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I. შესავალი 
 

საჯარო მმართველობის რეფორმის წარმატებით განხორციელება ფუნდამენტურ როლს თამაშობს 

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. „საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების“ თანახმად,1 ქვეყანამ თავის თავზე სიღრმისეული საჯარო მმართველობის 

რეფორმის გატარების ვალდებულება აიღო, რაც გამოიხატება ანგარიშვალდებული, ეფექტიანი, 

ინკლუზიური, გამჭვირვალე და პროფესიონალური საჯარო სამსახურის შექმნაში, რომლის 

განხორციელება ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ, 2015 წელს, აქტიურ ფაზაში შევიდა.   

რეფორმის წარმატებით განსახორციელებლად, შემუშავდა საჯარო მმართველობის რეფორმის 

გზამკვლევი 2020, რომლის ჯეროვნად შესრულებისთვის, 2015 წლიდან დღემდე საქართველოს 

ხელისუფლების მხრიდან სამი ეროვნული სამოქმედო გეგმა იქნა დამტკიცებული.2 რეფორმის ერთ-

ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა წარმოადგენს, 

რომლის მიზანია დეცენტრალიზაციის პროცესის გაუმჯობესება და ადგილობრივ დონეზე უკეთესი 

მმართველობის მიღწევა. საგულისხმოა, რომ ადგილებზე მნიშვნელოვანი და საგრძნობი 

ცვლილებების უზრუნველსაყოფად, საქართველოს მთავრობამ ერთმნიშვნელოვნად აღიარა 

სამოქალაქო საზოგადოების ინფორმირებულობის და ჩართულობისა გაზრდის აუცილებლობა, 

როგორც რეფორმის იმპლემენტაციის ყველა ეტაპზე, ასევე მონიტორინგისა და ზედამხედველობის 

პროცესში.  

PAR-ის ახალ 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმაში ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მიმართულებით, გათვალისწინებულია ორი ძირითადი ამოცანა: ა) თვითმმართველობის 

გაძლიერების მიზნით, ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებების გაფართოება; ბ) 

ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესების მიზნით, მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სერვისების ეტაპობრივი 

განვითარება და გაუმჯობესება. 

მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სერვისების ეტაპობრივი განვითარება და გაუმჯობესება, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს, რაც 

მნიშვნელოვნად გაამარტივებდა მოქალაქეების მიერ, დამატებითი ბიუროკრატიული 

პროცედურების გარეშე, საკუთარი პრობლემების და საჭიროებების ადგილობრივი 

ხელისუფლებისთვის კომუნიკაციის პროცესს და უზრუნველყოფდა მათ აქტიურ ჩართვას 

ადგილობრივი პოლიტიკის დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების სხვადასხვა ეტაპზე. 

  

მიუხედავად ამისა, დღესდღეობით, ადგილობრივ დონეზე ელექტრონული მომსახურების 

დანერგვა ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს, ხოლო მოსახლეობის მონაწილეობა და 

ანგარიშვალდებულების არესებული პრაქტიკა საკმაოდ სუსტია. 2019 წლის, საქართველოს 

მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული შეფასების მიხედვით,3 მუნიციპალიტეტების 

ელექტრონული მმართველობის საერთო მაჩვენებელი 32%-ს შეადგენდა, ხოლო საჯარო 

ინფორმაციის ონლაინ მოთხოვნის საშუალება მუნიციპალური ვებგვერდების 20%-ს გააჩნდა. 

ელექტრონილი მმართველობის  სისტემების დანერგვას რეგიონებში, განსაკუთრებით დიდ 

 
1 ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთის მხრივ, საქართველოსა და, მეორეს მხრივ ევროკავშირს და ევროპის ატომური 

ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება“, მუხლი 4 ხელმისაწვდომია  
2 საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 2019-2020, გვ. 4, ხელმისაწვდომია: 

http://gov.ge/files/72422_72422_512614_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%8

3%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%902019-

2020_%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91

%E1%83%90.pdf  
3 ადგილობრივი თბითმმართველობის ინდექსი, „საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული შეფასება“ 

2019, ხელმისაწვდომია https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf  

http://gov.ge/files/72422_72422_512614_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%902019-2020_%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90.pdf
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%902019-2020_%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90.pdf
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%902019-2020_%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90.pdf
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%902019-2020_%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90.pdf
https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf
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ქალაქებს მოშორებულ ლოკაციებში მნიშვნელოვნად აფერხებს, ინტერნეტის მიწოდების ხარისხის 

დაბალი მაჩვენებელი, ინტერნეტ მომსახურების მაღალი საფასური, მოსახლეობის დიდი 

ნაწილისთვის ტექნიკურ საშუალებებზე (კომპიუტერი, სმარტფონი და ა.შ.) შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობა  და ტექნოლოგიების მოხმარების სუსტი უნარ-ჩვევები. რეფორმის შესახებ  

სამოქალაქო საზოგადოების და ზოგადად მოსახლეობის დაბალი ინფორმირებულობა და  

ჩართულობა მონიტორინგის განხორციელების პროცესში დამატებით წინაღობას ქმნის საჯარო 

მმართველობის რეფორმის წარმატებით გატარებისთვის. შესაბამისად, რეგიონებში სამოქალაქო 

საზოგადოების გაძლიერება, მათი აქტიური ჩართულობით პოლიტიკური დიალოგის წამოწყება,  

და  რეფორმის მონიტორინგისა და ზედამხედველობის პროცესში მონაწილეობა განსაკუთრებით 

დიდ მნიშვნელობას იძენს.  

 

 

მონიტორინგში ჩართული გუნდი  მადლობას  უხდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიას  
გაწეული დახმარებისთვის.  
 

 

II. მონიტორინგის მიზანი  

 
ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების ხელშეწყობისთვის,  

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“, „მეწარმე ქალთა ფონდთან“ და იმერეთის 

მეცნიერთა კავშირ „სპექტრთან“ პარტნიორობით, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, 

ახორციელებს პროექტს - „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის 

მონიტორინგის მიზნით”. აღნიშნული პროექტი გამიზნულია, დასავლეთ საქართველოს 

სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შექმნის და გაძლიერების გზით, უზრუნველყოს 

საზოგადოების ჩართულობა და კონტროლი იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და გურიის 8 

მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების მონიტორინგის 

პროცესზე.   

 

მონიტორინგის მიზანია, ადგილობრივი ხელისუფლების ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და 

ინკლუზიურობის ხარისხის შესწავლა, ადგილებზე ელექტრონული მმართველობის პრაქტიკის 

ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა და  მტკიცებულებებზე დაფუზნებულ ინფორმაციასა და 

მიგნებებზე დაყრდნობით, ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების 

შემუშავება და შეთავაზება. 

 

 

      III. მონიტორინგის მეთოდოლოგია     
 

მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში, კერძოდ კი  ხონის, ბაღდათის, 

თერჯოლის, ვანის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ცაგერისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში, 

2020 წლის, 27 იანვრის - 28 თებერვლის პერიოდში. მონიტინგის პროცესში აქტიურად ჩაერთო 

პროექტის ფარგლებში, 2019 წლის ოქტომბერს ჩამოყალიბებული „სამოქალაქო საზოგადოების 

ფორუმი“, რომელმაც გააერთიანა სამიზნე რეგიონებში მოღვაწე, სხვადასხვა პროფილის და 

განსხვავებულ თემატურ მიმართულებებზე მომუშავე 16 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია4.  

