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მონიტორინგი

ადგილობრივ თვითმმართველობებში
საჯარო მმართველობის
რეფორმის (PAR) განხორციელების
პროგრესის შეფასება
მეოთხე მონიტორინგის კონსოლიდირებული ანგარიში
ლიზი სოფრომაძე

ადგილობრივი თვითმმართველობის ექსპერტი
ა(ა)იპ რეგიონის განვითარების ცენტრი

1. შესავალი
სწორი და ეფექტური სახელმწიფო მართვა ხელს უწყობს და აძლიერებს დემოკრატი
ული ქვეყნის მშენებლობას. მართვის ეფექტურობას კი განაპირობებს ხელისუფლე
ბის მიერ შემუშავებული პოლიტიკის დოკუმენტები, სტრატეგიები და განვითარების
გეგმები. დემოკრატიული მართვის და კარგი მმართველობის პრინციპების მიხედვით,
საჯარო პოლიტიკისა და ხელისუფლების გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში
სამოქალაქო საზოგადოების და სხვადასხვა აქტორების მონაწილეობას, განსაკუთრე
ბული მნიშვნელობა ენიჭება.
სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა პოლიტიკის დაგეგმვის და განხორციელე
ბის პროცესში, განიხილება დემოკრატიული მმართველობის ერთ-ერთ ფუნდამენ
ტურ ელემენტად. სწორედ ეს კომპონენტი ზრდის პოლიტიკური სისტემის მიმართ
ნდობას და მთავრობის ლეგიტიმურობის ხარისხს.
სამოქალაქო მონიტორინგი, სამოქალაქო სექტორის საჯარო პოლიტიკის განხორცი
ელების პროცესში მონაწილეობის ერთ-ერთ მძლავრ ინსტრუმენტს წარმოადგენს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის ძირითადი ნაწილი, ან თავიდან ბო
ლომდე მიმართულია ამა თუ იმ სფეროს მონიტორინგისკენ, ან აუცილებლად შეი
ცავს მონიტორინგის ნაწილს.
საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) წარმატებით განხორციელება ფუნდამენ
ტურ როლს თამაშობს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. „საქარ
თველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ თანახმად, ქვეყანამ უნდა
განახორციელოს სიღრმისეული რეფორმები საჯარო მმართველობის და საჯარო სამ
სახურის გაძლიერების მიმართულებით.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპონენტში საჯარო მმართველობის რეფორ
მის გეგმა ითვალისწინებს 2 ამოცანას:
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იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

 თვითმმართველობების გაძლიერების მიზნით, მათი უფლებამოსილებების გა
ფართოება;
 ადგილობრივ თვითმმართველობებში ელექტრონული სერვისების ხელმისაწ
ვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სერ
ვისების ეტაპობრივი განვითარება.
ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების აუცილებელი კომპონენტია მუნი
ციპალიტეტებში ელექტრონული სერვისების ეტაპობრივი განვითარება და გაუმჯო
ბესება. სწორედ ამ საკითხს ეხმიანება რეფორმის 2019-2020 წლების სამოქმედო
გეგმა.
იმისათვის, რომ საჯარო მმართველობის რეფორმა (PAR) ადგილობრივ დონეზე ეფექ
ტურად განხორციელდეს, მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების მეტი ჩარ
თულობა გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული, ინკლუზიური ადგილობრივი მართვის
უზრუნველსაყოფად.
ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) ჯეროვანი განხორ
ციელების ხელშესაწყობად და ასევე გამჭვირვალე, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული
და ინკლუზიური ადგილობრივი მართვის უზრუნველსაყოფად, კულტურულ-ჰუმანი
ტარული ფონდი „სოხუმი“, მეწარმე ქალთა ფონდთან და იმერეთის მხარის მეცნი
ერთა კავშირ „სპექტრთან“ პარტნიორობით, ევროკავშირის მხარდაჭერით ახორციე
ლებს პროექტს „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუ
კის მონიტორინგის მიზნით“.
პროექტის მიზანია, დასავლეთ საქართველოს - იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და გუ
რიის 8 მუნიციპალიტეტში, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმის
(„ფორუმი“) შექმნის და გაძლიერების გზით, მათი აქტიური ჩართვა ადგილობრივ
თვითმმართველობებში საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების მონი
ტორინგის პროცესში.
ადგილებზე საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების პროცესში სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტუ
რულ დანაყოფებს შორის კოორდინაციის და თანამშრომლობის გაძლიერების მიზ
ნით, ასევე მონიტორინგების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების ანალიზის და მათზე
რეაგირების ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად, ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტში
შეიქმნა რვა ინტერსექტორული სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფი წარმოადგენს სა
მიზნე მუნიციპალიტეტებში საჯარო მმართველობის რეფორმის ჯეროვნად განხორ
ციელების მიზნით შექმნილ პირველ საკოორდინაციო მექანიზმს, რომელმაც გააერ
თიანა ადგილობრივი ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
(მათ შორის „ფორუმის“ წევრების), მედიის და მოწყვლადი ჯგუფების (შშმ პირები,
მარტოხელა ქალები, ძალადობის მსხვერპლი ქალები, დევნილები, მრავალშვილიანი
ოჯახები და ა.შ.) წარმომადგენლები (10-12 ადამიანი). მისი საქმიანობა და ფუნქციე
ბი განისაზღვრა შესაბამისი დებულებით, რომელიც დამტკიცდა მუნიციპალიტეტების
მიერ. აღსანიშნავია, რომ პროექტის მიმდინარეობისას, ადგილობრივ დონეზე ელექ
ტრონული მართვის სისტემების გასაუმჯობესებლად, სამუშაო ჯგუფებმა შეიმუშავეს
ადგილობრივი სამოქმედო გეგმები, რომლებიც ამ ეტაპზე განხილული, მიღებული
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და დამტკიცებულია ყველა სამიზნე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. პრობლე
მების გადაწყვეტის მიზნით, მომზადდა დეტალური ადვოკატირების სტრატეგიები.
სამუშაო ჯგუფების აქტიური ადვოკატირების კამპანიას და ძალისხმევას რეაგირება
მოჰყვა და გადაწყდა პროექტის ფარგლებში ჩატარებული მონიტორინგების პროცეს
ში გამოვლენილი არაერთი ხარვეზი და პრობლემა.

