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შესავალი 
 

საჯარო მმართველობის რეფორმის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა  ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მიმართ ორ ძირითად ამოცანას ითვალისწინებს: თვითმმართველობების უფლებამოსილებების გაფართოება და 
ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება . 
დემოკრატიული მმართველობის გამოწვევების პირობებში, გამართული, მოქალაქეთა საჭიროებებზე 
ორიენტირებული თვითმმართველობების შექმნა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. შესაბამისად,    
საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის  რეალიზება მნიშვნელოვან ნაბიჯს წარმოადგენს 
ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების 
თვალსაზრისით, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტებში გამჭვირვალე, ეფექტიანი და ინკლუზიური 
მმართველობის  განმტკიცებას.  
 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების  ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის 
კოალიციური პროექტის „სახელმწიფო მმარველობის რეფორმა (PAR) – მონიტორინგი დასავლეთ 
საქართველოში“ ფარგლებში   იმერეთის 7 მუნიციპალიტეტში: ქუთაისი, სამტრედია, წყალტუბო, ზესტაფონი, 
საჩხერე, ხარაგაული, ჭიათურა  ელექტრონული ვებ-გვერდების მონიტორინგი განხორციელდა. 
 პროექტი მიზნად ისახავდა საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) მონიტორინგის მასშტაბების 
გაფართოებას, ამ მიმართულებით იმერეთის მთელს რეგიონში არსებული საერთო სურათის შეფასებას და 
შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებას. რაც თავის მხრივ  მიზნად ისახავს ადგილობრივ დონეზე საჯარო 
მმართველობის გაძლიერებას ელექტრონული მმართველობის გაუმჯობესებით.  

ინფორმაციის შესაგროვებლად შესწავლილ იქნა  7 მუნიციპალიტეტის  მერიისა და საკრებულოს  
ელექტრონული გვერდები, ფეისბუქ - გვერდები.  მონიტორინგის პროცესში შესწავლილ  იქნა მონიტორინგის 
საკითხების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, მუნიციპალიტეტების ნორმატიული აქტები და დებულებები. 
ინფორმაციები გადამოწმდა შესაბამის უფლებამოსილ პირებთან, როგორც პირისპირ შეხვედრებით, ასევე 
სატელეფონო კომუნიკაციის დახმარებით.  
პროექტის ძირითადი ამოცანებიდან გამომდინარე შეფასდა საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) სამოქმდო 
გეგმის  პროგრესი 7 სამიზნე მუნიციპალიტეტში და შემუშავდა შესაბამისი ანგარიშები. 
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მონიტორინგის განმახორციელებლები 

 

მონიტორინგი განხორციელდა 2020 წლის აგვისტო-სექტემბერში. კურატორ ორგანიზაციას წარმოადგენდა 

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი “სოხუმი“. პარტნიორ ორგანიზაციებს წარმოადგენდა   7 სამოქალაქო 

ორგანიზაცია;  

 მეწარმე ქალთა ფონდი  

 პედაგოგთა კავშირი „განათლება და სამყარო“ 

 იმერეთის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ 

 ასოციაცია „მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია“ 

 განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი EDEC 

  ი.გ. ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“   

  დევნილ ქალთა მოძრაობა „იმედი“  

 

 

 

 

 

მონიტორინგის ინსტრუმენტები 

 

 მონიტორინგის განხორციელების პროცესში გამოყენებულ იქნა წინასწარ შემუშავებული კითხვარები, 

რომელიც  თავის მხრივ გულისხმობდა მუნიციპალიტეტების მუშაობის შეფასებას  3 ძირითადი 

მიმართულებით: 

 გამჭვირვალობა 

 ეფექტიანობა 

 ინკლუზიურობა 

თითოეული მიმართულების  შეფასება მოხდა წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით, რომელიც 

შეკითხვებში იქნა გახმოვანებული.   
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 გამჭვირვალობა 

მუნიციპალიტეტის  საქმიანობის გამჭვირვალობას  სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უდევს სარჩულად, 
რომელსაც არეგულირებს  საქართველოს კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ. აღნიშნული 
სამართლებრივი ჩარჩოს საზღვრებში მინიციპალიტეტი ანგარიშვალდებულია საკუთარ მოქალაქეებს ჰქონდეთ 
ინფორმაცია ყველა მიმდინარე აქტივობებზე, ასევე გულისხმობს  ელექტრონულ სივრცეში მოქალაქეთა 
ხელმისაწვდომობის ხარისხის გაუმჯობესებას.  
 ჩატარებული მონიტორინგის   საფუძველზე იკვეთება, რომ მოკვლეულ მუნიციპალიტეტებში 
გამჭვირვალობის თვალსაზრისით გამოწვევები დღემდე არსებობს და კიდევ ერთხელ ხაზს უსმვამს ამ 
მიმართულებით მუშაობის გააქტიურების აუცილებლობას.  
 

მონიტორინგის პროცესში ირკვევა, რომ სამიზნე მუნიციპლაიტეტებიდან დღემდე გაუმართავია და სატესტო 

რეჟიმში მუშაობს ზესტაფონის, ჭიათურის, სამტრედიის  მუნიციპალიტეტების ელექტრონული ვებგვერდები, 

რამაც მონიტორინგის პროცესში გარკვეული სირთულეები შექმნა , თუმცა  შესაბამის პასუხისმგებელ პირებთან 

პირდაპირი კომუნიკაციით მოხერხდა საჭირო ინფორმაციის შეგროვება და  საანგარიშო დოკუმენტების 

მომზადება.  

 

 მუნიციპალიტეტებში გამჭვირვალე პროცესების ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია  ელექტრონულ 

გვერდზე  ხელმისაწვდომი ონლაინ-განცხადებები ვაკანსიების შესახებ. რათა მოქლაქეებს ჰქონდეთ 

საშუალება თვალი ადევნონ მათ მუნიციპალიტეტში  მიმდინარე პროცესებს. მონიტორინგით 

დასტურდება, რომ  ამ კუთხით განსაკუთრებით რთული სურათია   იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც 

ელექტრონული პორტალი ჯერ ისევ გაუმართავია.   

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტიდან მონიტორინგით მიღებული ინფორმაციით დასტურდება, რომ  საიტი 

დღესდღეობით  ტესტურ რეჟიმში მუშაობს და ამის გამო ბევრი ინფორმაცია არ მოიპოვება, თუმცა არსებობს 

ბმულები, რომლებიც  რეკონსტრუქციის მერე გაიხსნება და  სავარაუდოდ შესაძლებელი იქნება ონლაინ-

გაცხადებების მოძიებაც. აღნიშნული ხარვეზი ამუხრუჭებს  ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობის 

შესაძლებლობას მოქალაქეებისთვის.     

ანალოგიური სურათი იკვეთება სამტრედიის მუნიციპალიტეტიდან მიღებული მონაცემების ანალიზით. 

მონიტორინგის შედეგად ვლინდება, რომ ვაკანსიებთან დაკავშირებით ონლაინ-განცხადებები ხელმისაწვდომი 

არ არის. ვებგვერდი საჭიროებს განახლებას და ამ ეტაპზე  ვაკანსიები იდება მხოლოდ www.hr.gov.ge-ზე. 

არსებული მონაცემებით საკრებულოში ვაკანსია  დიდიხანია არ დადებულა. მუნიციპალიტეტში 

ხელმძღვანელობენ დოკუმენტის „საქართველოს მთავრობის დადგენილება საჯარო სამსახურში კონკურსის 

ჩატარების წესის შესახებ“. თუმცა ეს საერთო სურათს პოზიტიურად ვერ ცვლის და ასეთ პირობებში 

ხელმისაწვდომობის ხარისხზე საუბარი ძალიან რთულია.  

