო ხე ლე ე ბის ნა წილ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და სა ჭი რო ე ბებ
ზე აგე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის იდეა უფ რო დეკ ლა რი რე ბუ ლი თე მა ა, ვიდ რე ბო ლომ დე გა აზ
რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბა. არ ხდე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს ეფექ ტუ რი მო ნა წი ლე ო ბა 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის შექ მნა ში. ასე ვე ნაკ ლე ბად ხდე ბა სხვა საბ ჭო ე ბის  მრჩე ველ თა 
საბ ჭოს, სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭოს და ა.შ. მუ შა ო ბის თვალ სა ჩი ნო წარ მოდ გე ნა ვებ გვერ დით.

რე კო მენ და ცი ა: გაძ ლი ერ დეს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, რო გორც გენ დე რუ ლი თა-
ნას წო რო ბის მე ქა ნიზ მი და გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას, რო გორც სა მო ქა ლა ქო დაკ ვე თის გამ ხმო ვა-
ნე ბე ლი, მო ქა ლა ქე ებ თან სო ცი ა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის ხი დი. პრაქ ტი კა ში და ი ნერ გოს საბ ჭოს 
ეგი დით სხვა დას ხვა სა მუ შო ჯგუ ფის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და ინი ცი ა ტი ვე ბის შე მუ შა ვე ბა უფ რო 
ეფექ ტუ რი და ეფექ ტი ა ნი ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დით, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლით პე რი ო დუ ლად გავ რცელ დეს ინ ფორ-
მა ცია მრჩე ველ თა საბ ჭოს, სა ზო გა დო ებ რი ვი საბ ჭოს, გენ დე რუ ლი საბ ჭოს მუ შა ო ბის შე სა ხებ, 
ვებ გვერ დზე უნ და იძებ ნე ბო დეს აღ ნიშ ნუ ლი საბ ჭო ე ბის სა მუ შაო გეგ მე ბი.

მი უ ხე და ვად დეკ ლა რი რე ბუ ლი პო ლი ტი კი სა, მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის (გან სა კუთ რე ბით შშმ პი
რე ბის), სო ცი ა ლუ რი დაც ვი სა და დახ მა რე ბის კუ თხით და მთე ლი რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა, 
ჯერ კი დევ სე რი ო ზულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს შშმ პირ თათ ვის დაც ვი სა და გან ვი თა რე
ბის გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს შექ მნი ლი სა კუ თა რი ხედ ვა ინ
კლუ ზი უ რო ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად. არ 
მოქ მე დებს რა ი მე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის ან მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი
წო დე ბის შე სა ხებ.

რე კო მენ და ცი ა: სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ჰქონ დეს კონ კრე ტუ ლი გეგ მა/ ხედ ვა ად გი ლობ-
რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის შე სა ხებ.

აუ ცი ლე ბე ლია თან ხე ბის გა მო ძებ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და სხვა სო ცი ა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის 
ინ ფრას ტუქ ტუ რის პან დუ სე ბით აღ ჭურ ვის თვის.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დი დი წარ მა ტე ბით მიმ დი ნა რე ობს „სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პრო ექ
ტი“, რო მე ლიც მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის თვის იძ ლე ვა ორ მაგ შე საძ ლებ ლო ბას: წარ
მო ად გი ნოს პრო ექ ტი და ხმა მის ცეს მის თვის სა სურ ველ პრო ექტს. ეს არის ჩარ თუ ლო ბის და 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის სა უ კე თე სო ნი მუ ში, თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლია კი დევ უფ რო მე ტი ინ კლუ ზი
უ რო ბის მიღ წე ვა. 

რე კო მენ და ცი ა: სა სურ ვე ლი ა, დიდ მას შტა ბი ა ნი პრო ექ ტე ბის პა რა ლე ლუ რად, ორი ენ ტა ცია 
არ სე ბობ დეს უფ რო მცი რე პრო ექ ტებ ზე, რო მელ თაც არ სჭირ დე ბა დი დი და ნა ხარ ჯე ბი, მაგ-
რამ ექ ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სო ცი ა ლუ რი ეფექ ტი და მორ გე ბუ ლი იქ ნე ბა ბევ რი ად გი ლობ რი ვი 
მო ქა ლა ქის სა ჭი რო ე ბა ზე. 

პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის, პრო ექ ტე ბის შე ფა სე ბი სას გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს გენ დე რუ ლი 
ინ დი კა ტო რე ბი. მოხ დეს შეს წავ ლა, რო გო რია პრო ექ ტე ბის წარ დგე ნის, ხმის მი ცე მის პრო-
ცეს ში ქა ლე ბის და კა ცე ბის თა ნა ფარ დო ბა, რო გო რი ეფექ ტი ექ ნე ბა პრო ექტს ქა ლე ბის /კა ცე-
ბის მდგო მა რე ო ბა ზე.
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და ნარ თი

მონიტორინგის მექანიზმი (კითხვარი) პროექტის სამიზნე

მუნიციპალიტეტებში საჯარო მმართველობის რეფორმის

საგზაო რუკის მონიტორინგისთვის

გამ ჭვირ ვა ლო ბა რო გორ ჩა ტარ დე ბა მო-
ნი ტო რინ გი/ რო მე ლი დო-
კუ მენ ტე ბის შეს წავ ლაა 

სა ჭი რო?

სა ბა ზო ინ-
დი კა ტო რე-

ბი/
მაჩ ვე ნებ-

ლე ბი

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად 
მი ღე ბუ ლი ინ დი კა ტო რე-

ბი/ მაჩ ვე ნებ ლე ბი

1. ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა ონ
ლა ინ გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის 
შე სა ხებ?

ვებ გვერ დე ბის მი მო ხილ
ვა: 
 www.hr.gov.ge 
 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ვებ გვერ დი
 www.jobs.ge 


დი ახ /ა რა

თუ არ არის ხელ მი საწ
ვდო მი, მა შინ მი ზე ზე ბი
სა და იმის და სად გე ნად, 
თუ რო გორ ხდე ბა ვა კან
სი ე ბის შე სა ხებ გან ცხა
დე ბის გან თავ სე ბა  შე
იძ ლე ბა წარ ვმარ თოთ 
ინ ტერ ვი უ

2. და ცუ ლია თუ არა ვა კან სი ის 
გა მო ცხა დე ბის ვა დე ბი? 

დო კუ მენ ტე ბის შეს წავ ლა: 
  სა ქარ თვე ლოს მთავ
რო ბის დად გე ნი ლე ბა 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში კონ
კურ სის ჩა ტა რე ბის წე სის 
შე სა ხებ
 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა
კად რო სტან დარ ტე ბი/ წე
სე ბი (ამ გვა რის არ სე ბო
ბის შემ თხვე ვა ში) 

10 დღე დი ახ /ა რა

3. გან თავ სე ბუ ლია თუ არა მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე 
ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა 
სა კონ ტაქ ტო პი რე ბით, მა თი 
სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ
ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი თი თე ბით 
და გან საზ ღვრუ ლი მო ვა ლე ო ბე
ბის აღ ნიშ ვნით? 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ
გვერ დის მი მო ხილ ვა

 დი ახ /ა რა

თუ არ არის, ინ ტერ ვი უს 
დროს უნ და გა ირ კვეს, 
რო გორ შე უძ ლია მო ქა
ლა ქეს სა კონ ტაქ ტო პირ
თან და კავ ში რე ბა
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4. არ სე ბობს თუ არა ონ ლა ინ 
რე ჟიმ ში სა ჩივ რის ან წი ნა და დე
ბის გა კე თე ბის /წარ დგე ნის მე ქა
ნიზ მი/ ფორ მა? 