2. მონიტორინგის მიზანი და მეთოდოლოგია
წინამდებარე, რიგით მეოთხე მონიტორინგის მიზანია, პირველი და ყველა მომდევნო
მინიტორინგის საფუძველზე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად შემუშა
ვებული რეკომენდაციების შესრულების პროგრესის შეფასება; ადგილობრივ თვით
მმართველობაში ელექტრონული მომსახურების გამჭვირვალობის, ეფექტიანობის და
ინკლუზიურობის ჭრილში არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება და მათი გა
მოსწორების მიზნით, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.
მონიტორინგი 2021 წლის ივლისში საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში განხორციელ
და, კერძოდ: ხონის, ბაღდათის, თერჯოლის, ვანის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ცაგე
რისა და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტებში „სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმ
ში“ გაერთიანებული 16 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ.
ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინ
კლუზიურობის ხარისხის შესწავლა განხორციელდა პროექტის პარტნიორების მიერ
წინასწარ შემუშავებული მონიტორინგის კითხვარისა და მეთოდოლოგიის საფუძველ
ზე, რომელიც შეფასების 29 სხვადასხვა კრიტერიუმს და ინდიკატორს აერთიანებს.
ადგილობრივ თვითმმართველობებში საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) მიმდი
ნარეობის შეფასება ხორციელდება მუნიციპალიტეტების ოფიციალური ვებგვერდების
მონიტორიგის, ასევე, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან გამოთხო
ვილი ინფორმაციის ანალიზის და მოქალაქეთა მონაწილეობის პრაქტიკის ადგილებზე
დაკვირვების საფუძველზე. ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების დამატებით სა
შუალებებად გამოყენებულ იქნა მუნიციპალური ორგანოების წარმომადგენლებთან სა
ტელეფონო კომუნიკაცია, პირადი შეხვედრები და ყველა ოფიციალური ონლაინ წყარო,
რაც კონკრეტული საკითხის შეფასებისთვის საჭირო ინფორმაციას შეიცავდა.
მონიტორინგის განხორციელების მეთოდები:
 მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის შესწავლა;
 მონიტორინგის საკითხების მარეგულირებელი კანონმდებლობის, მუნიციპა

ლიტეტების ნორმატიული აქტების და დებულებების გაანალიზება;

 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა;

 სატესტო მეილების გაგზავნა, სატელეფონო კომუნიკაცია და შეხვედრები მუ
ნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან - ინფორმა
ციის გადამოწმებისა და შევსების მიზნით;
 დაკვირვება ადგილობრივი პოლიტიკური დღის წესრიგის თემებზე.
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იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ საჯარო მმართველობის რეფორმის გან
ხორციელებაში, მუნიციპალიტეტებში სახეზეა თვალსაჩინო პროგრესი. სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმის მიერ წარმოებულმა მონიტორინგმა ადგი
ლობრივი პოლიტიკური პროცესები გახადა შესამჩნევად გამჭვირვალე და ეფექტური,
გაზარდა მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხი.

3. მონიტორინგის მიგნებები - პროგრესის და
არსებული ხარვეზების შეფასება
3.1. გამჭვირვალობა
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში გამჭვირვალობის ხარისხი შეფასდა
შემდეგი ინდიკატორებისა და პარამეტრების საფუძველზე:
- რამდენად გამჭვირვალეა მუნიციპალიტეტში ვაკანსიების გამოცხადების პროცესი;
- განთავსებულია თუ არა მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე საკრებულოსა და მერიის
ორგანიზაციული სტრუქტურა, თანამდებობის პირთა და საჯარო მოხელეთა ბიოგრა
ფია და საკონტაქტო საჯარო ინფორმაცია.
შეფასდა საჯარო ინფორმაციის ვებგვერდზე განთავსების ხარისხი და გაახლების ინ
ტენსივობა, მაგალითად:
- იძებნება თუ არა ვებგვერდზე საკრებულოსა და მერიის სხდომებისა და შეხვედების
ოქმები, ცალკეული სამსახურების მუშაობის ანგარიშები, საკრებულოს მიერ მიღებუ
ლი ნორმატიული აქტები, დებულებები და დადგენილებები;
- განთავსებულია თუ არა მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი, მისი შესრუ
ლების ანგარიშები და განხორციელებული ცვლილებები;
- განსაზღვრულია თუ არა მოქალაქეთა მიღების დღეები, ხელმისაწვდომია თუ არა
ღია კონსულტაციები;
- არსებობს და ხელმისაწვდომია თუ არა ანტიკორუფციული სტრატეგია და გეგმები,
საჯარო მოხელეთა ქცევის ეთიკის წესები და ნორმები.
ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, წინამდებარე მონიტორინგის პროცესში,
შესწავლილ იქნა პირველი მონიტორინგის დროს გამოვლენილ ხარვეზებზე რეაგირე
ბის ხარისხი და განხორციელებული ცვლილებები.