ანალოგიურად, სადღეისოდ ქალაქ  ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტის ვებგვერდიც არ ფუნქციონირებს, რითაც 

სერიოზული საფრთხე ადგება მუნიციპალიტეტის ვალდებულების შესრულებას მოქალაქეებისთვის 

სხვადასხვა ინფორმაციის შეუფერხებელი მიწოდების, ეფექტიანი ელექტრონული მომსახურების  კუთხით.  

ვებგვერდის არარსებობის პირობებში ვაკანსიებზე ინფორმაციის წყაროდ რჩება  პორტალი - www.hr.gov.ge, 

სადაც კანონით დადგენილ ვადებში ხდება ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის განთავსება. მოცემული 

მომენტისთვის ვაკანსიები არ   დევს. არ არსებობს ასევე  ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მუნიციპალიტეტის 

ფეისბუქგვერდზე განთავსების  პრაქტიკა.   

რაც შეეხება დანაჩენ მუნიციპალიტეტებს : ქუთაისი, წყალტუბო, საჩხერე,  ხარაგაული   ვებგვერდები 
გამართული და აქტიურია. მოქალაქეებს აქვთ საშუალება ონლაინ ადევნონ თვალი მუნიციპალიტეტში 
მიმდინარე პროცესებს, გაეცნონ სიახლეებს, მათ შორის განცხადებებს ვაკანსიების შესახებ.  
დასკვნა: იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც დღემდე გაუმართავია, ან სატესტო რეჟიმში მუშაობს  ელექტრონული 

გვერდები, მნიშვნელოვანია თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა  უზრუნველყონ ვებგვერდების დროული 

გააქტიურება, ან  ფეისბუქგვერდების მეტი ინფორმაციული დატვირთვა რადგან აღნიშნული ხარვეზი 

ამუხრუჭებს  ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობას მოქალაქეებისთვის.   

 გამართული  ელექტრონული ვებგვერდი პირველ რიგში გულისხმობს ონლაინ-სივრცეში  გამართულ 

ორგანიზაციულ სტრუქტურას შესაბამისი საკონტაქტო პირებით, მათი სატელეფონო ნომრების, 

http://www.hr.gov.ge/
http://www.hr.gov.ge/
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ელექტრონული ფოსტის მითითებით და  მოვალეობების აღნიშვნით.  რამდენად მარტივია 

მოქალაქეებისთვის  პირველ პირებთან დაკავშირება, კომუნიკაციისთვის საჭირო სერვისებისადმი 

ხელმისაწვდომობა როგორია - საკითხზე ინფორმაციის მიღება მონიტორინგით  გახდა შესაძლებელი.   

მოკვლეული მასალებით დასტურდება, რომ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ვებგვერდებზე  

განთავსებული ორგანიზაციული სტრუქტურა, საკონტაქტო პირებითა და სტრუქტურის თითოეული წევრის 

განსაზღვრული მოვალეობებით. თუმცა საკონტაქტო ინფორმაციიის მოძიებისას   ტელეფონის ნომრები, ელ-

ფოსტის მისამართები არ არის სრულყოფილად წარმოდგენილი. აღნიშნული ხარვეზი საერთოა  შვიდივე 

მუნიციპალიტეტისთვის.  

იმ მუნიციპალიტეტებში კი, სადაც ვებგვერდი ჯერ კიდევ გაუმართავია,  მაგალითად, ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტში, ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე, საკონტაქტო პირებზე, განსაზღვრულ  მოვალეობებზე, 

სატელეფონო ნომრებზე, ელექტრონულ  ფოსტაზე,  და ა.შ. ინფორმაციის მიღება  ძირითადად ხდება 

ფეისბუქგვერდითა და მერიის საკონტაქტო ტელეფონების, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის 

საშუალებით. 

 

 საჩივრების, წინადადებების წარდგენა ონლაინპლათფორმაზე მოქალაქეებისთვის ხელსაყრელ პირობებს 

ქმნის დროის რაციონალურად განაწილების და არსებული სერვისების ეფექტიანად მოხმარების 

თვალსაზრისით.   მოკვლევის საფუძველზე დასტურდება, რომ ხშირ შემთხვევაში მუნიციპლიტეტების 

ვებგვერდები  იძლევა მსგავს შესაძლებლობა. ხოლო იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც ელექტრონული 

გვერდები ჯერ კიდევ გაუმართავია, მოქალაქეები სხვა ალტერნატიული საშუალებებით სარგებლობენ, 

რაც  სერვისების მოხმარების ეფექტიანობას და გამჭვირვალობას  კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. კვლევის 

სამიზნე მუნიციპალიტეტებში არსებული სიტუაცია შემდეგნაირად გამოიყურება.  

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საიტზე გათვალისწინებულია პეტიციის დადება, ამისთვის შესაბამისი ველი 

არსებობს, თუმცა ჯერ არ მუშაობს.  საიტზე http:/chiatura.org.ge   არის ბმული „დაუკავშირდი ხელისუფლებას“, 

თუმცა ჯერ-ჯერობით არ იხსნება.  მონიტორინგით ირკვევა, რომ მოსახლეობის აქტიურობის  მაჩვენებელი 

დაბალია. ბოლო ორ წელიწადში სულ 2 პეტიცია იყო შემოსული არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჭიათურელთა 

კავშირისაგან“. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის განახლებული ვებგვერდი ძველი ვერსიისგან განსხვავებით არ იძლევა 

ონლაი-რეჟიმში მოქალაქის მიერ საჩივრის, ან წინადადების კონკრეტულ ადრესატთან წარდგენის 

შესაძლებლობას. მოქალაქეები მერიის  ფეისბუქ-გვერდის, ისე მესენჯერის საშუალებით აფიქსირებენ საკუთარ 

მოსაზრებებს კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში. ფეისბუქ-გვერდის შესწავლის შედეგად ნათლად ჩანს, რომ 

მოსახლეობას კომენტარების მეშვეობით აზრის გამოხატვის (მათ შორის უარყოფითი შეფასების) 

შესაძლებლობა აქვს, თუმცა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის მხრიდან შეკითხვებსა და კომენტარებზე 

უკუკავშირი არ ფიქსირდება.  

სამტრედიის მინიციპლაიტეტის ვებგვერდზე  არ არსებობს ონლაინ-რეჟიმში საჩივრის, ან წინადადების 

წარდგენის მექანიზმი. თუმცა,  ამისთვის სპეციალური საპრეტენზიო  კომისია არსებობს. მომჩივანს შეუძლია 

მიმართოს ამ კომისიას წერილობით, ჩააბაროს წერილი კანცელარიაში და შემდგომში ხდება შესაბამისი 

რეაგირება.  ვებგვერდზე არსებობს ფორმა - „მისწერე ელექტრონულად“ .  ასევე იძებნება ფორმა -„ახალი 

პეტიციის შექმნა“, თუმცა საძიებელში არ არის არცერთი პეტიცია განთავსებული.  

ქუთაისის  მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის  მონიტორინგით დასტურდება, რომ   ვებგვერდზე მიბმულია საიტი 

„მხილება“ - http://kutaisi.gov.ge/ge/polls შეიძლება მოქალაქემ გააგზავნოს საჩივარი, ამხილოს ნებისმიერი 

საჯარო მოხელე - ანონიმურობის დაცვით (სახელისა და გვარის მითითება  არ არის სავალდებულო). 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში გამოვლინდა, რომ მოქალაქეებს ნაკლებად აქვთ ონლაინ-ფორმატში საჩივრის 

ან წინადადების წარდგენის საშუალება. მიღებული ინფორმაციით, ვებგვერდის ფუნქციონირების პერიოდშიც 

არ იყო საჩივრის ელექტრონულად წარდგენის პრაქტიკა. ძირითადად,მოქალაქეების თვითმმართველობასთან 

კომუნიკაცია ხორციელდება  ტრადიციული მექანიზმით - კანცელარიის გავლით.  