ვებ გვერ დის შე მოწ მე ბა  დი ახ /ა რა

თუ არ არ სე ბობს, ინ
ტერ ვი უს დროს უნ და 
დად გინ დეს, რა ტომ არ 
არ სე ბობს ასე თი მე ქა
ნიზ მი

5. ქვეყ ნდე ბა თუ არა ონ ლა ინ 
ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი? 
 დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი
 ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 
9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან
გა რი ში
 შეს ყიდ ვის გეგ მა და ან გა რი ში

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ
გვერ დის მი მო ხილ ვა 

 დი ახ /ა რა

ბო ლო ან გა რი შის თა რი
ღი

თუ არა, მა შინ ინ ტერ
ვი უს დროს უნ და გა
ირ კვეს, სად შე უძ ლია 
სა ზო გა დო ე ბას იხი ლოს 
აღ ნიშ ნუ ლი ან გა რი შე ბი.
მა გა ლი თად, გა ზე თი, 
ტე ლე ვი ზი ა, რა დიო და 
სხვა

6. მო ი ცავს თუ არა მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ვებ გვერ დი სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ას? მაგ.:
  თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ
რა ფი ე ბი
  საკ რე ბუ ლო/ მე რი ის სხდო მე
ბის დღის წეს რი გი
 საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი
 დად გე ნი ლე ბე ბი
 სხვა დას ხვა დე პარ ტა მენ ტის /
გან ყო ფი ლე ბის ან გა რი შე ბი

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ
გვერ დის მი მო ხილ ვა

 დი ახ /ა რა

ბო ლო ინ ფორ მა ცი ის თა
რი ღი

7. აქვთ თუ არა მო ქა ლა ქე ე ბის 
მი ღე ბის /ღია კონ სულ ტა ცი ე ბის 
სა ა თე ბი:
 მერს
 მე რის მო ად გი ლეს
 საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს
 საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის 
მო ად გი ლეს
 დე პუ ტა ტებს
 დე პარ ტა მენ ტე ბის მო ად გი ლე
ებს
და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია თუ არა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ
დზე? 

1. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ვებ გვერ დის მი მო
ხილ ვა 

2. თვით მმარ თვე ლო ბის 
ცხელ ხაზ ზე და რეკ ვა 

დი ახ /ა რა

პე რი ო დუ ლო ბა:
კვი რა ში რამ დე ნი დღე?
რამ დე ნი სა ა თი?
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8. აქვთ თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტებს:
 მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი?
 სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი?
 გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი?
 

1. ინ ტერ ვიუ მე რი ის 
წარ მო მად გე ნელ თან 
(ფი ნან სუ რი გან ყო
ფი ლე ბა) 

2. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ვებ გვერ დის მი მო
ხილ ვა

 დი ახ /ა რა
დი ახ /ა რა
დი ახ /ა რა

ბო ლო ბი უ ჯე ტის თა რი
ღი

სა ერ თო ბი უ ჯე ტი დან 
მო ნა წი ლე ო ბი თი/ სო ცი ა
ლუ რი/ გენ დე რუ ლი ბი უ
ჯე ტე ბის პრო ცენ ტი (%)

9. მი ღე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში ან ტი კო რუფ ცი უ ლი 
ზო მე ბი? 
ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა ვებ
გვერ დზე: 
 ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი
 ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა
 ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი
 დე ბუ ლე ბა ეთი კუ რი ქცე ვის 
შე სა ხებ

1. ინ ტერ ვიუ თვით
მმარ თვე ლო ბის წარ
მო მად გენ ლებ თან 

 დი ახ /ა რა
დი ახ /ა რა

რო დის გა ნახ ლდა?

ეფექ ტი ა ნო ბა რო გორ ჩა ტარ დე ბა მო-
ნი ტო რინ გი/ რო მე ლი დო-
კუ მენ ტე ბის შეს წავ ლაა 

სა ჭი რო?