 

 
4  სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია http://csoforum.ge/index.php/ka/about-

forum-ka-1 

http://csoforum.ge/index.php/ka/about-forum-ka-1
http://csoforum.ge/index.php/ka/about-forum-ka-1
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ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის 

ხარისხის შესწავლა მოხდა პროექტის პარტნიორების მიერ წინასწარ შემუშავებული მონიტორინგის 

მექანიზმის და კითხვარების საფუძველზე, რომელიც შეფასების 32 სხვადასხვა კრიტერიუმს და 

ინდიკატორს აერთიანებდა (იხ. დანართი #1 „კითხვარი“). რეფორმის მიმდინარეობის შეფასება 

ხორციელდებოდა მუნიციპალიტეტების ოფიციალური ვებგვერდების მონიტორინგის, ასევე 

ადგილობრივი ხელისიფლების წარმომადგენლებისგან გამოთხოვილი საჯარაო ინფორმაციის 

ანალიზის და მოქალაქეთა მონაწილეობის პრაქტიკის ადგილებზე დაკვირვების საფუზველზე. 

ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების დამატებით საშუალებებად გამოყენებულ იქნა, 

მუნიციპალური ორგანოების წარმოამდგენლებთან სატელეფონო კომუნიკაცია, პირადი 

შეხვედრები და ყველა ოფიციალური ონლაინ  წყაროები, რომლებიც კონკრეტული საკითხის 

შეფასებისთვის საჭირო ინფორმაციას შეიცავდა.  

 

წინამდებარე ანგარიში ასახავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ მონიტორინგის 

შედეგებს, რომელიც ჩატარდა განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი მიერ კურატორი 

ორგანიზაციის, იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ „სპექტრის“ მხარდაჭერით.  

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია, სამი მსგავსი მონიტორინგის განხორციელება, რაც საფუძვლად 

დაედება ადგილობრივ თვითმმართველობაში საჯარო მმართველობის რეფორმის წარმატებით 

განხორციელებისთვის, ადგილობრივი სამოქმედო გეგმის შემუშავებას.  

 

 

 

 

IV. ძირითადი ინფორმაცია - მიღებული შედეგების ანალიზი 

 
  მონიტორინგის ინდიკატორები განხილული იყო სამი ძირითადი ელემენტის თანახმად: 

გამჭვირვალობა, ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა.  
 

გამჭვირვალობა 

  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეებთან საკომუნიკაციო სტანდარტები და მისი ფორმები  

განსაზღვრულია საკანონმდებლო დონეზე. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება  №30-ით (სარეგისტრაციო 

კოდი 010250000.35.113.016410) ადგენს პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის 

ნუსხასა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტებს.5 

 ინფორმაცია აღნიშნული დადგენილების შესახებ მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა 

მუნიციპალიტეტის Facebook გვერდის საშუალებითაც6, სადაც ტრანსლირებული იყო საკრებულოს 

სხდომა (ზოგადად -  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ერთერთი პირველია, ვინც პრაქტიკაში 

დანერგა საკრებულოს სხდომების პირდაპირი გადაცემა). 

 საკრებულოს   №30 დადგენილების დანართი №2 მკაფიოდ განსაზღვრავს  მუნიციპალიტეტის 

ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული 

კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ პროაქტიულად ან/და ბეჭდური სახით 

 
5ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებიდან 

დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და 

საჯარო ინფორმაციის ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესის, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო 

ინფორმაციის ნუსხის და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების 

შესახებ  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4724129?publication=0 
6 https://www.facebook.com/sakrebulo/photos/a.2605104086238440/2605104929571689/?type=3&theater 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4724129?publication=0
https://www.facebook.com/sakrebulo/photos/a.2605104086238440/2605104929571689/?type=3&theater
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გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხას  და ვადებს.  იქვე მითითებულია, როგორ უნდა 

მოხდეს ინფორმაციის განახლება („განახლებადია ცვლილებების შემთხვევაში“; „ქვეყნდება 

ყოველწლიურად“; „ქვეყნდება კვარტალურად“; „საკრებულოს მიერ მისი დამტკიცებიდან 10 დღის 

ვადაში“ და ა.შ.)7 

იქვე არის მოცემული საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი 

(დანართი №3). 

იმავე დადგენილების მუხლი 5. განსაზღვრავს ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო 

ინფორმაციის გაცემის პროცედურებს და ვადებს.8 

 ადგილობრივ დონეზე გამჭვირვალე და ღია მმართველობის  ერთერთ მთავარ მაჩვენებელს 

წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, რაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მაგალითზე საკმაოდ კარგად არის უზრუნველყოფილი. მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ  ვებ-

გვერდზე არის სპეციალური აპლიკაცია, რომლითაც შესაძლებელია ინფორმაციის გამოთხოვა 

როგორც საკრებულოდან, ისევე მერიიდან.  მითითებულია ამომწურავი ინფრომაცია მერიისა და 

საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის დამუშავებისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების საკითხებშზე 

პასუხისმგებელ პირებზე9. ვებგვერდზე არის სპეციალური გრაფა საჯარო ინფორმაციის10 და 

ადმინისტრაციული გასაჩივრების11 ფორმებით.  

 საჯარო ინფორმაციიის განყოფილებაში მოცემულია ყოველწლიური ანგარიში, სამართლებრივი 

აქტები, სხდომის ოქმები, საუწყებო არქივი, მუნიციპალური შესყიდვები, მუნიციპალური ქონება, 

მუნიციპალური პროგრამები, პრიორიტეტები, სამუშაო გეგმები და ანგარიშები, საზოგადოებრივი 

მომსახურეობა; ცნობები; პეტიცია; ადმინისტრაციული საჩივრები; დასაქმებულ პირთა ოდენობა; 

ვაკანსიები. ყველა გრაფა შეიცავს სათანადო ინფორმაციას, გარდა „ადმინისტრაციული 

საჩივრებისა“ (გრაფაში ჩანაწერი არ იძებნება). 

 განყოფილებაში მოცემულია საპროექტო წინადადების აპლიკაცია, რომლის გადმოტვირთვა 

ვორდის ფაილით არის შესაძლებელი, რაც ამარტივებს მის გამოყენებას. ტესტ-მაილების გაგზავნით 

ცხადი ხდება, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე არსებული ონლაინ საჩივრის ან 

წინადადების გაკეთების „ფანჯარა“ აქტიურია. აღნიშნული სივრცე ქმედითია და მოქალაქეებს 

თავისუფლად შეუძლიათ მისით სარგებლობა.  

  

ვებგვერდის იგივე განყოფილებაში განთავსებულ ვაკანსიების გრაფაში იძებნება მხოლოდ ძველი 

ვაკანსიების განაცხადი.   მონიტორინგის საწყისს ეტაპზე მოხდა რამდენიმე ვებგვერდის მიმოხილვა 

(შესწავლილი იყო საიტები  http://oz.gov.ge   www.job.ge    www.hr.gov.ge). მონიტორინგის 

მიმდინარეობის პროცესში ოზურგეთის მონიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის მიერ 

გამოცხადებული არც ერთი ვაკანსია არ იძებნება.  იძებნება მხოლოდ ძველი ვაკანსიები. 

საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის, ნინო აბაშიძის განმარტებით,  

ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  უზრუნველყოფს 

კანონით დადგენილი ნორმების შესაბამისად ინფორმაციის დეტალურ ხელმისაწვდომობას,  მათ   

შორის ოფიციალურ   ვებ-გვერდზე განთავსებას. იმავე საკითხზე განმარტებას იძლევა მერიის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ეკატერინე მგელაძის განცხადებით, 

მიმდინარეობს ახალი ვებ-გვერდის შექმნაზე მუშაობა, რაშიც ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციებიც არიან ჩართული. აღნიშნული საქმიანობის დასრულების შემდეგ, მათი აზრით,  

მუნიციპალიტეტის ელექტრონული მომსახურების სტანდარტები კიდევ უფრო გაუმჯობესდება.  

დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად ვაკანსიები აიტვირთება ახალ ვებ-გვერდზე. 