საჩხერის  მუნიციპალიტეტის ვებგვერდს აქვს ელექტრონული კომენტარებისა და რეკომენდაციების 

მიწოდების შესაძლებლობა.  თუმცა საჩივრის გამოქვეყნების პრაქტიკაც არც აქ ფიქსირდება.  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი - http://tskaltubo.gov.ge. მოიცავს  საჯარო ინფორმაციებს, იძებნება 

საჩივრის გამოქვეყნების გრაფაც. თუმცა, სხვა მუნიციპალიტეტების მსგავსად საჩივრის წარდგენის ფაქტები არ 

ფიქსირდება.  

http://kutaisi.gov.ge/ge/polls
http://tskaltubo.gov.ge/
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 რა პერიოდულობით ხდება ინფორმაციის განახლება და ანგარიშგება საკუთარ მოსახლეობასთან, 

ქვეყნდება თუ არა ვებგვერდზე ბიუჯეტის შესრულების 3, 6 და 9 თვის ანგარიშები - აღნიშნული ფაქტები 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობაზე მიანიშნებს.  

მოკვლეული ინფორმაციები ადასტურებს, რომ სამიზნე მუნიციპლაიტეტების ვებგვერდებზე შესაძლებელია 

მხოლოდ ერთი წლის ანგარიშის მოძიება.  შუალედური ანგარიშები  3, 6, 9 თვიანი ინტერვალით იშვიათად 

იტვირთება. რაც თვითმმართველობის საქმიანობის გამჭვირვალობისა სამართლებრივად განსაზღვრული 

ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით სერიოზული ხარვეზია.  

მონიტორინგიდან მიღებული მასალებით ირკვევა, რომ  ქუთაისში 2020 წლის 4 მაისს გამოქვეყნდა ბიუჯეტის 

შესრულების 3-თვიანი ანგარიში.ამ ეტაპზე 6 და 9-თვიანი ანგარიშები არ არსებობს. არ იძებნება ცალკეული 

სამსახურების ანგარიშები, რაც გამჭვირვალობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დეტალია.ერთადერთ 

რესურსს წარმოადგენს  პორტალი  www.matsne.gov.ge, სადაც შეიძლება მოიძებნოს  მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტი, განკარგულებები, დებულებები,  დადგენილებები, სხვადასხვა ნორმატიული აქტი და ა.შ., რაც 

რიგითი მოქალაქისთვის ნაკლებად ხელმისაწვდომია. შესრულებული სამუშაოს ირგვლივ ანგარიშგება ხდება 

მოქალაქეებთან გამართულ ტრადიციულ საჯარო შეხვედრებზე, რასაც, როგორ წესი, მოქალაქეთა შეზღუდული 

რაოდენობა ესწრება. 

ანალოგიური სურათი იკვეთებახარაგაულის ,   ზესტაფონის , სამტრედიის, წყალტუბოს , საჩხერის 

მუნიციპალიტეტებში. ფინანსური ანგარიშები, დამტკიცებული ბიუჯეტი, ბიუჯეტის შესრულების 3, 6, 9 თვის 

ანგარიშები, წლიური ანგარიში, შესყიდვის გეგმა და ანგარიშები არ ქვეყნდება ვებგვერდზე.  ასევე არ არის 

ხელმისაწვდომი ცალკეული სამსახურების ანგარიშები.  

დასკვნა: შუალედური ანგარიშების გამოქვეყნების პრაქტიკა მუნიციპალიტეტებში თითქმის არ არსებობს. თუმცა 

თვითმმართველობას საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი-ს“ 91-ე 

მუხლის მეცხრე პუნქტის  მიხედვით ამის პასუხისმგებლობა  გააჩნია.   

 მეტი  გამჭვირვალობის მიზნით  თვითმმართველობა ანგარიშვალდებულია საკუთარი მოქალაქეების 

წინაშე  საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების,  დადგენილებების, სხვადასხვა 

დეპარტამენტის/განყოფილებების ანგარიშების გამოქვეყნების პრაქტიკა  დანერგოს. 

მოკვლეული მასალები ცალსახად ადასტურებს, რომ მსგავსი პრაქტიკისგან მუნიციპალიტეტების 

უმრავლესობა ჯერ კიდევ შორსაა. ოფიციალური დოკუმენტების სისტემატიური გამოქვეყნების 

პასუხისმგებლობა არ ფიქსირდება. თუმცა, აღნიშნული შეიძლება გამოწვეული იყოს დღემდე გაუმართავი  და 

არააქტიური ვებგვერდების არსებობით.  გამონაკლისია რამდენიმე მუნიციპალიტეტი.  

ქუთაისის, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულია, როგორც საკრებულოს, ასევე 

მერიის  სხდომების დღის წესრიგები, საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები, დადგენილებები, 

სხვადასხვა განყოფილებების, საბჭოებისა და კომისიების ანგარიშები, მათ შორის:, გენდერული საბჭოს, 

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის კომისიის,  საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 2018-2019 წლების 

ანგარიშები.  

სამტრედიის, ჭიათურის,  ზესტაფონის, საჩხერის  მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გარკვეული ტიპის 

დოკუმენტები ატვირთულია, თუმცა დოკუმენტების სრული ნუსხა არ იძებნება.  

დასკვნა: თვითმმართველობებს საკანონმდებლო ნორმატივით აქვთ დაზუსტებული  საკუთარი 

მოქალაქეებისათვის შუალედური ანგარიშების წარდგენის და  მსგავს ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობის  

პასუხისმგებლობა. შესაბამისად, ამ მიმართულებით არსებული ხარვეზი სამოქალაქო აქტივიზმის კოეფიციენტს 

ამცირებს და  გამჭვირვალობის ეფექტს მნიშვნელოვნად ანელებს.  

 მოქალაქეთა მიღების დღეების განსაზღვრა შესაბამისი რეგულაციებით და ამ საკითხზე ინფორმაციის 

ვებგვერდზე განთავსება ორივე მხარის ინტერესების განმსაზღვრელია, რაც თავის მხრივ 

თვითმმართველობის გამჭვირვალე საქმიანობის ერთგვარ ინდიკატორს წარმოადგენს.  

ქუთაისის  მუნიციპალიტეტში მიღების დღეები რეგულაციით არის განსაზღვრული, თუმცა ვებგვერდზე 

მოქალაქეებს, მსგავს ინფორმაციაზე წვდომა არა აქვთ, რადგან მსგავსი ინფორმაციის შემცვლელი 

განკარგულება, ბრძანება,  განცხადება არ არის განთავსებული.  

 სპეციალური რეგულაციები გააჩნია ზესტაფონის მუნიციპლაიტეტსაც. საგულისხმოა, რომ ეფექტური 

ელექტრონული კომუნიკაციის ნიშანია  მუნიციპალიტეტში არსებული პრაქტიკაც, რომლის მიხედვით 

http://www.matsne.gov.ge/
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მოქალაქეებს მათ მიერ გაკეთებულ განაცხადზე პასუხი მოსდით სმს შეტყობინებით, რაც უადვილებთ 

მუნიციპალიტეტთან ინტერაქციას. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში უფლებამოსილ პირებთან  ინტერვიუების პროცესში გაირკვა, რომ 

მოქალაქეების მიღების/ღია კონსულტაციების საათები  მხოლოდ მერთან  და საკრებულოს თავმჯდომარესთან 

არის განსაზღვრული, ხოლო დეპუტატებთან, განყოფილებების მოადგილეებთან ასეთი დღეები არ არის 

განსაზღვრული და ინფორმაციაც არ იძებნება.   

 ანალოგიურად ჭიათურის , სამტრედიის, ხარაგაულის, საჩხერის მუნიციპალიტეტების ვებგვერდზე არ არის 

მითითებული მოქალაქეთა მიღების დღეები და საათები მერის,  საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი 

მოადგილისა და  დეპუტატების მხრიდან. რაც თავის მხრივ შემაფერხებელი ფაქტორია მოქალაქეებსა და 

თვითმმართველობას შორის კომუნიკაციის დამყარების თვალსაზრისით.  