ვაკანსიის გამოცხადების
საჯაროობა და ვადები

მონიტორინგის შედეგად ვლინდება, რომ ვაკანსიის გამოცხადების საჯაროობა და
ვადები ძირითადად დაცულია ყველა მუნიციპალიტეტში: ბაღდათში, თერჯოლაში,
ვანში, ხონში, ცაგერში, ამბროლაურში, ლანჩხუთსა და ოზურგეთში.
მონიტორინგიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე იკვეთება, რომ ბაღდათის მუ
ნიციპალიტეტში, გამჭვირვალობის კუთხით, ძირითადი სტანდარტები დაცულია. დაცუ
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ლია კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა ვადა: განთავსების, გადარჩევის, გასა
ჩივრების, გასაუბრების ეტაპის, კომისიის მიერ კანდიდატის წარდგენის და დანიშვნის.
ვაკანსიის გამოცხადებიდან 3 თვის განმავლობაში სრულდება ყველა პროცედურა.
ხონის მუნიციპალიტეტში ამოქმედებულია ვებგვერდი, მუნიციპალიტეტს აქვს ინ
ფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი, მაგრამ ამ ეტაპზე ვებგვერდსა და
ფეისბუქ გვერდებზე ვაკანსიების შესახებ საჯარო ინფორმაცია არ არის განთავსე
ბული, რადგან მიმდინარე პერიოდში ვაკანტური პოზიციები არ აქვთ.
მონიტორინგის მიხედვით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დანერგილია ვაკანსიე
ბის შესახებ ონლაინ განცხადებების განთავსების კანონმდებლობით განსაზღვრული
პრაქტიკა. ვაკანსიების არსებობის შემთხვევაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და
ღიაობა დაცულია. ბოლო ოთხი თვის მანძილზე საკრებულოში ახალი ვაკანსია არ
გამოცხადებულა. რაც შეეხება მერიას, გამოცხადებული იყო ვაკანსია ტურიზმის
განყოფილების ხელმძღვანელის პოზიციაზე.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ჩატარებულმა მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ 17
ივნისიდან ვებგვერდის - http://terjola.gov.ge/, ფუნქციონირება ოფიციალურად შეჩე
რებულია. შეიქმნა ახალი ვებგვერდი - https://terjolanews.ge/, ფონდი „სოხუმის“ დაფი
ნანსებით და მერიის თანამონაწილეობით. მოწოდებული ინფორმაციით, მიმდინარე
ობს მუშაობა ვებგვერდის სატესტო რეჟიმით ჩართვაზე და მოხდება ყველა საჯარო
ინფორმაციის ეტაპობრივად ატვირთვა.
როგორც ვანის, ასევე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, წინა მონიტორინგის რე
კომენდაციებისა და „სამუშაო ჯგუფის“ აქტიური ჩართულობის შედეგად, მნიშვნე
ლოვნად მოწესრიგდა საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნება. ამბროლაურში აღმოფხ
ვრილია ხარვეზები, დატანილია ვაკანსიების ველი, კვლავ აქტიურად მუშაობს ფეის
ბუქ გვერდი, სადაც უწყვეტ რეჟიმში ხდება ყველა მიმდინარე სიახლის გავრცელება.
ორივე მუნიციპლიტეტში, ვაკანსიის ვადებთან დაკავშირებით, ყველა წესი დაცულია.
მეტი თვალსაჩინოებისა და საჯაროობის მიზნით, განცხადებები იტვირთება მუნიცი
პალიტეტის ვებგვერდზე.
მეოთხე მონიტორინგით ირკვევა, რომ ცაგერის მუნიციპალიტეტში ვაკანსიების შესახებ
ონლაინ განაცხადების ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია. დგინდება, რომ წლის
განმავლობაში მხოლოდ 2 ვაკანსია იყო გამოცხადებული. მუნიციპალიტეტი ამ მიმარ
თულებით ხელმძღვანელობს დოკუმენტით -„დადგენილება კონკურსის წესის შესახებ.“
მონიტორინგის მასალების მიხედვით, როგორც ლანჩხუთის, ასევე, ოზურგეთის მუ
ნიციპალიტეტებში, ვაკანსიები ქვეყნდება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართვე
ლოს კანონით გათვალისწინებულ ვადებში და მათ შესახებ, ინფორმაციის ელექტრო
ნულად მიღებაც შესაძლებელია, თუმცა ლანჩხუთში ვაკანსიები 2020 წლის შემდეგ
არ გამოცხადებულა.



ადგილობრივი ხელისუფლების თანამდებობის პირთა
ბიოგრაფიების და საკონტაქტო ინფორმაციის საჯაროობა

ბოლო მონიტორინგის შედეგად ვლინდება, რომ პირველი მონიტონგის საფუძველზე
მომზადებული რეკომენდაციებისა და სამუშაო ჯგუფების აქტიური მუშაობის შედე
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იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

გად, მნიშვნელოვნად მოწესრიგდა ბაღდათის, ვანისა და ამბროლაურის მუნიციპალი
ტეტების ვებგვერდებზე ინფორმაციის განთავსება და მოძიება. ყველგან განთავსე
ბულია ორგანიზაციული სტრუქტურა და იძებნება საკონტაქტო ინფორმაცია ყველა
თანამდებობის პირის შესახებ. მოქალაქეს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან
დაკავშირება შეუძლია, როგორც ელფოსტის, ასევე ტელეფონის საშუალებით. ეს
ხარვეზები აღმოფხვრილ იქნა პირველი მონიტორინგის ჩატარების შემდეგ შემუშავ
ბულ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით. აღნიშნული ტენდენცია სრულად არის შენარ
ჩუნებული და დამატებითი ინფორმაციის შევსების საჭიროება არ იკვეთება.
ხონში მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მერიის თანამდებობის პირების
და სამსახურების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია ვებგვერდზე დეტალურად
არის განთავსებული. რაც შეეხება საკრებულოს, აქ ინფორმაცია სრულყოფილად არ
არის წარმოდგენილი.
თერჯოლაში, პასუხისმგებელი პირების ინფორმაციით, მიმდინარეობს ახალი ვებ
გვერდის ამუშავება და ახლო მომავალში სრულად აიტვირთება ყველა საჭირო დო
კუმენტაცია.
ცაგერის, ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ვებგვერდებზე მოკვლე
ული ინფორმაციის საფუძველზე დგინდება, რომ ორგანიზაციული სტრუქტურის,
თანამდებობის პირების, მათი ბიოგრაფიების, უფლება-მოვალეობის და საკონტაქტო
ინფორმაციის (სატელეფონო ნომრები, ელფოსტა) მითითების კუთხით, მდგომარეო
ბა კვლავაც დამაკმაყოფილებელია.
შეუფერხებლად მუშაობს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციების ძალისხმევით დანერგილი ინოვაციური პორტალი www.lcman.ge, რომელზე გადასვლა შესაძლებელია მუნიციპალიტეტის ოფიციალური
ვებგვერდიდანაც - www.lanchkhuti.gov.ge.
აღსანიშნავია, რომ აპლიკაცია გაფართოვდა და მისი საშუალებით, გარდა საკრებუ
ლოს წევრებისა, უკვე მერთან, მერის მოადგილესთან, სამსახურების, განყოფილებე
ბის უფროსებთან და მერის წარმომადგენლებთან დაკავშირება და მათგან პასუხის
მიღებაც შესაძლებელია. პლატფორმა უჩვენებს: რამდენი წერილი შემოვიდა, ვინ მი
იღო აღნიშნული წერილები, რამდენი კორესპონდენციაა წაუკითხავი და ვის მიერ.