კითხვაზე, რამდენად ხდება ვაკანსიის გამოცხადების ვადების დაცვა, განმარტებას იძლევიან  

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილების უფროსი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი 

 
7https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4724129?publication=0 
8 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4724129?publication=0 
9 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/pasukhimgebeli-pirebi 
10 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sajaro-informaciis-motkhovnis-forma 
11 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/administraciuli-sachivris-forma 

http://oz.gov.ge/
http://www.job.ge/
http://www.hr.gov.ge/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4724129?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4724129?publication=0
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/pasukhimgebeli-pirebi
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sajaro-informaciis-motkhovnis-forma
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/administraciuli-sachivris-forma
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სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი): ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

მერიაში საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის  გათვალისწინებით ვაკანსიის 

გამოცხადების ვადები დაცულია კანონით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად. 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის მისაღწევად, მნიშვნელოვანია, რამდენად 

ხელმისაწვდომია ინფორმაცია ადგილობრივ მართვაში მონაწილე პირებზე. განთავსებულია თუ 

არა მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ორგანიზაციული სტრუქტურა საკონტაქტო პირებით, მათი 

სატელეფონო ნომრების, ელექტრონული ფოსტის მითითებით და განსაზღვრული მოვალეობების 

აღნიშვნით: ირკვევა, რომ მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ გვერდზე  სრულად არის შესაძლებელი 

მუნიციპალიტეტის ორგანიზაციული სტრუქტურის, საკონტაქტო პირების, მათი სატელეფონო 

ნომრების, ელექტრონული ფოსტის მოძიება.12   

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებობს მოქალაქეთა ონლაინ-პეტიციების წარდგენის პრაქტიკა. 

არსებობს შესაბამისი დადგენილება პეტიციის წესით შემოტანილ წინადადებათა და ნორმატიული 

აქტების პროექტთა განხილვაზე.13 ვებ-გვერდზე არის ინფორმაცია წარდგენილ პეტიციებზე. 

თვალსაჩინოა, რა ეტაპზეა მისი განხილვა, დაკმაყოფილდა თუ უარი ეთქვა.14 (დაკმაყოფილებული 

იყო ორი პეტიცია). მონიტორინგის პროცესში გამოვლინდა, რომ ვებ-გვერდზე ქვეყნდება   ონლაინ 

ფინანსური ანგარიშები :  დამტკიცებული ბიუჯეტი, წლიური ანგარიში;   ბიუჯეტის შესრულების 

3, 6, 9 თვის ანგარიშები15, შესყიდვის გეგმა და ანგარიში16.  

 მუნიციპალიტეტის გვერდებზე მოცემულია ინფორმაცია საკრებულო/მერიის სხდომების დღის 

წესრიგზე; დევს სხდომის ოქმები, საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები;  

დადგენილებები;  სხვადასხვა დეპარტამენტის/განყოფილების ანგარიშები17. 

მონიტორინგმა გამოავლინა, რამდენად აქვთ ადგილობრივი თანამდებობის პირებს  მოქალაქეების 

მიღების/ღია კონსულტაციების საათები: როგორც ირკვევა - ყოველი თვის ოთხშაბათი ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში მოქალაქეთა მიღების დღეა. საკრებულოში მუდმივად ხდება 

მოქალაქეთა მიღება.  მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე ეს ინფორმაციება არ არის ხელმისაწვდომი.  

მერიასა და საკრებულოში მუშაობს ცხელი ხაზი    +995 577309925.  

 მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით ოზურგეთში 

არსებობს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების წარმატებული პრაქტიკა. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა დანერგა მონაწილეობითი 

ბიუჯეტირების უნიკალური მოდელი. პროექტის სახელწოდებაა „იყავი თანამმართველი“.  

პროექტი პირველად გასულ წელს განხორციელდა, მოიცავდა ქ. ოზურგეთს და ბიუჯეტი 

განისაზღვრა 150 000 ლარით.  

მოქალაქეთა მონაწილეობის აღნიშნული ფორმა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

შესაძლებლობას, დაეგეგმონ ბიუჯეტის ნაწილი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განსახორციელებლად,   პროექტის ღირებულებისა და მიღებული ხმების საფუძველზე.   

 
12 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/gamgeoba   http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sakrebulo 
13 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3868658?publication=0 

14 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/peticia 

http://petition.lsg.ge/ozurgeti/ 
15 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/biujeti 

16 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/yoveltsliuri-angarishi 

http://oz.gov.ge/ge/pages/view/samushao-gegmebi-da-angarishebi 
17 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/gamgeoba    http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sakrebulo 

http://oz.gov.ge/ge/pages/view/gamgeoba
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sakrebulo
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3868658?publication=0
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/peticia
http://petition.lsg.ge/ozurgeti/
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/biujeti
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/yoveltsliuri-angarishi
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/samushao-gegmebi-da-angarishebi
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/gamgeoba
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sakrebulo
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ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა მოხდა  

ვებ-გვერდზე მოქმედი პლატფორმის http://votes.oz.gov.ge/ საშუალებით18. გამოვლინდა 3 

გამარჯვებული ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელთა განხორციელებაც დაწყებულია.  

2020 წლის ბიუჯეტში მონაწილეობითი ბიუჯეტის თანხა გაზრდილია და შეადგენს 300 000. 

 ვებ-გვერდზე იძებნება სპეციალური ვიდეოინსრუქცია, როგორ უნდა შეივსოს და გაიგზავნოს 

საპროექტო განაცხადი ონლაინ-რეჟიმში.    

 სამ გამარჯვებულ პროექტს ხმა მისცა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 2261- მა მოქალაქემ (283, 803, 

1175). მოქალაქეთა ჩართულობისა და ადგილობრივი პროცესების გამჭვირვალობისთვის ეს, 

შეიძლება, დასახელდეს საკმაოდ წარმატებულ პრაქტიკად. 

 

მონიტორინგით მოძიებული იქნა ზოგადი ინფორმაცია სოციალური ბიუჯეტზე - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ერთ-ერთ პრიორიტეტად განსაზღვრულია  ჯანმრთელობის დაცვა 

და სოციალური უზრუნველყოფა.  მოქმედებს  ჯანდაცვის 15  პროგრამა. სოციალური და ჯანდაცვის 

2020 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 1 800 000 ლარით.  საკრებულოს მიერ დამტკიცებულია 

დადგენილება  2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ19.  

გენდერული ბიუჯეტი - მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს საკმაოდ დიდი გამოცდილების მქონე 

გენდერული თანასწორობის საბჭო (2013 წლიდან ფუნქციონირებდა ფონდი „სოხუმის“ მიერ 

პილოტირებული ერთერთი პირველი  ადგილობრივი გენდერული თანასწორობის 

საკონსულტაციო საბჭო), რომელიც აქტიურად მუშაობს გენდერულ საკითხებზე, მათ შორის   

ბიუჯეტში გენდერული პროგრამების ასახვაზე.  მიმდინარე წლის ბიუჯეტით გენდერული 

პროექტებისთვის გამოყოფილია 20 000 ლარი.  გასულ წელთან შედარებით გაიზარდა მოწყვლადი 

ჯგუფების დაფინანსება.  

 მერიისა და საკრებულოს პასუხისმგებელ პირთა ინფორმაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 

2015 წელს გახდა საქართველოს პარლამენტისა და შვედეთის მთავრობის ჯილდოს მფლობელი  

გენდერული ბიუჯეტისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი იყო ერთერთი 

პირველი მუნიციალიტეტი, ვინც გენდერული საბიუჯეტო პროგრამა შეიტანა ადგილობრივი 

ბიუჯეტის დოკუმენტში, სადაც გაჩნდა სათანადო ჩანაწერი ბიუჯეტის დოკუმენტში. 

მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაწყებულია მუშაობა 

ანტიკორუფციულ დებულებაზე და ფინანსურ რეგულაციებზე.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დამტკიცდა „გამჭირვალეობისა და 

კეთილსინდისიერების სტრატეგია“ და სამოქმედო გეგმა. საკრებულოს წარმომადგენლების 

აქტიური ჩართულობით, მიმდინარეობს მუშაობა ანტიკორუფციულ გეგმაზე, დებულებებსა და 

ფინანსურ რეგულაციებზე20. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა განცხადებით, „ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ღურჯუმელიძე არის  
ანტიკორუფციული საბჭოს წევრი, ხოლო საკრებულოს აპარატის უფროსი  ნანა თავდუმაძე  
ანტიკორუფციული საბჭოს სამუშაო ჯგუფის წევრია.  ისინი რეგულარულად ესწრებიან 2019-2020 
წწ. ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის 
განახლებასთან დაკავშირებულ შეხვედრებს და აქტიურად მონაწილეობენ ღონისძიებებში. ისინი 
აღნიშნავენ: „ჩვენ მივიღეთ  „ღია მმართველობა-პარტნიორობის“ (OGP) ფარგლებში ოზურგეთის  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული გამჭვირვალობისა და 
კეთილსინდისიერების სტრატეგია  და მიგვაჩნია, რომ ეს კორუფციული რისკების პრევენციული 
დოკუმენტია“. 

 
18 http://votes.oz.gov.ge/ 

 
19 http://oz.gov.ge/pictures/dadgenileba_2020_1.pdf 

20 http://ozurgeti.mun.gov.ge/ge/pages/view/sakrebulos-gankargulebebi-

2?fbclid=IwAR3ehoTsnCEozH2zYg2fE4QxDvSOffRry0tKJX2Ir6C2xTynUNcxgqx_ft4 

 

http://votes.oz.gov.ge/
http://oz.gov.ge/pictures/dadgenileba_2020_1.pdf
http://ozurgeti.mun.gov.ge/ge/pages/view/sakrebulos-gankargulebebi-2?fbclid=IwAR3ehoTsnCEozH2zYg2fE4QxDvSOffRry0tKJX2Ir6C2xTynUNcxgqx_ft4
http://ozurgeti.mun.gov.ge/ge/pages/view/sakrebulos-gankargulebebi-2?fbclid=IwAR3ehoTsnCEozH2zYg2fE4QxDvSOffRry0tKJX2Ir6C2xTynUNcxgqx_ft4
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ანტიკორუფციული სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობდა მუნიციპალიტეტის მერიაც. 

მიღებული ინფორმაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე   და მერიის 

იურიდიული სამსახურის უფროსი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანტიკორუფციული 

საბჭოს სამდივნოს წევრები არიან და რეგულარულად ესწრებიან 2019-2020 წწ. ეროვნული 

ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის განახლებასთან 

დაკავშირებულ შეხვედრებს. 

 

ეფექტიანობა 
 

მონიტორინგმა გამოავლინა ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის ეფექტიანობა რამდენიმე 

ინდიკატორის მიხედვით.  

კანონის თანახმად, „ადგილობრივი თვითმმართველობა არის თვითმმართველი ერთეულის 

ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა, მათ მიერ არჩეული 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით, გადაწყვიტონ ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხები.21 

ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის ეფექტიანობას საფუძვლად უდევს ადგილობრივ 

მართვაში ჩართულ პირთა და  მოქალაქეების მჭიდრო კომუნიკაცია, ინფორმაციის ცირკულაცია. 

საზოგადოებრივი ჩართულობის მაღალი ხარისხი განაპირობებს ადგილობრივი რესურსების სწორ 

და ეფექტურ ათვისებას. „აქტიური საზოგადოება და მონაწილეობის მაღალი ხარისხი არის 

წარმატებული თვითმმართველობის, ღია და ეფექტური  მმართველობის გარანტია“22.   

მოქალაქეებთან კომუნიკაციის მიზნით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში განსაზღვრულია 

დღეების რაოდენობა თვის მანძილზე მერიაში, საკრებულოში შეხვედრებისთვის: მერთან, მერის 

მოადგილესთან,საკრებულოს თავმჯდომარესთან,  თავმჯდომარის მოადგილესთან,  დეპუტატთან,  

დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან.23  2019 წელს მიღებაზე მოსულ 4 000 -ზე მეტ მოქალაქეს გაეწია 

მომსახურება. 

ვებ - გვერდსა და ფეისბუქ გვერდზე 2017 წელს  გამოქვეყნდა ინფორმაცია მერიაში მოქალაქეთა 

მიღების საათების შესახებ. მიღება იმართება ყოველ ოთხშაბათს გამონაკლისის გარეშე და 

შეხვედრების ამსახველი ფოტომასალები ქვეყნდება ვებ-გვერდსა და მერიის ფეისბუქ გვერდზე.  

გარდა ამისა, ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირთა განმარტებით, მოქალაქეებს მერიის 

თანამდებობის პირებთან პირდაპირი კომუნიკაციის საშუალება კვირის ნებისმიერ დღეს აქვთ. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არის საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების და 

შეხვედრის გრაფიკები, რომლებიც გამოქვეყნებულია მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდსა და 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში საინფორმაციო დაფაზე.  მოქალაქეთა მიღებისა და შეხვედრების 

შესახებ, ანონსის სახით ინფორმაცია ქვეყნდება მუნიციპალიტეტს ვებგვერდსა და საკრებულოს 

სოციალურ გვერდზე „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო“.   

საკრებულოს თანამდებობის პირები, გარდა დამტკიცებული გრაფიკებისა, მოქალქეთა მიღებას 

აწარმოებენ ყოველდღიურად, ადმინისტრაციულ შენობაში, სამუშაო საათების შესაბამისად.   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დადგენილია საჩივრებზე პასუხის მიღებისთვის დღეების 

საშუალო რაოდენობა. (საკითხს არეგულირებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

 
21 საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსიhttps://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429?publication=46 
22 https://conlaw.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2019/07/adgilobrivi-thvithmarthvelobis-rephorma-kanonmdeblobis-

mimokhilva.pdf-ადგილობრივი მმართველობის რეფორმა- გამოსავალი რუხი ზონიდან. 
23 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   

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429?publication=46
https://conlaw.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2019/07/adgilobrivi-thvithmarthvelobis-rephorma-kanonmdeblobis-mimokhilva.pdf
https://conlaw.iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2019/07/adgilobrivi-thvithmarthvelobis-rephorma-kanonmdeblobis-mimokhilva.pdf
http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_2020_1.pdf
http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_2020_1.pdf
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_1_dan.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_2.pdf
http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_2020_2.pdf
http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_20
http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_2020_3.pdf
http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_2020_3.pdf
http://oz.gov.ge/pictures/brzaneba_2020_3_dan.pdf
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კოდექსი მე-10- ე, 28-ე, 37-ე, და მე-40 მუხლები). განსაზღვრულია საჯარო ინფორმაცის გაცემის და 

მიღების წესი, ინფორმაციის მთხოვნის და გასაჩივრების წესი24. 

საჩივრებზე პასუხის მიღებისთვის დღეების საშუალო რაოდენობა  3-10 დღეა. მოქალაქეს აქვს 

საშუალება, ინფორმაცია მიიღოს როგორც ონლაინ რეჟიმში, ასევე პირდაპირი წესითაც.  

ვებ-გვერდის მონიტორინგის შედეგად ჩანს ხელმისაწვდომი ელექტრონული მომსახურების 

ჩამონათვალი, არის განყოფილებები: მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია, ყოველწლიური ანგარიში, 

სამართლებრივი აქტები, სხდომის ოქმები, საუწყებო არქივი, მუნიციპალური შესყიდვები, 

მუნიციპალური ქონება, მუნიციპალური პროგრამები, პრიორიტეტები, სამუშაო გეგმები და 

ანგარიშები, საზოგადოებრივი მომსახურეობა, ცნობები, პეტიცია, ადმინისტრაციული საჩივრები, 

დასაქმებულ პირთა ოდენობა, ვაკანსიები. 