დასკვნა: მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის თვალსაზრისით მაღალი ნიშნულის მისაღებად, 

მნიშვნელოვანია ელექტრონულ პორტალზე არსებობდეს ინფორმაცია:  განკარგულება , დებულება, აქტი, 

ბრძანება, რომელიც მოქალაქეებს  განუსაზღვრავს პირველ პირებთან ვიზიტისთვის განკუთვნილ დღეებს. რაც 

მათ საშუალებას მისცემს გარანტირებულად ჰქონდეთ კომუნიკაციისთვის განკუთვნილი ლიმიტი.    

 მონიტორინგით მოძიებულ იქნა ზოგადი ინფორმაცია  რა ტიპის  ბიუტეჯეტები მუშაობს  

მუნიციპალიტეტში,  აქვთ თუ არა  თანამონაწილეობითი , სოციალური , გენდერული ბიუჯეტები , 

რომელთა არსებობა სამოქალაქო აქტივიზმის, მოქალაქეთა ჩართულობის მანიშნებელია.  

ბიუჯეტის შესწავლისას აღმოჩნდა, რომ ჭიათურის  მუნიციპალიტეტს  კარგად აქვს გაწერილი სოციალური 

ბიიუჯეტი (8%), სადაც ყველა მოწყვლადი ჯგუფის ინტერესებია  გათვალისწინებული.  თუმცა, არ არსებობს 

მონაწილეობითი,  არც გენდერული ბიუჯეტი.  როგორც დადასტურდა , გენდერული ბიუჯეტის კოდი არა აქვთ 

და შედის სოციალურ ბიუჯეტში. მოსახლეობას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ბიუჯეტის განხილვაში, 

რომელიც ტარდება წელიწადში ერთხელ, ღია კარის დღის სახით, თუმცა ჩართულობის მაჩვენებელი დაბალია. 

სამტრედია -გენდერული ბიუჯეტი ცალკე გამოყოფილი არ არის, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ხდება 

გენდერული პროგრამების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან: მაგალითად ტრენინგები გენდერულ 

საკითხებზე. მონაწილეობითი ბიუჯეტი არა აქვთ, ასევე  არ ფლობენ ინფორმაციას მონაწილეობითი ბიუჯეტის 

შესახებ. ასევე არა აქვთ საკმარისი ცოდნა გენდერულ ბიუჯეტირებაზე, რაც აქვეითებს ცვლილებისაკენ 

მიმართულ ცალკეულ  პროცესებს.   

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის  სოციალური  ბიუჯეტი მთლიანი ბიუჯეტის 7 %-ს  შეადგენს.   

მონიტორინგით გამოვლინდა, რომ მუნიციპალიტეტში არ არის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრაქტიკა და 

ნაკლებია ცოდნა საკითხის შესახებ.  ბიუჯეტში განსაზღვრულია გენდერული ხასიათის ღონისძიებები, მაგრამ 

გენდერული პროგრამა ცალკე გამოყოფილი არ არის და გაბნეულია პროგრამული ბიუჯეტის სხვადასხვა 

მუხლებში. საფინანსო განყოფილებაში ჩატარებული ინტერვიუებით გამოვლინდა, რომ თანამშრომლებს აქვთ 

გავლილი გენდერული ბიუჯეტირების ტრენინგები და ფლობენ გარკვეულ კვალიფიკაციას გენდერული 

პროგრამების სპეციფიკაზე. მიუხედავად ამისა, არ ხდება პროგრამული ბიუჯეტის რესურსის გამოყენება  ამ 

მიმართულებით. 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მონაწილეობითი ბიუჯეტი არ მუშაობს. თუმცა არის პროექტის სახით 

მოსახლეობის ჩართულობა. ვებგვერდზე არსებობს ველი - დაგეგმე ბიუჯეტი.  აქ გულისხმობენ 

მოსახლეობისგან მიღებულ ინიციატივებს,  წინადადებებს.  აქტიურად მუშაობს პროგრამა“კორპუსი“, რომელიც 

მოქალაქეთა ჩართულობას ეფუძვნება.  

გენდერული ბიუჯეტი ცალკე არ არის, ჩაშლილია გენდერულ ჭრილში სხვადასხვა პროგრამებში. 

საერთო ბიუჯეტიდან მონაწილეობითი ადგილობრივი თვითმმართველობიდან - 30%, სოციალური - 7%  

გენდერული ბიუჯეტი - 0 (%). 

 ანალოგიური სიტუაციაა საჩხერის, ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტებში, სადაც ძირითადად  პროგრამული 

ბიუჯეტია და არ არსებობს  მონაწილეობითი, გენდერული ბიუჯეტების დაგეგმვის პრაქტიკა.  

  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ერთადერთია სამიზნე მუნიციპალიტეტებს შორის,  რომელსაც აქვს  

თანამონაწილეობითი ბიუჯეტით მუშაობის გამოცდილება, რომელიც მოქალაქეთა აქტიურობას ეფუძნება და  

საკმაოდ წარმატებულად მიიჩნევა.  
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დასკვნა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამოცდილების  გაზიარება შესაძლებლობას გაზრდის სხვა 

მუნიციპალიტეტებშიც დაინერგოს   მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრაქტიკა, რომელიც გამჭვირვალობის, 

ეფექტიანობის ინდიკატორებს თვალსაჩინოს გახდის.   

 

 მონიტორინგით მიღებული ინფორმაციით დასტურდება, რომ წარმოდგენილ მუნიციპალიტეტებში   

ჯერჯერობით არ არის გამოკვეთილი  მუშაობა ანტიკორუფციული კლიმატის შესაქმნელად.  

მუნიციპალიტეტებში  არ არსებობს ანტიკორუფციული გეგმა, დებულება, ფინანსური რეგულაციები, 

შესაბამისი ეთიკური ქცევის შესახებ დოკუმენტები.   მუნიციპალიტეტები ამ საკითხის გადასაწყვეტად 

სხვადასხვა გზებს მიმართავენ.  

ზესტაფონის საკრებულოს ამ დრომდე არა აქვს ცალკე დოკუმენტი  ეთიკისა და პოლიტიკოსთა ქცევის წესების 

შესახებ.მუნიციპალიტეტი ხელმძღვანელობს საჯარო დაწესებულებებში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესებით, 

რომელიც საქართველოს მთავრობამ 2017 წლის აპრილში მიიღო. 
მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში მსგავსი ინფორმაცია საიტზე არ 

მოიპოვება, თუმცა, როგორც თანამშრომლები აღნიშნავენ, ანტიკორუფციული ზომები ტარდება შიდა აუდიტის 

დახმარებით.  

სამტრედიის, საჩხერის,  წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტებში მონიტორინგის დროს გამოვლინდა,  რომ   

ანტიკორუბციული  გეგმები,დებულება ეთიკური  ქცევის  შესახებ   არ არსებობს და მიუწვდომელია 

ვებგვერდზეც. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ვინაიდან საკრებულოს თავად აქვს მაკონტროლებელი ფუნქცია, მოახდინოს 

კორუფციული შემთხვევების პრევენცია, ის საჭიროების მიხედვით ქმნის მონიტორინგის ჯგუფებს. 

მაგალითად, კოვიდ 19-ის პანდემიის დროს მოსახლეობის ჯგუფებისთვის გაცემული ერთჯერადი 

დახმარებების მიზნობრიობის კონტროლი უზრუნველყო საკრებულოს მიერ შექმნილმა მონიტორინგის 

ჯგუფმა, რომელსაც საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობდა.  

ქუთაისის  მუნიციპალიტეტში  არსებობს ინსპექტირების სამსახური, რომელიც განიხილავს შემოსულ 

საჩივრებს, მათ შორის მოქალაქეებიდანაც. ეს განყოფილება სწავლობს თანამშრომლების სამსახურებრივი  

გადაცდომის საკითხებს. 