მოქალაქეების მიღების/ღია
კონსულტაციების დღეები

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ პირველი მონიტორინგის შემდეგ, ბაღ
დათის, ხონისა და ვანის მუნიციპელიტეტებში საკრებულოს და მერიის სხდომების
თარიღების, დღის წესრიგების, ოქმებისა და სხვადასხვა ნორმატიული აქტების ხელ
მისაწვდომობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამ კუთხით ყველა ტიპის ხარვეზი გასწო
რებულია მითითებული რეკომენდაციების შესაბამისად. ვებგვერდზე განთავსებულია
და მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომია ყველა სახის ინფორმაცია. არსებული პროგ
რესის შესანარჩუნებლად, სამუშაო ჯგუფები აქტიურად თანამშრომლობენ ყველა
მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობასთან.
მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მოქალაქეების მიღების/ღია კონსულტა
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მონიტორინგი - გამჭვირვალობა
ციების საათების შესახებ საკრებულოს არ აქვს გამოქვეყნებული ინფორმაცია ხონის
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, თუმცა, როგორც საკრებულოს აპარატში აცხადე
ბენ, მომზადებულია შესაბამისი ბრძანების პროექტი.
ვანის მუნიციპალიტეტში ყველა თანამდებობის პირს განსაზღვრული აქვს მიღების/
კოსულტაციების დღეები და საათები, რაც „სამუშაო ჯგუფის“ აქტიურობის შედეგია.
სამწუხაროდ, ამბროლაურში მეოთხე მონიტორინგის დროსაც სიტუაცია უცვლელია,
მოქალაქების მიღების დრო არ არის განთავსებული ვებგვერდზე.
ცაგერის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა მიღების და კონსულტაციების პირობები
ჯერ კიდევ შეზღუდულია, კოვიდ სიტუაციებიდან გამომდინარე. ვებგვერდზე მო
ქალაქეთა მიღების საათები არ არის განთავსებული, თუმცა წინა მონიტორინგის
დროს, „სამუშაო ჯგუფის“ მუშაობის შედეგად, საკრებულოს თავმჯდომარესთან, მო
ადგილეებთან და საკრებულოს აპარატის უფროსთან მიღებისა და კონსულტაციების
დღეები განისაზღვრა: ყოველდღიურად - 10 საათიდან 14 საათამდე. აღნიშნული გა
მოკრულია კაბინეტების შესასვლელებთან, რაც შეეხება დეპუტატებს, შეხვედრები
დაგეგმილი და ორგანიზებული აქვთ თავიანთ თემებში.
ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპელიტეტებში ყველა საკითხი მოგვარებულია.
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ყოველ
წლიურად ამტკიცებს საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების და შეხვედ
რის გრაფიკს, რომელიც გამოქვეყნებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე - http://
ozurgeti.mun.gov.ge/?p=3035. პანდემიურ ვითარებიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს
დისტანციური კომუნიკაციაც, მაგალითად, საკრებულოს წევრის ანგარიშის პირდა
პირი ტრანსლაცია, რომელიც ამომრჩეველთან დაკავშირების საშუალებას იძლევა.
ჩანაწერები განთავსებულია ფუნქციონალ - „პრესცენტრის“ ვიდეო-არქივში.



საჯარო დოკუმენტების
გამოქვეყნება

პროექტის დასაწყისში გამოიკვეთა, რომ ბაღდათის მუნიციპალიტეტში შუალედუ
რი ანგარიშების ატვირთვის პრაქტიკა საერთოდ არ არსებობდა, რასაც მოჰყვა შე
საბამისი რეკომენდაციები. სამუშაო ჯგუფის წევრთა აქტიური თანამშრომლობით
აღნიშნული ხარვეზი თანდათან გასწორდა. ანალოგიურად მოხდა ამბროლაურის მუ
ნიციპალიტეტშიც. ორივე მუნიციპალიტეტში პროგრესი შენარჩუნებულია: ვებგვერ
დზე სისტემატიურად ქვეყნდება ფინანსური ანგარიშები, დამტკიცებული ბიუჯეტი,
ბიუჯეტის შესრულების 3, 6, 9 თვის ანგარიშები, წლიური ანგარიში, შესყიდვების
გეგმა და ანგარიშები. ბიუჯეტის შესახებ სრული ინფორმაცია წარმოდგენილია ად
გილობრივ ბეჭდურ მედიაში -„ჩვენი გაზეთი“, რაც გარკვეული კატეგორის მოქალა
ქეებისთვის ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენს. ასევე განთავსებულია ბიუჯეტის
შესრულების 3, 6, 9 თვის და წლიური ანგარიშები.
სამწუხაროდ, ხარვეზები აქვს, როგორც ხონის, ასევე თერჯოლის მუნიციპალიტე
ტების ვებგვერდებს, ჯერ კიდევ არ არის ატვირთული ფინანსური ანგარიშები, ბიუ
ჯეტის შესრულების 3, 6, 9 თვის ანგარიშები, წლიური ანგარიში, შესყიდვის გეგმა.
ინტერვიუს დროს მერიისა და საკრებულოს ადმინისტრაციული სამსახურების უფ
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როსებმა განმარტეს, რომ პროცესი დაწყებულია და ახალ საიტზე ყველა ინფორმა
ცია ეტაპობრივად განთავსდება.
ადგილობრივ მიმდინარე პროცესებზე ინფორმაციის ძირითადი წყაროა გაზეთი „თერ
ჯოლა“, რომელიც მოქალაქეებს მუდმივად აწვდის ინფორმაციას არსებულ მდგომა
რეობაზე, როგორც ბეჭდვითი, ისე ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით. პა
რალელურად, საზოგადოება ინფორმაციას იღებს საკრებულოს ფეისბუქ გვერდიდან
და საინფორმაციო დაფების საშუალებით. ასევე, თემებში და სოფლებში 10-დან 16
სთ-მდე, მერის წარმომადგენლებთან მუდმივი კონტაქტია უზრუნველყოფილი.
ანალოგიურად ახლდება ვანის მუნბიციპალიტეტის ვებგვერდი, „სამუშაო ჯგუფის“
აქტიური ჩართულობით 2021 წლის ბიუჯეტში ჩაიდო თანხა ვებგვერდის განახლე
ბისთვის, რაც ამ ხარვეზს სრულად შეავსებს და სრულყოფილად განთავსდება ყველა
ტიპის ანგარიში. უკვე მოხდა გვერდის მოდერნიზაცია და ამჟამად მიმდინარეობს
შესყიდვების გეგმების და შესყიდვების ანგარიშების ატვირთვა. „სამუშაო ჯგუფის“
აქტიური ჩართულობით მოხდა ყველა საჯარო ინფორმაციის მიწოდება ვებგვერდზე
გამოსაქვეყნებლად და უახლოეს დღეებში აიტვირთება.
ამ კუთხით, ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში შენარჩუნებულია პო
ზიტიური დინამიკა, ყველა საჯარო ინფორმაცია ქვეყნდება კანონით გათვალისწინე
ბული ნორმებისა და ვადების დაცვით. უნდა აღინიშნოს, რომ ოზურგეთში „ვიზუა
ლური ბიუჯეტი“, რომელიც გამჭვირვალობის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, მესამე მო
ნიტორინგის პერიოდში, საიტზე ჯერ კიდევ ხარვეზით მუშაობდა, მაგრამ მოცემულ
ეტაპზე მიმდინარეობს მონაცემების დაზუსტება, ბაზაში განთავსებულია საცდელი
ინფორმაციები და ფუნქცია გამართულია.