 აღსანიშნავია, რომ ვებ-გვერდზე დასაქმებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია მოცემულია გენდერულ 

ჭრილში. 

არსებული წარმატებული პრაქტიკა უჩვენებს, რომ  ეფექტური ადგილობრივი მართვისთვის 

ძალიან მნიშვნელოვანია  კადრების კვალიფიციის ამაღლების მწყობრი სისტემის არსებობა.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არ არის შემუშავებული  თანამშრომელთა განვითარების გეგმა. 

თუმცა უნდა ითქვას, რომ მუნიციპალიტეტში ჩატარდა გარკვეული სამუშაო ადგილობრივ 

მოხელეთა შეფასების სისტემის დასანერგად. 

მუნიციპალიტეტში ინერგება საჭიროებათა გამოვლენის პრაქტიკა: ადმინისტრაციული 

ერთეულებიდან მიღებული სოციალური პრობლემების საფუძველზე მომზადებულია კითხვარი, 

რომელიც მოიცავდა შემდეგ პუნქტებს: ოჯახები, რომელთაც ეკუთვნით და არ აქვთ სოციალური 

დახმარება, ხუთი ყველაზე შეჭირვებული მოსახლე, უსახური და მიტოვებული შენობების 

მდგომარეობა ადმინისტრაციულ ერთეულებში. აღნიშნული კითხვარი გადაეცა გურიის მხარეში 

რწმუნებულის ადმინისტრაციას შესაბამისი რეაგირებისთვის. 

„მუნიციპალიტეტების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ზოგიერთი 

ღონისძიებების განხორციელების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 11 ივნისის N1334 

განკარგულების შესაბამისად, სსიპ ,,საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ (ს/ნ 

206074193) და ა(ა)იპ „მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს“ (ს/ნ 405026877) 

(შემდგომში-სააგენტო) შორის 2019 წლის 16 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულების 

საფუძველზე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 2019 წლის 16/09/2019 - დან 2019 წლის 15/10/2019-ის 

ჩათვლით, პროექტი „საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ერთიანი ელექტრონული სერვისების“ 

ფარგლებში მუნიციპალიტეტში საქმისწარმოებისა და ბიზნეს-პროცესების მოკვლევის პირველი 

ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები ჩატარდა, რომლის მიზანია ახალი, დახვეწილი 

დოკუმენტბრუნვის დანერგვით საქმისწარმოების ეფექტურ-ელექტრონულ მართვასა და საჭირო 

დოკუმენტებსა და დავალებებზე სწრაფი წვდომის უზრუნველყოფა. 

მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის ანგარიშში ნათქვამია, რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან 

ერთად მოქალაქეები მომსახურების მაღალ სტანდარტებზეა ორიენტირებული და სულ უფრო 

მეტად მომთხოვნი ხდება სერვისისებისადმი, ამდენად მოქალაქეთა მომსახურება განსაკუთრებულ 

პასუხისმგებლობასა და მომსახურების მაღალი სტანდარტების გამოყენებას მოითხოვს“.   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის თანამშრომელთათვის 2019 წელს 

ჩატარდა კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები შემდეგ პროვაიდერებთან თანამშრომლობით:  

საკონსულტაციო კამპანია „კარდნო“ (Cardno Emerging  Marcets USA, Ltd); კონსულტაციისა და  

ტრენინგის ცენტრთან, (CTC), ფონდი „სოხუმთან“ (და სხვა) პარტნიორობით. 

 
24 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sajaro-informaciis-motkhovnis-forma 

http://oz.gov.ge/ge/pages/view/informaciis-motkhovnis-da-gasachivrebis-tsesi 

http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sajaro 

http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sajaro-informaciis-motkhovnis-forma
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/informaciis-motkhovnis-da-gasachivrebis-tsesi
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/sajaro
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ტრენინგები ჩატარდა ექვსი მიმართულებით: პროფესიული კომუნიკაცია ღონისძიებების 

მენეჯმენტი; ფინანსური მენეჯმენტი; პროექტების მართვა; ეთიკა საჯარო სამსახურში; ადამიანური 

რესურსების მართვა; სრტატეგიული მართვა დაგეგმვა; ქალი პოლიტიკური თანამდებობის პირთა 

ტრენინგი; პროგრამული ბიუჯეტირების სიახლეები; კომპლექსური მიდგომები ადგილობრივ 

ბიუჯეტის ფორმირებაში; გენდერული ანალიზი და მოქალაქეთა მონაწილეობა, გენდერული 

თანასწორობის საკითხები, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის და  მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ხარისხის შეფასება, ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა და გაძლიერება 

ადგილობრივ დონეზე; საბიუჯეტო პროცესის ინკლუზიურობა.  

ტრენინგები ხელმისაწვდომია ყველა თანამშრომლისთვის, შეზღუდვების გარეშე. გადამზადება 

გავლილი აქვსთანამშრომელთა 85%-ს, რაც წარმოადგენს 170 ადამიანს. 

 მუნიციპალიტეტში საქმიანობის ხარისხიანად წარმართვის მიზნით, საჯარო სამსახურის 

ბიუროსთან შეთანხმებით, იქმნება პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემა.  

შეფასების სწორად წარმართვის უზრუნველყოფის მიზნით ჩატარდა რამდენიმე ტრენინგი და 

სწავლება. 

ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირების განმარტებით,  „საკრებულო მაქსიმალურად 

ორიენტირებულია საქმიანობა გახადოს გამჭვირვალე და საჯარო და უზრუნველყოს 

თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა და ინფორმირება. 

ამისათვის იყენებს სხვადასხვა მექანიზმებს, როგორიცაა სხდომების, ანგარიშების ლაივ-

ტრანსლირება, მოქალაქეთა ინფორმირება სმს-ების საშუალებით, ონლაინ -გამოკითხვა ვებ-

გვერდზე“. 

 სამუშაო აღწერილობის მიხედვით განისაზღვრა  თითოეული მოხელისათვის მასთან 

მისადაგებული კომპეტენციები და უნარები, მომზადდა სპეციალური ფორმები, რომელიც მიეწოდა   

თითოეულ თანამშრომელს ელექტრონულად.  

მონიტორინგის ფარგლებში მოხდა ინფორმაციის შეგროვება, გასული წლის მანძილზე რამდენი 

შეხვედრაა ჩატარებული სხვა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან საუკეთესო 

პრაქტიკის/გამოცდილების გაზიარების მიზნით. მერიისა და საკრებულოს შესაბამისი 

სამსახურების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 

თანამშრომლობს და პარტნიორულ ურთიერთობაშია მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან: 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი.  

ოზურგეთისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმი, რომელიც მრავალმხრივ თანამშრომლობას მოიცავს, მათ შორის 

ურთიერთპრაქტიკის გაზიარებას. 

მონიტორინგში ჩართული პირების განცხადებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 

დანერგილი ინოვაციური მექანიზმები და გამჭვირვალობის, საჯაროობის მიმართულებით 

გადადგმული ქმედითი ნაბიჯები, ხშირად სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის არის 

გასათვალისწინებელი მაგალითი, რომელიც ხშირად სხვადასხვა  პროექტების ფარგლებში 

შეხვედრების ძირითად თემას წარმოადგენს.  მაგალითად - ღია მმართველობის პარტნიორობის 

საკითხებზე, OGP-ში ჩართული მუნიციპალიტეტების შეხვედრაზე, რომელიც ოზურგეთის 

ინიციატივით გაიმართა, მუნიციპალიტეტების მიერ OGP-ის სამოქმედო გეგმით 

გათვალისიწნებული ვალდებულებების შესრულების პროცესში მიღებული პრაქტიკისა და 

გამოცდილების გაზიარება ერთ-ერთი ძირითადი თემა იყო.   