ვებგვერდზე ამის შესახებ ინფორმაცია არ არის. თუმცა საინტერესო ინფორმაცია იძებნება  ბმულზე 

 

 ეფექტიანობა 
 

 კომუნიკაციის შესაძლებლობა საკუთარ მოქალაქეებთან მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ექფექტიანობის 

განმსაზღვრელია.  როგორია არსებული პრაქტიკა,  თვეში რამდენი დღე და რა ინტენსივობით არის 

შესაძლებელი პირველ პირებთან აუდიენცია. რამდენად პასუხობს აღნიშნული სერვისი მოქალაქეთა 

საჭიროებებს - ამ საკითხებზე მოკვლეული მასალები საერთო სურათის შეფასების საშუალებას იძლევა.  

 

აღსანიშნავია, რომ სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მერთან მიღების დღეები ოფიციალურად ყველგან არსებობს 

თუმცა მიღებული ინფორმაციით, დასტურდება, რომ  არ არსებობს სპეციალური გადაწყვეტილება, რომელიც 

განსაზღვრავს შეხვედრებისთვის გამოყოფილი დღეების რაოდენობას მერიასა და საკრებულოში. 

მიუხედავად დადგენილი დღეებისა,  არსებული პრაქტიკით მოქალაქეებისთვის პირველ პირებთან შეხვედრა 

ნებისმიერ დროსა და დღეს არის შესაძლებელი,ზოგჯერ  არასამუშაო საათების ჩათვლით. თუმცა არც ერთ 

მუნიციპალიტეტს არა აქვს შეფასებული მსგავსი პრაქტიკის ეფექტიანობა.  

დასკვნა: საერთო ხარვეზი, რომელიციც მოკვლეულ მუნიციპალიტეტებში ფიქსირდება, ეფექტიანობის 

მაჩვენებელს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და ზღუდავს მოქალაქეთა შესაძლებელობებს ეფექტურად გამოიყენონ 

არსებული სერვისი, რაციონალურად გამოიყენონ დრო პირველ პირებთან შეხვედრის დაგეგმვისას.   

 მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტიანობა გულისხმობს  თვითმმართველობის მიერ გაცემულ 

სერვისებზე მოქალაქეების წვდომას და მოხმარებას, ჩართულობას, საჯაროობის, ანგარიშვალდებულებისა 

და თანამონაწილეობის პრინციპზე დაფუძნებული საქმიანობის წარმართვას. კითხვაზე - ხელმისაწვდომია 

თუ არა ელექტრონული მომსახურება, აქვთ თუ არა მოქალაქეების პრეტენზიების ონლაინ დაფიქსირების 

საშუალება?  მონიტორინგით    ირკვევა,  
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რომ საჩივრების, პეტიციების წარდგენის საშუალება არის, თუმცა  მხოლოდ ერთეული შემთხვევები 

ფიქსირდება.   

 პეტიციის, საჩივრის რეგისტრაციის   პრაქტიკა არ გააჩნიათ სამტრედიის, ხარაგაულის, ზესტაფონის 
სამტრედიის , მუნიციპლაიტეტებს.   
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში საჩივრები არასოდეს არ შემოსულა საკრებულოში. მერიაში კი სოციალური 

განაცხადები და საჩივრები ადგილზე უნდა მოიტანონ. ელექტრონულ გვერდზე  მსგავსი ინფორმაციები არ 

იძებენება.  

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი შემოწმებით  ირკვევა, რომ ვებგვერდზე მიბმულია საიტი 

https://mkhileba.gov.ge/   არსებობს ველი - პეტიციები http://kutaisi.gov.ge/ge/petitions 

აქ არის მხოლოდ ორი უარყოფილი პეტიცია, რომელიც რომელიც  2016 წელს არის დათარიღებული; 

. შესრულებული და მიმდინარე პეტიციები აქაც არ იძებნება.  

 

დასკვნა: არსებული სურათი  ხაზს უსვამს, რომ მუნიციპალიტეტებში ჯერ კიდევ არ არის დამკვიდრებული, 

წერილების, პეტიციების, საჩივრების ონლაინ წარდგენის პრაქტიკა, რაც ეფექტიანობის თვალსაზრისით 

სერიოზული გამოწვევაა.  

 
 ადმინისტრაციული, ტექნიკური და სოციალური ფუნქციების  შესრულების  ხარისხი  პირდაპირ არის 

მიბმული თვითთმართველობებში დასაქმებულ მოხელეთა კვალიფიკაციაზე. ამიტომაც  

თვითმმართველი ორგანოების ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია საჯარო მოხელეთა 

კომპეტენციის ამაღლება, შესაძლებლობების განვითარება.  

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში არსებული წარმატებული პრაქტიკა უჩვენებს, რომ   კადრების კვალიფიკაციის 

ამაღლების მწყობრი სისტემა არსებობს.  ჩატარებული მონიტორინგით გამოვლინდა, რომ ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტში შემუშავებულია  თანამშრომელთა განვითარების გეგმა და მიმდინარეობს გარკვეული 

სამუშაო ადგილობრივ მოხელეთა შეფასების სისტემის სრულყოფისთვის,  რომლისთვისაც გამოიყენება 

„პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით დამტკიცებული მოხელის შეფასების წესი. 

მონიტორინგიდან მიღებული ინფორმაციით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტში  მუშაობს  თანამშრომელთა 

განვითარების გეგმა. თუმცა, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ეს დოკუმენტი არ იძებნება. ტრენინგები 

იგეგმება თანამშრომელთა  საჭიროების მიხედვით.  მთლიანი ბიუჯეტის 1 %  მთლიანად ტრენინგებზე 

იხარჯება. 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტიდან მიღებული ინფორმაცია საკმაოდ შთამბეჭდავად გამოიყურება.  მიღებული 

ინფორმაციით,   მუნიციპალიტეტში თანამშრომელთა განვითარების გეგმა არის, მაგრამ ამის შესახებ 

ინფორმაცია არ არის განთავსებული ვებგვერდზე. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წარმომადგენლებისათვის ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა 2019-2020 წელი (წევრებისთვის, 

თანამშრომლებისთვის) – 26, მათ, ხოლო აპარატის თანამშრომლებისათვის -  16. მათი ინფორმაციით 

ტრენინგებში მონაწილე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების პროცენტული მაჩვენებელი 

სულ და ბოლო წლის მანძილზე შეადგენს -54%-ს. თვალშისაცემი დინამიკით, სისტემატიურად მიმდინარეობას 

ქუთაისის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრთა დატრენინგება/ გადამზადების საკითხი. 

 ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში  მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა 

განვითარებაზე ხელისუფლება ზრუნავს და ამ მიმართულებით ბიუჯეტში ცალკე ხაზია გამოყოფილი. სულ 

2020 წელს ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 50 თანამშრომლის გადამზადება.  

 საჩხერის  მუნიციპალიტეტის მერიას აქვს თანამშრომელთა განვითარების გეგმა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის ბოლო წლის მაძილზე ჩატარებულია 5ტრენინგი.  ტრენინგებში 

მონაწილე თვითმმართველობის წარმომადგენელთა პროცენტული მაჩვენებელი არის 2%, რაც წინა წლის 

მაჩვენებელზე ოდნავ მეტია. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია, საკრებულო ორიენტირებულნი არიან 

მუშაობის ეფექტიანობის ამაღლებაზე და ამ სეგმენტში ხარვეზები ნაკლებად შეინიშნება!  თუმცა მერიაში 

მომსახურების დონის შეფასების ფორმები მონიტორინგის დროს ნათლად ვერ იქნა გამოხატული. 

https://mkhileba.gov.ge/
http://kutaisi.gov.ge/ge/petitions
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ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტს თანამშრომელთა განვითარების გეგმა არ აქვს, თუმცა ხელმისაწვდომია 

სავალდებულო საბაზისო პროგრამის გეგმა ახლადდაქირავებული თანამშრომლების პიროვნული და 

პროფესიული კომპეტენციების განვითარების შესახებ. აკრედიტებული ფასიანი ტრენინგ -პროგრამების 

შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებათ საჯარო სამსახურის ბიუროს მხრიდან, რომლიდანაც მერია ირჩევს მისთვის 

მისაღებ პროგრამებს. რაც შეეხება ტრენიგებზე მონაწილეთა დასწრებას, მაჩვენებელი დაბალია, მიუხედავად 

მერიის მხრიდან გატარებული ზომებისა. საერთო ჯამში 2020 წლის მონაცემებით,  ტრენინგებში ჩართულ 

მუნიციპალიტეტის წარომადგენელთა პროცენტული მაჩვენებელი თანამშრომელთა საერთო რაოდენობის - 

53,5%-ს შეადგენს. 

წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში თანამშრომლების განვითარების გეგმა  არსებობს და ტრენინგებსაც გადიან 

,მაგრამ ვებგვერდზე  არ იძებნება მსგავსი შინაარსის ინფორმაცია. გამოთხოვილი ინფორმაციის შედეგად 

გაირკვა ,რომ თანამშრომლებს  ტრენინგები სხვადსხვა სახის და სვადასხვა თემატიკაზე უტარდებათ. სულ 

2019-20 წლებში მერიის  92 საჯარო მოსამსახურეებს 38 ტრენინგი აქვთ გავლილი.   

დასკვნა: თვითთმართველობის კოდექსის თანახმად, მუნიციპალიტეტები ვალდებულნი არიან, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადებისთვის მიმართონ  შრომის 

ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების საერთო მოცულობის არანაკლებ ერთი 

პროცენტისა. საგულისხმოა, რომ ამ მიმართულებით თვითმმართველობაში ჯერ კიდევ სამუშოა.  

მუნიციპლაიტეტები ხშირ შემთხვევაში სხვა სუბიექტების მოწვევას ეყრდნობიან და მათთვის საჭირო თემებზე 

ტრენინგების ინიცირების, ორგანიზების პრაქტიკა თითქმის არ არსებობს.  

 

 შესრულებული სამუშაოს შეფასება, გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება სხვადასხვა სტრუქტურებს 
შორის, მუნიციპალიტეტებს შორის  - ეფექტიანობის თვალაზრისით გარკვეული პროგრესის 
მაჩვენებელია. როგორია  მუნიციპალიტეტებში არსებული მოცემულობა, რა სახის ინსტრუმენტები 
გამოიყენება შეფასების , გამოცდილების გაზიარების კუთხით,  რამდენად ხელმისაწვდომია მსგავსი 
ინფორმაციები ელექტრონულ საიტზე. - ამ საკითხებზე მოკვლეული მასალებით შემდეგი სურათი 
იკვეთება: 

 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში აღნიშნული შინაარსის ინფორმაცია ვებ -გვერდზე არ მოიპოვება, პირისპირ 

შეხვედრებით მოპოვებული ინფორმაციით დასტურდება, რომ   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს, სხვა 

მუნიციპლაიტეტებთან  საუკეთესო პრაქტიკის/გამოცდილების გაზიარების მიზნით  შეხვედრები არ 

ჩაუტარებია. გამოცდილების გაზიარება ძირითადად არაფორმალური კავშირებითა და პირადი კომუნიკაციის 

საფუძველზე ხდება. რაც შეეხება შეფასების დოკუმენტს  საჯარო სამსახურის ბიურო აწვდით შეფასებისთვის 

განკუთვნილ სპეციალურ ფურცლებს, სადაც შესაბამისი კითხვების მეშვეობით ფასდება ამა თუ იმ სამსახურის 

მუშაობის ხარისხი. აღნიშნული შეფასება ტარდება წელიწადში ორჯერ. შეფასების შედეგები ხელმისაწვდომია 

დაინტერესებული პირებისთვის. რაც შეეხება მერიას, მომსახურების შეფასებისთვის საჭირო ფორმები, ან 

მექანიზმი არ გააჩნია. 

გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკა არ არსებობს ჭიათურის მუნიციპალიტეტშიც.  არ არის შემუშავებული 

მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალური მომსახურების შეფასებისთვის საჭირო ფორმები. თუმცა, 

უფლებამოსილ პირებთან პირისპირ საუბარში აღინიშნა, რომ იგეგმება შეფასების ფორმების დანერგვა.  

საჩხერის  მუნიციპალიტეტის მერია, საკრებულო, ორიენტირებულნი არიან მუშაობის ეფექტიანობის 

ამაღლებაზე,  თუმცა რა სახის ინსტრუმენტები გამოიყენება  მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად, 

მონიტორინგის დროს ნათლად ვერ იქნა გამოხატული. რაც შეეხება გამოცდილების გაზიარებას სხვა  

თვითმართველობებთან, გამოცდილების გაზიარება ძირითადად იმერეთის სამხარეო (გუბერნატორის)  

ადმინისტრაციის ინიციატივით მოწყობილ შეხვედრებზე ხდება. 

მუნიციპალური მომსახურების შეფასებისთვის საჭირო ფორმები არა აქვს ქუთაისის მუნიციპალიტეტს. 

გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკა სხვადასხვა განყოფილებების მიერ წარმოდგენილი საანგარიშო 

შეხვედრის დროს ხდება, რომელსაც რეგულარული ხასიათი აქვს.  

მონიტორინგის მასალებით, გამოვლინდა, რომ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მოხელეთა შეფასების მიზნით  

წელიწადში ორჯერ დელეგირებული უფლება-მოვალეობების მიხედვით ხდება სამსახურის უფროსების მიერ 
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თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასება. არის ინფორმაციის გაცვლის სისტემა სხვადასხვა სამსახურებს შორის. 

ნაკლებადაა დანერგილი სხვა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან საუკეთესო პრაქტიკის/გამოცდილების 

გაზიარების მიზნით ორგანიზებული შეხვედრები. მსგავსი ფორმატი მეტნაკლებად უზრუნველყოფილია 

გუბერნიაში ჩატარებული საკონსულტაციო შეხვედრებით.  

მოკვლეული მასალები ცხადყოფს, რომ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მომსახურების შეფასებისათვის 

საჭირო რაიმე ოფიციალური ფორმები არ არსებობს. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტში  საუკეთესო 

გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკას ამის პრეცენდენტი  არსებობს, და  სხვა ადილობრივ 

თვითმმართველობებთან  პერიოდულად ხორციელდება.  

სამტრედიის  მუნიციპალიტეტში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით მერიის წარმომადგენლებს 

ჰქონდათ  ორი შეხვედრა ქუთაისში. ისინი შეხვედრების, ტრენინგების შედეგად მიღებულ ინფორმაციებსა და 

ცოდნას უზიარებენ თავიანთ კოლეგებს სხვადასხვა სამსახურიდან და განყოფილებიდან. თუმცა ეს 

ინფორმაცია ვებგვერდზე არ იძებნება. 

დასკვნა:  შესრულებული საქმიანობის შეფასების არარსებობა ეჭვქეშ აყენებს ზოგადად მუნიციპალიტეტის 

საქმიანობის ეფექტიანობას, რაც მნიშვნელოვანი ხარვეზია.  ამას ემატება გამოცდილების გაზიარების 

არაეფექტური პრაქტიკა. ამიტომ ფრაგმენტული შეხვედრები სამხარეო ადმინისტრაციის ეგიდით გამართულ 

შეხვედრებზე, საერთო სურათს მნიშვნელოვნად ვერ ცვლის.  