სა ბა ზო ინ დი-
კა ტო რე ბი/

მაჩ ვე ნებ ლე ბი

მო ნი ტო რინ გის შე-
დე გად მი ღე ბუ ლი 

ინ დი კა ტო რე ბი/ მაჩ-
ვე ნებ ლე ბი

1. დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა თვის 
მან ძილ ზე მე რი ა ში, საკ რე ბუ
ლო ში შეხ ვედ რე ბის თვის:
 მერ თან
 მე რის მო ად გი ლეს თან
 საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა
რეს თან
 თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს
თან
 დე პუ ტატ თან
 დე პარ ტა მენ ტის ხელ მძღვა
ნე ლებ თან

 ინ ტერ ვიუ მე რი ის, საკ
რე ბუ ლოს სა ზო გა დო ე
ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან
 შეხ ვედ რის და ნიშ ვნა 
ცალ კე უ ლი მო ქა ლა ქის 
სტა ტუ სით

გეგ მის თა ნახ
მად დღე ე ბის 
რა ო დე ნო ბა

დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა 
(ფაქ ტობ რი ვი)

2. სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის მი ღე
ბის თვის დღე ე ბის სა შუ ა ლო 
რა ო დე ნო ბა

 ინ ტერ ვიუ მე რი ის, 
საკ რე ბუ ლოს წარ მო
მად გენ ლებ თან დღე ე ბის 
სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბის 
გარ კვე ვის მიზ ნით
 სა ჩივ რის შე ტა ნა ცალ
კე უ ლი მო ქა ლა ქის გან 

10 დღე დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა 
(ფაქ ტობ რი ვი)
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3. ხელ მი საწ ვდო მი ელექ ტრო
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე
ნო ბა: 
 წე რი ლე ბის წარ დგე ნა
 პე ტი ცი ე ბი
 სა ჩივ რე ბი
 შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი
რე ბა
 პა სუ ხის მი ღე ბა და ა.შ. 

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ვებ გვერ დზე ძი ე ბა
 ინ ტერ ვიუ თვით მმარ
თვე ლო ბის სა ზო გა დო
ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სპე ცი ა ლის ტთან

 ელექ ტრო ნუ ლი მომ
სა ხუ რე ბის რა ო დე
ნო ბა

4. აქვთ თუ არა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებს თა ნამ შრო მელ თა გან
ვი თა რე ბის გეგ მა? 

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ვებ გვერ დებ ზე მო ძი ე ბა
 ინ ტერ ვიუ ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის 
სამ სა ხუ რის წარ მო მად
გე ნელ თან 

 დი ახ /ა რა

5. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ
თვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე
ბის თვის ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე
ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა:
 დე პუ ტა ტე ბის თვის, საკ რე
ბუ ლოს, მე რი ის თა ნამ შრომ
ლე ბის თვის (სულ, ბო ლო წლის 
მან ძილ ზე)

(რა თე მა ზე ჩა ტარ და ტრე ნინ
გე ბი)

 ინ ტერ ვიუ ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის 
სამ სა ხუ რის წარ მო მად
გე ნელ თან 

 1. სულ ტრე ნინ გე
ბის რა ო დე ნო ბა 

2. ტრე ნინ გე ბის რა
ო დე ნო ბა ბო ლო 
წლის მან ძილ ზე 

6. ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ად
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო
ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პრო
ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (სულ 
და ბო ლო წლის მან ძილ ზე)

 ინ ტერ ვიუ ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის 
სამ სა ხუ რის წარ მო მად
გე ნელ თან 

 1. სულ მო ნა წი ლე
თა პრო ცენ ტუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი

2. ბო ლო წლის მან
ძილ ზე ტრე ნინ
გებ ში მო ნა წი ლე
თა % 

7. გა მო ი ყე ნე ბა თუ არა ად
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე
ლო ბე ბის მი ერ რა ი მე სა ხის 
ინ სტრუ მენ ტი ან ტექ ნი კა საქ
მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ
მარ თვის თვის (მა გა ლი თად, 
ცოდ ნის მარ თვის კუ თხით)?
 ვორ კშო პე ბი, ტრე ნინ გე ბი
 ან გა რი შე ბი, ინ ფორ მა ცი ის 
გაც ვლა სხვა დას ხვა გან ყო
ფი ლე ბა სა და დე პარ ტა მენტს 
შო რის

 ინ ტერ ვიუ ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის სამ სა ხუ რის 
წარ მო მად გე ნელ თან 

 დი ახ /ა რა

  თუ დი ახ, რა სა
ხის ინ სტრუ მენ ტე ბი 
და ტექ ნი კა არ სე
ბობს ად გილ ზე: რე
გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ
რე ბი, ინ ფორ მა ცი ის 
გაც ვლა გან ყო ფი ლე
ბებს შო რის, ტრე
ნინ გე ბი?
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8. შე მუ შა ვე ბუ ლია თუ არა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მუ
ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ
მე ბი? 