 ოზურგეთში არის საკრებულოს სხდომების ჩატარების ერთი წლის/ერთი თვის გეგმა. სხდომების 

ჩატარების წესს აწესრიგებს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 

დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №1 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (დადგენილება N4)25. 

 
25 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/reglamenti 

http://oz.gov.ge/ge/pages/view/reglamenti
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მონიტორინგით გაირკვა, რომ განსაზღვრულია მერიის სამსახურების საქმიანობის მონიტორინგის 

ჩატარების ვადები. სამსახურების საქმიანობის მონიტორინგი ხორციელდება ყოველთვიური და 

კვარტალური, ასევე ყოველწლიური ანგარიშგების სისტემის საშუალებით, რომლისთვისაც 

არსებობს სპეციალური ფორმა და განსაზღვრულია ვადები. 

 

ინკლუზიურობა  

 

ადგილობრივ დონეზე მომსახურების მიწოდების სხვადასხვა კვლევების მასალებით, საჯარო 

დაწესებულების ვებ-გვერდებზე პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის მონიტორინგთან 

ერთად, არანაკლებ მნიშვნელოვანია მათზე იმ სერვისებისა და აპლიკაციების არსებობის შემოწმება, 

რომელთა მთავარი ამოცანა მოქალაქეების პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის მაღალი 

მაჩვენებლების უზრუნველყოფაა26. 

მუნიციპალიტეტში არსებული ერთერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი შშმ პირებია. სოციალური 

დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს  ინფორმაციით, გურიაში 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 4 487 პირი ცხოვრობს. აქედან, ყველაზე მეტი - 2 119 ადამიანი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და თვითმმართველ ქალაქ ოზურგეთში ცხოვრობს27.  შშმ ჯგუფის 

საჭიროებების გათვალისწინების ხარისხის შესასწავლად, მოცემული ეტაპისთვის მოხდა მერიისა 

და საკრებულოს შენობის დათვალიერება. შენობას აქვს მხოლოდ გარე პანდუსი. ეტლით 

მოსარგებლეთათვის გადაადგილება შესაძლებელია მხოლოდ პირველ სართულზე. 

 მოქმედი კანონმდებლობა (საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
სოციალური დაცვის შესახებ) თვითმმართველობას ავალებს შშმ პირების საჭიროებაზე მორგებული 

კონკრეტული საკითხების დაკმაყოფილებას  (კანონის მე-9 და მე-11 მუხლები). 28 

მუნიციპალიტეტის სოციალურ პროგრამაში განსაზღვრულია 213 900 ლარი შშმ-თა გარკვეული 

კატეგორიისათვის. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ვებ-გვერდზე მოცემული გრაფა - „შშმ პირთა ადაპტირებული 

ინფრასტრუქტურის მოწყობის სერვისი“-ცარიელია. ის შედის ვებ-გვერდზე არსებულ 

განყოფილება ში „მნიშვნელოვანი მუნიციპალური სერვისები“, სადაც ასევე მითითებულია 

მომსახურება სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, მაგ.: „ბავშვებისა და მოხუცებისათვის სპეციალური  

ინფრასტრუქტურის მოწყობის სერვისი“, „უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

სერვისი“,  სადაც საძიებო სიტყვის შესაბამისი ჩანაწერები არ მოიპოვება.   

ადგილობრივი სოციალურ პაკეტებში შშმ პირთა, დევნილთა, მარტოხელა მშობლების, 

ხანდაზმულების, ძალადობის მსხვერპლი ქალების და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების დახმარება 

განსაზღვრულია  საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების გაცემის წესით. 

 

ოზურგეთის მერიასა და საკრებულოში არის სხვადასხვა საბჭოები: მრჩეველთა საბჭო, - 

გენდერული საბჭო, შშმ პირთა საბჭო, რჩეულთა საბჭო, ახალგაზრდული საკრებულო, 

ახალგაზრდული გენდერული საბჭო.  უნდა ითქვას, რომ მათ უმეტესობაზე ინფორმაცია ვებ-

გვერდზე  არ არის.  

 

მონიტორინგით გამოვლინდა, როგორია ოზურგეთის ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

დასაქმებული ქალების პროცენტული მაჩვენებელი29.  მერიაში დასაქმებულ საჯარო მოხელეთა 

38%-ს შეადგენს ქალები. 62%-ს კი მამაკაცები. საკრებულოში კი 45%-ი ქალია და 55% მამაკაცი.  

აღსანიშნავია, რომ ვებ-გვერდზე იძებნება გენდერის ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები, როგორც 

 
26 26 https://idfi.ge/public/migrated/uploadedFiles/files 
27 წყარო - http://www.gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/21345 
28 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30316?publication=9 

29 http://oz.gov.ge/ge/pages/view/dasaqmebul-pirta-odenoba 

https://idfi.ge/public/migrated/uploadedFiles/files
http://www.gurianews.com/article/mtavari/sazogadoeba/21345
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30316?publication=9
http://oz.gov.ge/ge/pages/view/dasaqmebul-pirta-odenoba
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მთლიანად, ასევე  თანამდებობის პირთა შესახებ: მერიის 13 თანამდებობის პირიდან ქალი არის 1, 

საკრებულოს  13  თანამდებობის პირიდან  ქალი, ასევე, არის 1.  

  ვებგვერდი არ მოიცავს ინფორმაციას ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე,  

თვითმმართველობაში შექმნილ სამუშაო ჯგუფებზე.  

 

მონიტორინგით გაირკვა, რომ ოზურგეთში მცხოვრები არაქართულენოვანი მოქალაქეებისათვის 

თარჯიმნის მომსახურება ხელმისაწვდომია. მუნიციპალიტეტს ეს სერვისი არ აქვს, მაგრამ 

თანამშრომლობს სამხარეო ადმინისტრაციასთან, სადაც ეს მომსახურება არსებობს. 

მუნიციპალიტეტში განსაზღვრულია საკონტაქტო პირი  მოწყვლად ჯგუფებთან (ქალები, 

სოციალურად დაუცველები, იძულებით გადაადგილებული პირები (იგპ), შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირები (სმენის, მხედველობის, გადაადგილების პრობლემით) 

ურთიერთობისთვის.   საკონტაქტო პირია ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების 

განყოფილების უფროსი.   

ადგილობრივ თვითმმართველობაში, როგორც მერიაში, ასევე საკრებულოში გამოყოფილია  

საკონტაქტო პირი სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისთვის. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში აფინანსებს 

ინკლუზიური განათლების პროგრამებს. მათ მიერ მხარდაჭერილია საჯარო და სამრევლო 

სკოლებში იკლუზიური  პროგრამების განხორციელება. 

მუნიციპალიტეტში არ ეტაპზე არ მოქმედებს  ნორმატიული აქტი/რეგულაცია ადგილობრივ 

დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის ან მათთვის საჯარო 

მომსახურების მიწოდების შესახებ. მონიტორინგში ჩართული პასუხისმგებელი პირების 

ინფორმაციით, დაწყებულია მუშაობა მისი დანერგვისთვის. 

მერიაში ფუნქციონირებს მერის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, რომელშიც 

გაერთიანებულია 17 წევრი. საბჭოს სხდომები იმართება ყოველთვიურად. საზოგადოებრივი 

დარბაზი ფუნქციონირებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოშიც.  

გენდერული ბიუჯეტირების შესახებ ცოდნის გაღრმავებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების 

მიზნით 2020 წელს დაგეგმილია საპეციალური ტრენინგები. 