 

 ინკლუზიურობა 

 
 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვა, ასევე სხვადასხვა მოწყვლადი 

ჯგუფებისათვის თანაბარი ხელმისაწვდომობა მუნიციპალურ სერვისებზე და პროგრამებზე ,- 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ინკლუზიურობის ხარისხის განმსაზღვრელია. რასაც ამყარებს 

სამართლებრივი მექანიზმი: მოქმედი კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტებს აქვთ მკაფიოდ 

განსაზღვრული ვალდებულებები შშმ პირებთან მიმართებით:  რა სურათი იკვეთება ამ 

მიმარტულებით სამიზნე მუნიციპალიტეტებში:  

დაკვირვებით გამოვლინდა,   რომ არც ერთ მუნიციპალიტეტში  შშმ პირთათვის არ არის ადაპტირებული 

გარემო. ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტების ძველი შენობების კონსტრუქცია არ იძლევა  შშმ პირთა 

გადაადგილების შესაძლებლობას,  შენობის გარეთ დამონტაჟებული პანდუსები მხოლოდ ნაწილობრივ 

აგვარებს პრობლემას, მათ არ შეუძლიათ დაესწრონ საკრებულოს სხდომებს, რადგანაც სხდომათა დარბაზები 

ძირითადად განთავსებულია ზედა  სართულებზე.  იგივე მიზეზით შშმ პირები შეზღუდულები არიან მერთან 

და სხვა საჯარო მოხელეებთან ვიზიტების განხორციელებისას.  

მონიტორინგითვე დასტურდება,  ეთნიკური ჯგუფების უფლებების  დაცვაც პრიორიტეტულია. 

წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტების ვებგვერდებზე განთავსებული  განცხადებები რაიმე სახის 

დისკრიმინაციულ შეზღუდვებს არ შეიცავს.  გარდა ამისა,  განცხადების წარმდგენი პირებისთვის არ არის 

შეზღუდული ასაკი, სქესი, სტატუსი, ეთნიკურობა  და ა.შ. დისკრიმინაციის ელემენტები არც ერთ 

მუნიციპალიტეტში არ დაფიქსირდა.  

 მიზანმიმართული გენდერული პოლიტიკის  დანერგვა  ადგილობრივ დონეზე,  ხელს უწყობს 

ინკლუზიური მმართველობის გაძლიერებას მუნიციპალიტეტებში. რამდენად პრიორიტეტულია  

გენდერულად დაბალანსებული მმართველობითი სისტემის შექმნა, რა მახასიათებლებით გამოირჩევიან 

წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტები? მსგავს კითხვებზე   პასუხების მიღება შესაძლებელია   

მონიტორინგიდან მიღებული მასალებით.  

შედარებით მაღალი ნიშნულით გამოირჩევა  საჩხერის მუნიციპალიტეტი.  ადგილობრივ თვიმართველობაში 

დასაქმებული ქალების პროცენტული მაჩვენებელი 56 %–ს შეადგენს ,  ხოლო ხელმძღვანელ თანამდებობებზე 

42 %–ს . სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ვებგვერდზე  მოძიებული ინფორმაციის მიხედვით, 

თვითმმართველობაში დასაქმებული ქალების რაოდენობა 50%-ია. ხოლო  ხელმძღვანელ თანამდებობებზე  

მყოფი ქალების პროცენტული მაჩვენებელი შეადგენს 30 %-ს. 



12 
 

ქუთაისის მუნიციპლაიტეტის საკრებულოში დასაქმებული ქალების პროცენტული მაჩვენებელი შეადგენს – 

51%, ხოლო  მერიაში დასაქმებულთა - 53%. ხელმძღვანელ თანამდებობეზე  ქალთა დასაქმება  მერიაში არის - 

0%, საკრებულოში - 11%. 

აღსანიშნავია,რომ წყალტუბოს მუნიციპლაიტეტის ვებგვერდზე დასაქმებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია 

მოცემულია გენდერულ ჭრილში. დასაქმებულია 138 ადამიანიდან-  70 ქალია  (5 ქალი სამსახურების 

განყოფილებების უფროსია), 68 კაცი.  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გენდერული სტატისტიკა ხელმისაწვდომია. საკრებულოს 

თავმჯდომარე და მისი მოადგილე  არის ქალი, ხოლო საკრებულოს ხუთივე კომისიის თავმჯდომარე - არის 

კაცი. საერთო ჯამში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მომუშავე ქალების პროცენტული მაჩვენებელი 25%-ია.  

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობაში დასაქმებული ქალების რაოდენობა შემდეგნაირად არის 
დაბალანსებული:  საკრებულოს  9 საშტატო ერთეულიდან  -  6 ქალია, ხელშეკრულებით მუშაობს 9 ადამიანი, 

აქედან - 6 ქალია. მერიაში - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული ქალი - 10, კონტრაქტით დასაქმებულია 

86 ქალი, მერიას ჰყავს 14 მენეჯერი, - აქედან 3 ქალი, 11 მამაკაცი. 

მონტორინგის ფარგლებში მოხერხდა ინფორმაციის მიღება ზესტაფონის  მუნიციპალიტეტიდან.  მერიის  

სრული შემადგენლობა - 151, მათ შორის ქალი - 68. კაცი - 83; მერიის თანამდებობის პირები -3 , სამივე კაცია; 

სამსახურის უფროსები -9, მათ შორის ქალი - 2;  კაცი - 7). 

საკრებულოს თანამშრომლების საერთო რაოდენობა -49 , მათ შორის - 8 ქალი, კაცი - 41;); თანამდებობის პირები 

-18. მათ შორის კაცი - 17; ქალი - 1; სამსახურის უფროსები -1კაცი). 

 იკლუზიურობა თავისთავად გულისხმობს არაქართულენოვანი მოსახლეობისთვის სერვისებისადმი 

ხელმისაწვდომობას, იკვეთება, რომ არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ ჰყავს ცალკე პირი არაქართულენოვანი  

პირებისათვის,  

თარჯიმნის მომსახურება ცალკე გამოყოფილი არ არის, ამ მოვალეობას სხვადასხვა სამსახურის 

წარმომადგენლები ითავსებენ. მუნიციპალიტეტები მსგავსი სერვისის არქონას  არაქართულეროვანი პირების 

არარსებობით ამართლებენ.  თუმცა რა სახის კვლევას ეფუძნება მსგავსი არგუმენტი ესეც უცნობია.  

 

 მუნიციპალიტეტებში არ არის  გამოყოფილი საკონტაქტო პირი მოწყვლად ჯგუფებთან (ქალები, 

სოციალურად დაუცველები; იგპ-ები, შშმ-პირები) ურთიერთობისთვის, თუმცა ამ მოვალეობას შესაბამისი 

სამსახურების წარმომადგენლები ითავსებენ. 

აქვს თუ არა მუნიციპალიტის მერიისა და საკრებულოს პერსონალს  ცოდნა ინკლუზიურობის შესახებ იცნობენ  

საქართველოს კანონს შშმ პირთა შრომის უფლებების შესახებ.  

მოკვლევით დასტურდება, რომ  მუნიციპალიტეტში მოქმედებს ნორმატიული აქტი/ რეგულაცია 

ადგილობრივდონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის, ან მათთვის 

საჯარო მომსახურების მიწოდების შესახებ.   

მოქმედი კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტებს აქვთ მკაფიოდ განსაზღვრული ვალდებულებები შშმ 

პირებთან მიმართებით: „საკრებულომ უნდა გაითვალისწინოს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები. ამ კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის 
თანახმად, მუნიციპალიტეტები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა პირობები, რათა მათ თავისუფლად ისარგებლონ კულტურულ-სანახაობითი დაწესებულებებით და 
სპორტული ნაგებობებით, აგრეთვე უზრუნველყონ ისინი სპეციალური სპორტული ინვენტარითა და სხვა 
საჭირო საშუალებებით.   

ინკლუზიურობის კუთხით მნისვნელოვანი ელემენტია საკანონმდებლო და აღმასრულებელ სისტემაში 

სამუშაო ჯგუფების, საბჭოების მუშაობა, რომელიც სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების მხარდაჭერის და 

უფლებების დაცვის გარანტიებს იძლევა    სამიზნე მუნიციპალიტეტებში შექმნილოია გენდერული 

თანასწორობს საბჭო, მრჩეველთა საბჭო, შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე  საბჭო .  