თვითმმართველობის
ანტიკორუფციული ზომები

გამჭვირვალობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ანტიკორუფციული გეგმები
და ანტიკორუფციული დებულება, ეთიკის კოდექსი, რაც ბაღდათის, ვანისა და ცაგერის
მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნდათ პირველი მონიტორინგის ჩატარების დროს.
დღეს სამივე მუნიციპალიტეტში არის პოზიტიური შედეგი, კერძოდ, „სამუშაო ჯგუ
ფების“ აქტიური მუშაობის შედეგად მუნიციპალიტეტებმა შეიმუშავეს და დაამტკი
ცეს ეთიკის კოდექსი და გამოაქვეყნეს ვებგვერდებზე.
ცაგერის მერია აქტიურად თანამშრომლობს ორგანიზაციასთან და უმოკლეს ხანში
მომზადდება ანტიკორუფციული გეგმა.
მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ხონის მუნიციპალიტეტს არ აქვს მიღებუ
ლი საკუთარი ანტიკორუფციული ზომები, გეგმები და დებულება; არ გააჩნია საკუ
თარი ფინანსური რეგულაციები; არ არსებობს ეთიკური ქცევის დებულება. მუნიცი
პალიტეტში ხელმძღვანელობენ ქვეყანაში არსებული ანტიკორუფციული ზომებითა
და კანონმდებლობით და ზოგადი ფინანსური რეგულაციებით, თუმცა არსებობს პო
ზიტიური დინამიკა - ვალდებულება, რომელიც მუნიციპალიტეტმა აიღო პროექტის
სამუშაო ჯგუფის ინიციატივით და სამოქმედო გეგმაში შეიტანა ერთ-ერთი მნიშვნე
ლოვანი პუნქტი, სწორედ ანტიკორუფციული გეგმის შემუშავებაა. მიღებული ინ
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ფორმაციის მიხედვით, საკითხის ინიცირება და პოლიტიკური მხარდაჭერა მიმდინარე
წელს უნდა განხორციელდეს.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ნელი ტემპით, თუმცა მიდის მუშაობა ანტიკორუფცი
ული ზომების და რეგულაციების დამკვირების კუთხით. აღნიშნული საკითხი აქტი
ური განხილვის საგანი გახდა და სამუშაო ჯგუფის ინიცირებით შემუშავდა საჯარო
მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობისათვის
ელექტრონული სერვისების განვითარების 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა. რაც
შეეხება დებულებას ეთიკური ქცევის შესახებ, მუნიციპალიტეტში აღნიშნული დოკუ
მენტი მიღებულია და თვალსაჩინოდ არის განთავსებული საინფორმაციო დაფებზე.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში პირველი მონიტორინგის რეკომენდაციის შესაბამი
სად შეიქმნა ანტიკორუციული საბჭო, მომზადდა ანტიკორუფციული გეგმა, რომელიც
უკვე განსახილველადაა გადაცემული საკრებულოსათვის. დამტკიცების შემდეგ დაი
წყება მისი განხორციელება. ასევე, სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ შემუშავდა ეთიკის
დოკუმენტის სამუშაო ვერსია, რომელიც გადაცემულია მუნიციპალიტეტისთვის, მიმდი
ნარეობს კონსულტაციები, განხილვები და მალე საკრებულოს მიერ მოხდება მისი დაამ
ტკიცება, რაც მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ამბროლაურის მუნიციპა
ლიტეტისათვის გამჭვირვალობის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, წინა მონიტორინგების მასალებით, არ არსებობდა
ანტიკორუფციული დოკუმენტები. ამ კუთხით სახეზეა პროგრესი - შემუშავებულია
მერიის ანტიკორუფციული დებულება, რომლის დამტკიცება უნდა მოხდეს უახლოეს
მომავალში.
ოზურგეთი ერთ-ერთი პირველი მუნიციპალიტეტია, რომელმაც მიიღო ანტიკორუფ
ციული დოკუმენტი: „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კეთილსინდისიერებისა და გამ
ჭვირვალობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა“. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობით შემუშავებულია სტრატეგიის მონიტორინგის ჩარჩო და შეფასების
მეთოდოლოგია. ანტიკორუფციული საბჭოს წევრების სამუშაო შეხვედრის ტრანსლი
რება ხდება ონლაინ-ფორმატში და მოქალაქეებს აქვთ საშუალება, თვალი ადევნონ
მათ საქმიანობას. ამ კუთხით პროგრესი თვალსაჩინოა.

3.2. ეფექტიანობა
თვითმმართველობებში ეფექტიანობის ხარისხის შეფასება მოხდა შემდეგი ინდიკა
ტორებისა და პარამეტრების საფუძველზე: მოქალაქეებისთვის ელექტრონული მომ
სახურების ხელმისაწვდომობა, მოქალაქის მიერ ელექტრონულად წინადადებების,
საჩივრებისა და პეტიციების წარდგენის შესაძლებლობა, შეფასდა შეუძლია თუ არა
მოქალაქეს შეხვედრაზე ელექტრონულად დარეგისტრირება, ასევე გაანალიზდა რო
გორია წერილობით წარდგენილ მოთხოვნებზე პასუხების მიღების ინტენსივობა, არ
სებობს თუ არა მუნიციპალიტეტში მომსახურების შეფასების პრაქტიკა, ხორციელ
დება თუ არა მერიის სამსახურების მონიტორინგი (ვადები და ფირმა), ტარდება თუ
არა ადგილობრივი მოხელეების კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები, ტარდება
თუ არა ადგილობრივ საჯარო მოხელეთა საჭიროებათა კვლევა და აქვს თუ არა მუ
ნიციპალიტეტს ამ კვლევის საფუძველზე შემუშავებული და დამტკიცებული პროფე
სიული განვითარების გეგმები.
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მოქალაქეთა მხრიდან წარდგენილ საჩივრებზე და
წერილებზე რეაგირების ხარისხი