 

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

 
მონიტორიგის პროცესში გამოიკვეთა საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმდინარეობის კუთხით 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სიტუაცია, რეფორმის თვითმმართველობებთან 

მიმართებით დასახული ამოცანების რეალიზაციის მიმართულებით. გამოვლინდა არსებული 

ძლიერი მხარეები, წარმატებული პრაქტიკა, ასევე -  გამოწვევები და ნაკლოვანებები. 

გამოჩნდა, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ბოლო წლების განმავლობაში დაინერგა ძალიან 

ბევრი საინტერესესო სიახლე, რაც მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის, 

ეფექტიანობისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის კუთხით მნიშვნელოვანი წინდაგადგმული 

ნაბიჯია. მათ შორის მოქალაქეთა ელექტრონული მომსახურების კუთხით დანერგილი სიახლეები,  

სამოქალაქო ბიუჯეტირების წარმატებული პრაქტიკა, გენდერული პროგრამების შემუშავება და  

ბიუჯეტში ასახვა, რითიც ოზურგეთი შეიძლება განიხილოს, როგორც წარმატებული პრაქტიკის 

მქონე მუნიციპალიტეტი. 

საჯარო მმართველობის რეფორმის მიხედვით, ადგილზე კარგი მმართველობის პრინციპების 

დამკვიდრების ქვაკუთხედი  არის ელექტრონული მმართველობა.   2021 წლისთვის  დაიწყება 
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ელექტრონული მმართველობის სრული მოდულების ადგილობრვ დონეზე ფართომაშტაბიანი 

იმპლემენტაცია, რომელსაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ხვდება  ადგილობრივ დონეზე  

ადგილობრივი მოხელეებისა და მოქალაქეების გარკვეული მზაობით და  შესაბამისი ტექნიკური 

გამოცდილებით. მიუხედავად ამისა,  საჭიროა არსებული რესურსების უკეთესი ტექნიკური 
გამართვა (რომელი პროცესიც უკვე დაწყებულია) და თანამედროვე სტანდარტებთან მისადაგება 
(განსაკუთრებით ეს ეხება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდს, რომლის მოდერნიზაცია 
აუცილებელია). 

 

გამჭვირვალობა  

 

მუნიციპალიტეტში ელექტრონული რესურსების გამოყენებამ და ელექტრონული მომსახურების 

პილოტირებამ გაამარტივა ბევრი პროცედურა და შესაძლებელი გახდა პირდაპირი კომუნიკაციის 

დამყარებს მოქალაქეებთან, მის სხვადსახვა ჯგუფებთან. ამის დასტურია სამოქალაქო ბიუჯეტის 

პროექტებისათვის ხმის მიცემის ელექტრონული სისტემა, ონლაინ-პეტიციების სხვა 

მუნიციპალიტეტებთან შედარებით დიდი რიცხვი, მაგრამ აშკარაა, რომ ელექტრონული 

მომსახურებით მხოლოდ მოქალაქეთა მცირე, ყველაზე აქტიური ჯგუფი სარგებლობს და არ არის   

ხელმისაწვდომი მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის. ეს არის სერიოზული გამოწვევა 

რეფორმის წარმატებისთვის ადგილობრივ დონეზე. 

უნდა ვაღიაროთ, რომ მოქალაქეების გარკვეული ნაწილისთვის ჯერ კიდევ უცნობია მოსახლეობის 

აქტივობისა და პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის ამ კონკრეტული საშუალების შესახებ 

ინფორმაცია. მისი მნიშვნელობა ასევე ბოლომდე არ აქვს გაცნობიერებული საჯარო 

მოსამსახურეთა ნაწილს. შედარებით დაბალია უკუკავშირი და ინტერაქცია სოციალურ ქსელებში. 

რეკომენდაცია: მნიშვნელოვანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ინტერნეტის 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა. საინფორმაციო-საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება, 
რომელიც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა მხრიდან   ელექტრონული მომსახურებით სარგებლობას, 
მეტ თანამშრომლობას და თვითმმართველობასთან. 
 
ვებ-საიტზე აღინიშნება გარკვეული ხარვეზები, მაგალითად, არ მუშაობს, უფუნქციოა 

„კონტაქტების“ „ფანჯარა“. ბევრი განყოფილება, მათ შორის მითითება არსებულ სერვისებზე 

ცარიელია და დასახელების შესაბამისი ინფორმაცია არ იძებნება.  

მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე   თვალსაჩინო არაა მერიის სამსახურების მონიტორინგის 

ვადები და ფორმები. 

რეკომენდაცია - სასურველია მუნიციპალიტეტს ჰქონდეს მერიის სამსახურების მონიტორინგის 
ვადებისა და ფორმების შესახებ გაწერილი გეგმა, რომელიც განთავსებული იქნება ვებ-გვერდზე. 
 
 
 

 ეფექტიანობა 
 

 2.1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არის პროგრამული ბიუჯეტის, გენდერული ბიუჯეტის, 

სამოქალაქო ბიუჯეტის შესახებ ცნობიერება, სწრაფვა, მოხდეს მათი წარმატებული დანერგვა.  

თუმცა, საკმარისად არ არის განვითარებული მოქალაქეთა საჭიროების შესახებ მოკვლევების 

თვალსაჩინო პრაქტიკა და მონაცემთა ანალიზი, პროგრამების ეფექტის შეფასება. ამიტომ, 
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მიუხედავად იმისა, რომ ოზურგეთში არის ბიუჯეტირების საკითხისადმი ახალი მიდგომები, ეს 

საკითხი ჯერ კიდევ საჭიროებს სრულყოფას. 

რეკომენდაცია: პროგრამული ბიუჯეტის პრაქტიკის სრულყოფისთვის სასურველია დაინერგოს 
მოქალაქეთათვის მომსახურების მიწოდების ეფექტურობის, პროგრამებით კმაყოფილების 
შესწავლის ფორმები, საჭიროებათა გამოვლენის სისტემა, რათა  მოპოვებული იქნეს მასალა 
მოქალაქეთა საჭიროებებზე მორგებული პროგრამების დასაბუთებისთვის. 
პროგრამების მომზადების, შემდგომი მონიტორინგის განხორციელებისას გამოყენებული იქნეს 
გენდერული ინდიკატორები; 
2.2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საკმაოდ მასშტაბურად მიმდინარეობს ადგილობრივ 

მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები,   მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა 

სამსახურების თანამშრომლების დიდი ნაწილი გადის ტრენინგებს,   მიუხედავად ამისა, არ 

არსებობს მუნიციპალიტეტის მოკლე, საშუალო ან გრძელვადიანი ტრენინგ-სტრატეგია, 

მოხელეების განვითარების გეგმაზე მუშაობა ახალი დაწყებულია. სასურველია აღნიშნულ 

დოკუმენტზე მუშაობის დროს გათვალისწინებულ იქნას, როგორც თანამშრომელთა საჭიროებები, 

ასევე მოქალაქეთა რეკომენდაციებიც.  