 ინ ტერ ვიუ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის წარ მო მად გე
ნელ თან

 დი ახ /ა რა

9. გა სუ ლი წლის მან ძილ ზე 
რამ დე ნი შეხ ვედ რა აა ჩა ტა
რე ბუ ლი სხვა ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებ თან სა უ
კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი
ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით?

 ინ ტერ ვიუ ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის 
სამ სა ხუ რის წარ მო მად
გე ნელ თან

  შეხ ვედ რე ბის რა ო
დე ნო ბა 

10. არის თუ არა საკ რე ბუ ლოს 
სხდო მე ბის ჩა ტა რე ბის ერ თი 
წლის /ერ თი თვის გეგ მა?

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ვებ გვერ დებ ზე არ სე ბუ
ლი ინ ფორ მა ცი ის მი მო
ხილ ვა

ინ ტერ ვიუ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის წარ მო მად გე ნელ
თან

 დი ახ /ა რა

11. და წე სე ბუ ლია თუ არა მე
რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო
ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის 
ვა დე ბი და ფორ მა?

ინ ტერ ვიუ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის წარ მო მად გე ნელ
თან

 დი ახ /ა რა

ინ კლუ ზი უ რო ბა რო გორ ჩა ტარ დე ბა მო-
ნი ტო რინ გი/ რო მე ლი 
დო კუ მენ ტე ბის შეს წავ-
ლაა სა ჭი რო?

სა ბა ზო ინ დი კა-
ტო რე ბი/
მაჩ ვე ნებ ლე ბი

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად 
მი ღე ბუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი/ 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი

1. არის თუ არა პან დუ
სე ბი მე რი ის /საკ რე ბუ
ლოს შე ნო ბებ ში?

დაკ ვირ ვე ბა დი ახ /ა რა

2. არის თუ არა არა
დის კრი მი ნა ცი უ ლი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან
ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის 
შე სა ხებ?

ვა კან სი ის შე სა ხებ გან
ცხა დე ბის ტექ სტის შე
ფა სე ბა

გა ნა ცხა დე ბის წარ მდგე ნი 
პი რე ბის თვის შეზ ღუდ ვე ბის 
რა ო დე ნო ბა (მა გა ლი თად, 
ასა კი, სქე სი, სტა ტუ სი და 
ა.შ.)

3. რო გო რია ად გი ლობ
რივ თვით მმარ თვე
ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი 
ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი?

ინ ტერ ვიუ ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის 
სამ სა ხუ რის წარ მო მად
გე ნელ თან

%
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4. რო გო რია ად გი ლობ
რივ თვით მმარ თვე
ლო ბა ში ხელ მძღვა ნელ 
თა ნამ დე ბო ბებ ზე (მე რი, 
მე რის მო ად გი ლე, საკ
რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა
რე, მო ად გი ლე, კო მი სი
ის თავ მჯდო მა რე) მყო
ფი ქა ლე ბის პრო ცენ
ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი? 

ინ ტერ ვიუ ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის 
სამ სა ხუ რის წარ მო მად
გე ნელ თან

%

5. ხელ მი საწ ვდო მია თუ 
არა არა ქარ თუ ლე ნო ვა
ნი პი რე ბის თვის თარ
ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა?