მონიტორინგის შედეგად ვლინდება, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა წე
რილებზე რეაგირების ვადები დაცულია.
ბაღდათის, ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტებში იწარმოება მოქალაქეებისაგან შე
მოსული წერილებისა და საჩივრების სტატისტიკა და ყოველწლიურად ანგარიშის
სახით წარედგინება საკრებულოს. ასევე, ხდება პასუხგაუცემელი და ვადაგადაცი
ლებული კორეპონდენციის გაანალიზება. ეს პრაქტიკა მეორე მონიტორინგის შემ
დეგ მიწოდებული რეკომენდაციების შედეგად დაინერგა. ამჟამად იკვეთება სიახლე
- მუნციპალიტეტების ვებგვერდებს დაემატათ შესაბამისი ველი, სადაც დაფიქსირე
ბულია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის და გაცემის სტატისტიკა. ხონის მუნიცი
პალიტეტის ვებგვერდზე ჩაშენდა პეტიციის ფანჯარა, სადაც უკვე ფიქსირდება 21
დასრულებული და 2 მიმდინარე პეტიცია. ვანის მუნიციპალიტეტში 2021 წელში „e
Dokument“-ით შემოსულია 310 წერილი, ხოლო MMS პროგრამით - 894 წერილი. ეს
წინა მაჩვენებელთან შედარებით საკმაოდ გაზრდილია და მიუთითებს მოქალაქეთა
აქტიურობის ზრდაზეც.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მიერ მოქალაქეების წერილებსა და საჩივრებზე რეა
გირების, უკუკავშირის პრაქტიკის შესწავლამ აჩვენა, რომ მოქალაქის განცხადებაზე,
საჩივარზე, წერილზე რეაგირება ხდება კანონით განსაზღვრულ ვადებში. მიუხედა
ვად ამისა, შემოსული წერილების გაანალიზება და ანგარიშების მომზადება არ ხდე
ბა. ასევე, მოქალაქეთა წერილებისა და საჩივრების სტატისტიკა არ წარმოებს.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში პროექტის - „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის
მერიის და საკრებულოს ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის
ზრდის ხელშეწყობა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით“, შედეგად მოსახ
ლეობას შესაძლებლობა გაუჩნდა ნებისმიერ დროს, მარტივად და სწრაფად მიიღოს
საჯარო ინფორმაცია, ასევე ონლაინ ჩაეწეროს ღონისძიებებზე, შეკითხვა დაუსვას
ადგილობრივ ხელისუფლებას და დროულად მიიღოს მათგან პასუხი.
ცაგერის მერიის მოქალაქეთა საზოგადოებრივი ცენტრის მონაცემების მიხედვით
საკრებულოში 95 წერილია შემოსული, რომელთაც პასუხი 10 დღის ვადაში გაეცათ,
ხოლო მერიაში შესულია 47 წერილი. სამწუხაროდ, აღნიშნულის ელექტრონული აღ
რიცხვა არ ხორციელდება.
ლანჩხუთში გრძელდება ბოლო მონიტორინგით გამოვლენილი პოზიტიური პრაქტიკა მოქალაქეების წერილებსა და საჩივრებზე პასუხის დროული გაცემა. მონაცემთა აღ
რიცხვიანობის კუთხით, საკრებულოში მოქალაქეთა წერილების/საჩივრების სტატისტიკა
ავტომატურად ხორციელდება, საკრებულოს www.lcman.ge-პროგრამის მეშვეობით.
ოზურგეთი მონიტორინგის მასალებით ცხადი ხდება, რომ გრძელდება მოქალაქეებ
თან ონლაინ-კომუნიკაციის არსებული პრაქტიკა. სხდომების, ანგარიშების წარდგე
ნის პირდაპირი ტრანსლაცია იძლევა ინტერაქტიური კომუნიკაციის საშუალებას.
აღსანიშნავია, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჩივრის აღრიცხ
ვის წარმოება არ ხდება. მიღებული ინფორმაციით, მომართვიანობის შემთხვევაში
იგეგმება რეესტრის შექმნა. ამ კუთხით არსებული მდგომარეობა არ შეცვლილა.
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მონიტორინგი - ეფექტიანობა



მუნიციპალიტეტში გაწეული მომსახურების
მონიტორინგი და შეფასების მექანიზმები

მონ იტ ორ ინგ ის შედ ეგ ად ვლინდ ებ ა, რომ ყველ ა მუნ იც იპ ალ იტ ეტშ ი (ბაღდ ათ ის,
ხონ ის, თერჯ ოლ ის, ვან ის, ცაგ ერ ის, ამბ როლ აურ ის, ლანჩ ხუთ ის ა და ოზურ
გეთ ის) არს ებ ობს მერ იი ს სამს ახ ურ ებ ის საქმ იან ობ ის მონ იტ ორ ინგ ის პრაქტ ი
კა, რაც ხორც იე ლდ ებ ა მერ იი ს შიდ ა აუდ იტ ის სამს ახ ურ ის მიე რ, შეს აბ ამ ის ი
ფორმ ით დაგ ეგმ ილ ვად ებშ ი. გარდ ა ამის ა, საკრ ებ ულ ოს სხდომ ებზ ე ისმ ინ ე
ბა და ანალ იზდ ებ ა თით ოეულ ი სამს ახ ურ ის მიე რ გაწ ეულ ი მუშ აობ ა, თუმც ა
დამ ატ ებ ით ი მონ იტ ორ ინგ ის სისტ ემ ის არარს ებ ობ ა ყველგ ან ხარვ ეზ ად რჩებ ა.
მიუხ ედვ ად იმის ა, რომ ჯერ კიდ ევ მეორ ე მონ იტ ორ ინგ ის შემდ ეგ მუნ იც იპ ალ ი
ტეტ ებს მიეც ათ შეს აბ ამ ის ი რეკ ომ ენდ აც იებ ი ამ კუთ ხით ცვლილ ებ ებ ის გატ ა
რებ ისთ ვის, ამ ეტაპზ ე, გარდ ა გარკ ვეულ ი გამ ონ აკლ ის ებ ის ა, მნიშვ ნელ ოვ ან ი
ცვლილ ებ ებ ი არ განხ ორც იელ ებ ულ ა.
აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტებში არ არსებობს მუნიციპალური მომსახურე
ბის, მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასების პრაქტიკა, არ არის შემუშავებული შე
ფასებისთვის საჭირო ფორმები, თუმცა უკვე მიდის მუშაობა იმაზე, რომ მუნიციპა
ლიტეტების ვებგვერდის განახლების შემდეგ ჩატარდეს ონლაინ გამოკითხვები მუნი
ციპალური მომსახურებით მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასების მიზნით.
ზემოთ აღნიშნული მიმართულებით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა სოცი
ალური სამსახურის მომსახურებით მოსახლეობის კმაყოფილების კვლევის ფორმა,
რომლის შევსებაც შეუძლიათ მოქალაქეებს. სასურველია, მსგავსი პრაქტიკა დაინერ
გოს მუნიციპალიტეტის სხვა სამსახურებშიც.
მუნიციპალური მომსახურებით მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასება და შეფასე
ბისთვის საჭირო ფორმების დანერგვა განსაზღვრულია ხონის მუნიციპალიტეტის
გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების 2019-2022 წლების სტრატე
გიით, რომელშიც მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები და ფორმები ცალსახად
არის გაწერილი.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებობს მერიის სამსახურების საქმიანობის მონი
ტორინგის ჩატარების პრაქტიკა, განსაზღვრულია მონიტორინგის ვადები და შესაბა
მისი ფორმები.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული მონიტორინგებით ცხადი გახდა, რომ
მოქალაქეთა მიერ სერვისების შეფასებისა და მათი საჭიროებების გამოვლენის შემ
დეგ, ადგილობრივ ბიუჯეტში გაჩნდა მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე მორგე
ბული ახალი პროგრამები.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მონიტორინგის ჯგუფის მიერ ჩატარებული ინ
ტერვიუს საფუძველზე დასტურდება, რომ თანამშრომლების შუალედური შეფასება
ხორციელდება ივნისში, საბოლოო კი - წლის ბოლოს. რაც შეეხება სამსახურების უფ
როსებს, მათი საქმიანობის შეფასებებს აკეთებს მერი, რაც ხორციელდება საკრებუ
ლო განკარგულების საფუძველზე საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ შემუშავებული
ფორმების საშუალებათ.
მონიტორინგის მოცემულ ეტაპზე ირკვევა, რომ „ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენ
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იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