რეკომენდაცია: მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად აუცილებელია 
მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეთა განვითარების/შეფასების კონკრეტული გეგმის შედგენა. 
-გათვალისწინებული უნდა იქნეს სასწავლო პროგრამის შემუშავების სარეკომენდაციო 

სახელმძღვანელოს მიხედვით შემოთავაზებული საკითხები30 და, მასთან ერთად, დაემატოს  
ტრენინგები გენდერული თანასწორობის, გენდერული და პროგრამული ბიუჯეტრების, 
სამოქალაქო ბიუჯეტის, აუტსორსინგის/მუნიციპალური სერვისების   გაყიდვის მიმართულებით;   
-მნიშვნელოვანია, არსებობდეს მოხელეთა შეფასების სისტემის სტანდარტები და ხდებოდეს მათი 
საქმოანობის შეფასება. საჭიროების შემთხვევაში დაინერგოს მოხელეთა წახალისების ფორმები. 
ასევე მნიშვნელოვანია თემში მცირე კვლევის ჩატარება  საჯარო მოხელეების მხრიდან 
მომსახურებით კმაყოფილების ხარისხის შესახებ და მოქალაქეთა აზრის და რეკომენდაციების 
გათვალისწინება ამ პროცესში. 
2.3.მერიასა და საკრებულოში არ არსებობს თარჯიმნის სერვისი, რაც არაქართულენოვან პირთა 

მომსახურების თვალსაზრისით პრობლემას წარმოადგენს. ეს  შეიძლება აღქმული იქნას, როგორც 

არაქართულენოვანი მოქალაქეების დისკრიმინაცია და შეამცირებს  თვითმმართველობის  მიმართ 

ნდობას,  ნეგატიურ გავლენას მოახდენს მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტიანობაზე 

მოცემული ჯგუფის მიმართ. 

რეკომენდაცია: გამოინახოს შესაძლებლობა, რათა  მოცემული მოწყვლადი ჯგუფი  
(არაქართუენოვანი მოქალაქეები)  მერიასა და საკრებულოსთან კომუნიკაციისთვის 
უზრუნველყოფილი იყვნენ თარჯიმნით.     
3.3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს არ აქვს ანტიკორუფციული გეგმა, თუმცა მუშაობა ამ კუთხით 

მიმდინარეობს. მოქალაქეებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, დაინახოს მუშაობა მოცემული 

მიმართულებით, რაც მას გაუნენს განცდას, რომ მუნიციპალიტეტში სათანადო ყურადღება ექცევა 

ანტიკორუფციულ ღონისძიებებს, შეეძლოს თვალი ადევნოს  მერიის სამსახურების 

მონიტორინგის მიმდინარეობას.  

რეკომენდაცია: სასურველია, გათვალისწინებული იქნას სხვა მუნიციპალიტეტების პოზიტიური 
პრაქტიკა ე.წ. „კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა“ და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და 
იმპლემენდაციის კუთხით.  სასურველია, აღნიშნულ დოკუმენტზე მომუშავე ჯგუფი იყოს 
წარმომადგენლობითი, რაც გულისხმობს სხვადასხვა სექტორის ( ა/ ო, ზოგადად სამოქალაქო 

 
30 (ადამიანური რესურსების მართვა; პროექტების შემუშავება, მართვა და მონიტორინგი; მუნიციპალიტეტის 

სივრცითტერიტორიული დაგეგმვა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის 

გაცემა/მშენებლობაზე ზედამხედველობის განხორციელება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის 

ნებართვის გაცემა/მშენებლობაზე ზედამხედველობის განხორციელება).  
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სექტორი, მედია) მეტ ჩართულობას. ვებ-გვერდზე თვალსაჩინო იყოს მერიის სამსახურების 
მონიტორინგის გეგმა და მონიტორინგის შედეგები. 

ინკლუზიურობა 

 
 3.1.: ადგილობრივი ჩართულობის ხელშესაწყობად მნიშვნელოვანია ყველა მოწყვლადი 

ჯგუფისთვის თანაბარი შესაძლებლობის შექმნა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში იყო პილოტირებული ერთ-ერთი 

პირველი გენდერული საკონსულტაციო საბჭო, მუნიციპალიტეტი დაჯილდოებული იყო, როგორც 

საუკეთესო მუნიციპალიტეტი გენდერული პოლიტიკის მიმართულებით - უნდა ვაღიაროთ, რომ 

ადგილობივი მოხელეების ნაწილში  გენდერული თანასწორობისა და საჭიროებებზე აგებული 

ბიუჯეტირების იდეა უფრო დეკლარირებული თემაა, ვიდრე ბოლომდე გააზრებული საჭიროება. 

არ ხდება გენდერული თანასწორობის საბჭოს ეფექტური მონაწილეობა ადგილობრივი პოლიტიკის 

შექმნაში. ასევე ნაკლებად ხდება სხვა საბჭოების - მრჩეველთა საბჭოს, საზოგადოებრივი საბჭოს და 

ა.შ. მუშაობის თვალსაჩინო წარმოდგენა ვებ-გვერდით. 

 რეკომენდაცია: -მოხდეს გენდერული თანასწორობის საბჭოს, როგორც გენდერული თანასწორობის 
მექანიზმის გაძლიერება და მისი გამოყენება, როგორც სამოქალაქო დაკვეთის გამხმოვანებელისა, 
მოქალაქეებთან სოციალური კომუნიკაციის ხიდისა. პრაქტიკაში დაინერგოს საბჭოს ეგიდით 
სხვადასხვა სამუშო ჯგუფების ჩამოყალიბება  და ინიციატივების შემუშავება უფრო ეფექტური და 
ეფექტიანი ადგილობრივი პოლიტიკის განხორციელებისათვის. 
-მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდით,  სოციალური ქსელით პერიოდულად ვრცელდებოდეს 
ინფორმაცია მრჩეველთა საბჭოს, საზოგადოებრივი საბჭოს, გენდერული საბჭოს მუშაობის შესახებ, 
ვებ-გვერდზე უნდა იძებნებოდეს აღნიშნული საბჭოების სამუშაო გეგმები. 
   
3.2. მიუხედავად დეკლარირებული პოლიტიკისა მოწყვლადი ჯგუფების (განსაკუთრებით შშმ 

პირების) სოციალური დაცვისა და დახმარების კუთხით და მთელი რიგი ღონისძიებებისა,  ჯერ 

კიდევ  სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს შშმ პირთათვის დაცვისა  და განვითარების გარემოს 

უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტს არ აქვს შექმნილი საკუთარი ხედვა ინკლუზიურობის შესახებ 

სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისად.  არ მოქმედებს რაიმე ნორმატიული 

აქტი/რეგულაცია ადგილეობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოწყვლადი 

ჯგუფების ჩართვის ან მათთვის საჯარო მომსახურების მიწოდების შესახებ. 

რეკომენდაცია: საჭიროა მუნიციპალიტეტს ჰქონდეს კონკრეტული გეგმა/ხედვა ადგილობრივ 
დონეზე გადაწყეტილების მიღების პროცესში მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის შესახებ. 
-აუცილებელია თანხების გამოძებნა მუნიციპალიტეტის და სხვა სოციალური კომუნიკაციის 
ინფრასტუქტურის   პანდუსებით აღჭურვისთვის. 
3.3. მუნიციპალიტეტში დიდი წარმატებით მიმდინარეობს “სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროექტი“, 

რომელიც მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფებისთვის იძლევა ორმაგ შესაძლებლობას: 

1.წარმოადგინოს პროექტი, 2 - ხმა მისცეს მისთვის სასურველ პროექტს. ეს არის ჩართულობისა და 

თანამონაწილეობის საუკეთესო  ნიმუში, თუმცა შესაძლებელია მეტი ინკლუზიურობის მიღწევა.  

 რეკომენდაცია: სასურველია, დიდმასშტაბიანი პროექტების პარალელურად, ორიენტაცია 
არსებობბდეს უფრო მცირე პროექტებზე, რომელსაც არ სჭირდება დიდი დანახარჯევი, მაგრამ 
ექნება მნიშვნელოვანი სოციალური ეფექტი და მორგებული იქნება ბევრი ადგილობრივი 
მოქალაქის საჭიროებაზე. -პროგრამის შემუშავების, პროექტების შეფასებისას გათვალისწიენბული 
იქნეს გენდერული ინდიკატორები. მოხდეს შესწავლა, როგორია პროექტების წარდგენის, ხმის 
მიცემის პროცესში ქალების და კაცების თანაფარდობა, როგორი ეფექტი ექნება პროექტს 
ქალების/კაცების მდგომარეობაზე. 

 