ხარაგაულში  ასევე ფუნქციონირებს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებთა სტატუსის მართვის საბჭო. 

დასკვნა: მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ინფორმირებულნი არიან ინკლუზიური მართვის ხელსემწყობი 

საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ, თუმცა  არ არსებობს ნორმატიული აქტები, რეგულაციები, რომელიც 

ხელს შეუწყობს  მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  შშმ პირთა ჩართულობის 
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გაზრდის პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ელექტრონული პორტალის გააქტიურებას, რომელიც 

ნაწილობრივ  მაინც გადაფარავს  შშმ პირებისთვის გადაადგილების თვალსაზრისით  შექმნილ  პრობლემებს.  

 

ჩატარებული მონიტორინგიდან გამომდინარე გამოტანილი  

დასკვნები 

 იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც დღემდე გაუმართავია, ან სატესტო რეჟიმში მუშაობს  ელექტრონული 

გვერდები, მნიშვნელოვანია თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა  უზრუნველყონ ვებგვერდების 

დროული გააქტიურება, ან  ფეისბუქგვერდების მეტი ინფორმაციული დატვირთვა რადგან აღნიშნული 

ხარვეზი ამუხრუჭებს  ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობას მოქალაქეებისთვის.   

 შუალედური ანგარიშების გამოქვეყნების პრაქტიკა მუნიციპალიტეტებში თითქმის არ არსებობს. თუმცა 

თვითმმართველობას საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი-ს“ 91-ე მუხლის მეცხრე პუნქტის  მიხედვით ამის პასუხისმგებლობა  გააჩნია.   

 თვითმმართველობებს საკანონმდებლო ნორმატივით აქვთ დაზუსტებული  საკუთარი 

მოქალაქეებისათვის შუალედური ანგარიშების წარდგენის და  მსგავს ინფორმაციებზე 

ხელმისაწვდომობის  პასუხისმგებლობა. შესაბამისად, ამ მიმართულებით არსებული ხარვეზი 

სამოქალაქო აქტივიზმის კოეფიციენტს ამცირებს და  გამჭვირვალობის ეფექტს მნიშვნელოვნად 

ანელებს. 

 მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის თვალსაზრისით მაღალი ნიშნულის მისაღებად, 

მნიშვნელოვანია ელექტრონულ პორტალზე არსებობდეს ინფორმაცია:  განკარგულება , დებულება, 

აქტი, ბრძანება, რომელიც მოქალაქეებს  განუსაზღვრავს პირველ პირებთან ვიზიტისთვის განკუთვნილ 

დღეებს. რაც მათ საშუალებას მისცემს გარანტირებულად ჰქონდეთ კომუნიკაციისთვის განკუთვნილი 

ლიმიტი.  

 

 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამოცდილების  გაზიარება შესაძლებლობას გაზრდის სხვა 

მუნიციპალიტეტებშიც დაინერგოს   მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრაქტიკა, რომელიც 

გამჭვირვალობის, ეფექტიანობის ინდიკატორებს თვალსაჩინოს გახდის.   

 

 საერთო ხარვეზი, რომელიციც მოკვლეულ მუნიციპალიტეტებში ფიქსირდება, ეფექტიანობის 

მაჩვენებელს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს და ზღუდავს მოქალაქეთა შესაძლებელობებს ეფექტურად 

გამოიყენონ არსებული სერვისი, რაციონალურად გამოიყენონ დრო პირველ პირებთან შეხვედრის 

დაგეგმვისას.   

 არსებული სურათი  ხაზს უსვამს, რომ მუნიციპალიტეტებში ჯერ კიდევ არ არის დამკვიდრებული, 

წერილების, პეტიციების, საჩივრების ონლაინ წარდგენის პრაქტიკა, რაც ეფექტიანობის თვალსაზრისით 

სერიოზული გამოწვევაა.  

 თვითთმართველობის კოდექსის თანახმად, მუნიციპალიტეტები ვალდებულნი არიან, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადებისთვის მიმართონ  შრომის 

ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების საერთო მოცულობის არანაკლებ 

ერთი პროცენტისა. საგულისხმოა, რომ ამ მიმართულებით თვითმმართველობაში ჯერ კიდევ სამუშოა.  

მუნიციპლაიტეტები ხშირ შემთხვევაში სხვა სუბიექტების მოწვევას ეყრდნობიან და მათთვის საჭირო 

თემებზე ტრენინგების ინიცირების, ორგანიზების პრაქტიკა თითქმის არ არსებობს.  

 შესრულებული საქმიანობის შეფასების არარსებობა ეჭვქეშ აყენებს ზოგადად მუნიციპალიტეტის 

საქმიანობის ეფექტიანობას, რაც მნიშვნელოვანი ხარვეზია.  ამას ემატება გამოცდილების გაზიარების 

არაეფექტური პრაქტიკა. ამიტომ ფრაგმენტული შეხვედრები სამხარეო ადმინისტრაციის ეგიდით 

გამართულ შეხვედრებზე, საერთო სურათს მნიშვნელოვნად ვერ ცვლის.  

 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ინფორმირებულნი არიან ინკლუზიური მართვის ხელსემწყობი 

საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ, თუმცა  არ არსებობს ნორმატიული აქტები, რეგულაციები, 

რომელიც ხელს შეუწყობს  მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  შშმ 
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პირთა ჩართულობის გაზრდის პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ელექტრონული პორტალის 

გააქტიურებას, რომელიც ნაწილობრივ  მაინც გადაფარავს  შშმ პირებისთვის გადაადგილების 

თვალსაზრისით  შექმნილ  პრობლემებს.  

 

გამოვლენილი ხარვეზების შესასაბამისად შემუშავებული  

საერთო რეკომენდაციები 

 ოფიციალური განკარგულებით განისაზღვროს მოქალაქეებისა და მუნიციპალიტეტის თანამდებობის 

პირების შეხვედრის დღეები, შესაბამისი ინფორმაციის ვებგვერდზე განთავსებით. 

 

 მეტი გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის მიზნით რეკომენდირებულია    სხვადასხვა სამსახურების, 

დეპარტამენტების , განყოფილებების  შუალედური ანგარიშების განთავსება ვებგვერდზე.    

 

 მოქალაქეებისთვის ელექტრონულად წერილების, საჩივრებისა და პეტიციის წარდგენის 

შესაძლებლობის გაზრდა  მუნიციპალიტეტის  ვებგვერდზე შესაბამისი ფანჯრის გახსნით ; 

 

 მოქალაქეთა ჩართულობის, მათი საჭიროებების განსაზღვრის კუთხით რეკომენდირებულია  

მუნიციპალიტეტის პრაქტიკაში მონაწილოებითი ბიუჯეტის დანერგვა.  

 

 ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკის დანერგვა ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში 

 

 

 რეკომენდირებულია, მუნიციპალურ დონეზე გენდერული პოლიტიკის გაძლიერება, გენდერული 

ბიუჯეტის დანერგვა, ან მუნიციპალურ ბიუჯეტში გენდერული პროგრამების გაზრდა 

 
 მუნიციპალიტეტებში ანტიკორუფციული გეგმისა და ღონისძიებების შემუშავება სამოქალაქო 

საზოგადოებისა და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის აქტიური მონაწილეობით.  

 

 თვითმმართველობის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ბიუჯეტით განკუთვნიული 

თანხების  მიზანმიმართული განკარგვა. საჯარო მოხელეთა კვალიფიცირების და კონპეტენციის 

გაზრდა. გენდერული ბიუჯეტირების შესახებ ცოდნისა  და პრაქტიკის გაღმავება; მუნიციპალიტეტებში 

საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების სტრატეგიების შექმნა. 

 

 ინკლუზიურობის თვალსაზრით მუნიციპალიტეტში მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვა გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში, ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში.  


	შესავალი