ტრმა“ შეიმუშავა და განახორციელა მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისებით კმა
ყოფილების ხარისხის კვლევა. შედეგები მიეწოდა მერიას. ასევე, „საქართველოს სა
სოფლო დარბაზი“ მერიის დაკვეთით აწარმოებს სოციალური პროგრამებით მოსახ
ლეობის კმაყოფილების ხარისხის კვლევას. აღსანიშნავია, რომ მოცემული პრაქტიკა
დაინერგა წინა მონიტორინგის რეკომენდაციის გათვალისწინების შედეგად.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დანერგილია მომსახურებით მოსახლეობის კმაყოფი
ლების შეფასება. მოცემული აქტივობის განხორციელება დაიწყო სამოქმედო გეგმის
- „ღია მმართველობა პარტნიორობა“, ფარგლებში.



თვითმმართველობებში საჯარო მოხელეთა პროფესიული
განვითარება და კომპეტენციის ამაღლება

მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ საჯარო მოხელეთა პროფესიულ განვი
თარებას ხელი შეუწყო სახელფასო ფონდის 1%-ის სწავლებაში ჩადების ვალდებულე
ბამ და მკვეთრად გაზარდა თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის ჩატარებუ
ლი ტრენინგების რაოდენობა.
თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში დამტკიცებულია მოხელეთა პროფესიული განვი
თარების გეგმები. ამ გეგმებში მოცემულია თუ რა მიმართულებით უნდა განვითარ
დეს თითოეული მოხელე, განსაზღვრულია მათთვის სასურველი თემები, პროფესიუ
ლი სწავლების მეთოდები, საჭირო რესურსები, ვადები და მოსალოდნელი შედეგები.
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად მუნიციპალიტე
ტები აქტიურად იყენებებენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების რესურსს,
მათ მიერ შემოთავაზებული ტრენინგების სახით. ასევე, პირველი მონიტორინგის რე
კომენდაციის შედეგად მუნიციპალიტეტებში ინერგება ინფორმაციის გაცვლის პრაქ
ტიკა, როგორც სხვადახვა განყოფილებასა და დეპარტამენტს შორის, ასევე რეგიონში
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს შორის. აღნიშნული, ძირითადად, ხდება ერთობლივი
შეხვედრების ორგანიზების გზით. ხსენებული პროექტის ფარგლებში დაინერგა სხვა
დასხვა რეგიონის მუნიციპალიტეტებს შორის გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკა.
ბაღდათში, მიმდინარე ეტაპზე, მოხდა პროფესიული განვითარების პროგრამით
გათვალისწინებული სავალდებულო საბაზისო სწავლების შესყიდვა მუნიციპალი
ტეტის 7 მოხელისათვის. დამატებით სამი მოხელე იწყებს სავალდებულო მენე
ჯერული პროგრამის შესწავლას. წინა მონიტორინგის შემდეგ მუნიციპალიტეტში
ჩატარდა 23 ტრენინგი, როგორც მერიის, ასევე საკრებულოს თანამშრომლების
თვის, განხორციელდა მოხელეთა საერთო რაოდენობის 17%-ის გადამზადება. ახ
ლახან მუნიციპალიტეტმა დანერგა სწავლების ახალი პრაქტიკა - „მენტორინგი“:
დაწესებულებაში შემოსულ ახალ კადრს მენტორობას გარკვეული პერიოდი უწევს
გამოცდილი კადრი, რომელიც პასუხისმგებელია ახალი თანამშრომლისთვის საბა
ზისო ინფორმაციის მიწოდებაზე.
მონიტორინგის პერიოდში ხონის მუნიციპალიტეტში მერიისა და საკრებულოს ხელ
მძღვანელი პირებისა და თანამშრომლებისთვის ჩატარდა 15-მდე ტრენინგი, უმრავ
ლესობა - ონლაინ რეჟიმში. 2021 წლის იანვრიდან დღემდე, ტრენინგებში მონაწი
ლეობა მიიღო მერიისა და საკრებულოს 20-მდე თანამშრომელმა - 28%-მა. მონიტო
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რინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ პანდემიის პირობებში ტრენინგების მონაწილეთა
რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
თერჯოლის მერიაში არსებობს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ მიწოდებული თა
ნამშრომელთა შეფასების მეთოდოლოგია, რომელიც საშუალებას იძლევა, გამოიკვე
თოს თანამშრომელთა კვალიფიკაცია და არსებული გამოწვევები.
ვანის მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა განვითარების გეგმა არსებობს, თუმცა
პანდემიის გამო მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში ტრენინგების თანხა არ
იქნა გათვალისწინებული. რაც შეეხება პროფესიულ ტრენინგებს, თვითმმართველო
ბების წარმომადგენლებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციების ორგანიზებით,
2021 წლის დასაწყისიდან დღემდე, ონლაინ ტრენინგები გაიარა მერიის 11-მა საჯა
რო მოხელემ და საკრებულოს 5-მა საჯარო მოხელემ. ტრენინგებში მონაწილე ად
გილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების პროცენტული მაჩვენებელი ამ
პერიოდამდე შეადგენდა 30%-ს. მაჩვენებელი მზარდია, რაც პოზიტიურ დინამიკაზე
მიანიშნებს.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობის გამო,
ტრენინგების ჩატარებისა და დამსწრეთა რაოდენობა წინა მონიტორინგთან შედა
რებით შემცირდა. ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ინფორმაციის გაცვლის,
საუკეთესო პრაქტიკის/გამოცდილების გაზიარების მიზნით, აღნიშნული პროექტის
ფარგლებში ჩატარდა დებატები, თემაზე - „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მიღწე
ული შედეგები, წარმატებული მაგალითების გაზიარება სხვა მუნიციპალიტეტებთან“.
აღნიშნულ დებატებში ამბროლაურის მუნიციპლიტეტის წარმომადგენლებს მიეცათ
შესაძლებლობა გაცნობოდნენ ხონის მუნიციპალიტეტის პრაქტიკას პეტიციის შემუ
შავებასთან დაკავშირებით და ცაგერის მუნიციპალიტეტის მაგალითს ეთიკის კოდექ
სის მიღების შესახებ.
ცაგერის მუნიციპალიტეტში, გასული 4 თვის განმავლობაში სულ ჩატარებულია 10
ტრენინგი. საუკეთესო პრაქტიკის/გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ცაგერის მუ
ნიციპალიტეტი მონაწილეობდა შეხვედრაში, სადაც მოხდა თბილისის საკრებულოს
საქმიანობის წარმატებული პრაქტიკის გაზიარება. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მე
რიისა და საკრებულოს ოფიციალური დელეგაცია და ადგილობრივი სამოქალაქო
საზოგადოების წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ესტონეთში, ადგილობრივი ხელი
სუფლების გამოცდილების გაზიარების მიზნით. აღნიშნული პროექტის ფარგლებ
ში ჩატარდა დებატები თემაზე - „ცაგერის მუნიციპალიტეტში მიღწეული შედეგები,
წარმატებული მაგალითების გაზიარება სხვა მუნიციპალიტეტებთან“. აღნიშნულ დე
ბატებში ცაგერის მუნიციპლიტეტის წარმომადგენლებს მიეცათ შესაძლებლობა გაც
ნობოდნენ ხონის მუნიციპალიტეტის პრაქტიკას პეტიციის შემუშავებასთან დაკავ
შირებით და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მაგალითს სამოქალაქო ბიუჯეტირების
შესახებ.
ლანჩხუთის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის 7 ტრენინ
გი ჩატარდა. სამი ტრენინგი ჩაუტარდათ თანამდებობის პირებს. ტრენინგი ჩაატარა
აუდიტის ინსტიტუტმა და დააფინანსა მუნიციპალიტეტმა.
ოზურგეთში, საკრებულოს წევრებისთვის, შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე განი
საზღვრა ჩასატარებელი ტრენინგები, რომელთაგანაც ჩატარდა 10 ტრენინგი, საკრე
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იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