ინ ტერ ვიუ თვით მმარ
თვე ლო ბა ში სა ზო გა დო
ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სამ სა ხუ რის წარ მო მად
გე ნელ თან 

დი ახ /ა რა

6. არის თუ არა მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში სა კონ
ტაქ ტო პი რი ურ თი ერ
თო ბის თვის მოწყ ვლად 
ჯგუ ფებ თან: 
 ქა ლე ბი
 სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლე ბი
 იძუ ლე ბით გა და ად გი
ლე ბუ ლი პი რე ბი (იგპ)
 შეზ ღუ დუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი
რე ბი (სმე ნის, მხედ ვე
ლო ბის, გა და ად გი ლე ბის 
პრობ ლე მით) 

ინ ტერ ვიუ თვით მმარ
თვე ლო ბა ში სა ზო გა დო
ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სამ სა ხუ რის წარ მო მად
გე ნელ თან 

დი ახ /ა რა

7. აქვთ თუ არა მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში (მე რი ა ში, 
საკ რე ბუ ლო ში) ცოდ ნა 
ინ კლუ ზი უ რო ბის შე სა
ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ
ლო ბის შე სა ხებ? 
  სა ქარ თვე ლოს კა ნო
ნი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბის მქო ნე პირ
თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
შე სა ხებ
 კა ნონ დებ ლო ბა შრო
მის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ
 შეზ ღუ დუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბის მქო ნე პირ
თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ
ცია 

ინ ტერ ვიუ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის წარ მო მად გე
ნელ თან

დი ახ /ა რა

თუ კი დი ახ, და ა სა ხე ლეთ 
დო კუ მენ ტა ცი ის, პროგ რა
მის ჩა მო ნათ ვა ლი
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8. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში მოქ მე დებს თუ არა 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე
გუ ლა ცია ად გი ლობ
რივ დო ნე ზე გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის ან 
მათ თვის სა ჯა რო მომ
სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის 
შე სა ხებ? თუ არ მოქ
მე დებს, არის თუ არა 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი/ 
გან საზ ღვრუ ლი მი სი 
და ნერ გვა?

ინ ტერ ვიუ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის წარ მო მად გე
ნელ თან 

დი ახ /ა რა

თუ კი დი ახ, მი უ თი თეთ 
პროგ რა მე ბი სა და დო კუ
მენ ტე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი 

9. არ სე ბობს თუ არა 
ად გი ლებ ზე გენ დე რუ
ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა/ ცოდ
ნა მი სი ფუნ ქცი ო ნი რე
ბის შე სა ხებ?

ინ ტერ ვიუ თვით მმარ
თვე ლო ბის ფი ნან სუ რი 
დე პარ ტა მენ ტის წარ
მო მად გე ნელ თან

დი ახ /ა რა

10. არის თუ არა ად გი
ლობ რივ თვით მმარ თვე
ლო ბა ში სა კონ ტაქ ტო 
პი რი სა მო ქა ლა ქო ორ
გა ნი ზა ცი ებ თან /სა მუ
შაო ჯგუ ფებ თან ურ თი
ერ თო ბის თვის?

ინ ტერ ვიუ თვით მმარ
თვე ლო ბის სა ზო გა დო
ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სამ სა ხუ რის სპე ცი ა
ლის ტთან

დი ახ /ა რა

11. და ზუს ტდეს, ვინ 
არის და ნიშ ნუ ლი სა
ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი
ებ თან სა კონ ტაქ ტო 
პი რად

და ზუს ტდეს ინ ტერ ვი უს 
ჩა ტა რე ბის დრო

მე რი, ვი ცე მე რი, 
მო ად გი ლე ე ბი, სხვა

12. არის თუ არა მე რი
ა ში და საკ რე ბუ ლო ში:
 მრჩე ველ თა საბ ჭო
 გენ დე რუ ლი საბ ჭო
 სხვა საბ ჭო ე ბი, სა მუ
შაო ჯგუ ფე ბი

ინ ტერ ვიუ ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის სამ სა ხუ
რის წარ მო მად გე ნელ
თან

დი ახ /ა რა
დი ახ /ა რა
დი ახ /ა რა
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შეხვედრა ვანის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ცაგერის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში



თერჯოლის  მუნიციპალიტეტი

ბაღდათის  მუნიციპალიტეტი ხონის  მუნიციპალიტეტი

ცაგერის  მუნიციპალიტეტი

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტი

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტი

ვანის  მუნიციპალიტეტი