ბულოს აპარატის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ 5 ტრენინგი, მთლიანობაში ჩატარე
ბულია 30-ზე მეტი ონლაინ შეხვედრა და ტრენინგი.

3.3. ინკლუზიურ
 ობა/მონაწილეობ
 ა
მოქალაქეთა მონაწილეობა და ჩართულობა ადგილობრივი პოლიტიკის ფორმირების
პროცესში თვითმმართველობის საფუძველია. ღია და კარგი მმართველობის მთავა
რი პრინციპია მოქალაქეებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობის
პრაქტიკა, კომუნიკაციის სიხშირე, ადგილობრივი პოლიტიკისა და პროგრამების გან
საზღვრის პროცესში მოქალაქეთა ფართო სპექტრის მონაწილეობა, როდესაც ყველა
მოწყვლად ჯგუფს აქვს ჩართულობის თანაბარი შესაძლებლობა - ქალები, ახალ
გაზრდები, შშმ პირები და ნებისმიერი მოწყვლადი ჯგუფი თავისუფლად ერთვებიან
მართვის პროცესში და მათ მოსაზრბებს აქვს ადგილობრივ პოლიტიკაზე რეალური
გავლენა.
წინამდებარე მონიტორინგის პროცესში ინკლუზიურობა შეფასდა შემდეგი ინდი
კატორების საფუძველზე: რამდენად დაცულია მუნიციპალიტეტებში ინკლუზიუ
რობის უზრუნველყოფის სტანდარტები, რამდენად ჩართულია მოქალაქეთა სხვა
დასხვა ჯგუფები ბიუჯეტისა და პროგრამების შემუშავების პროცესში და არსე
ბობს თუ არა მათი მონაწილეობის უზრუნველმყოფი რეგულაცია, მოქმედებს თუ
არა მუნიციპალიტეტში მონაწილეობითი, სოციალური და გენდერული ბიუჯეტები,
სარგებლობენ თუ არა მოქალაქეები მონაწილეობის არსებული მექანიზმებით (პე
ტიციის/საჩივრების წარდგენა, წერილების გაგზავნა), მოქმედებს თუ არა მოქა
ლაქეთა მრჩეველთა, გენდერული თუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირ
თა ადგილობრივი საბჭოები.



ინკლუზიურობის
სტანდარტების დაცვა

მონიტორინგის შედეგად ვლინდება, რომ მუნიციპალიტეტების შენობების უმრავლე
სობას მოწყობილი აქვთ გარე პანდუსები, თუმცა შიდა სივრცე ადაპტირებული არ
აქვთ.
ყველა მუნიციპალიტეტში, საჯარო მოხელეებს აქვთ ინფორმაცია ინკლუზიურობას
თან დაკავშირებით სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სტანდარტების შესახებ. მონიტო
რინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში მოქმედებს შესაბამისი
დებულებით განსაზღვრული შშმ პირთა საბჭო. საბჭო მაქსიმალურად უზრუნველ
ყოფს მუნიციპალიტეტების წარმომადგენელთა ცოდნის ამაღლებას ინკლუზიურობის
საკითხებთან დაკავშირებით.
მონიტორინგმა აჩვენა, რომ არც ერთი მუნიციპალიტეტის ვაკანსიების განცხადების
ტექსტი არ შეიცავდა რაიმე სახის დისკრიმინაციულ შეზღუდვებს.
მუნიციპალიტეტებში მოწყვლად ჯგუფებთან კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი პი
რები არიან, როგორც მუნიციპალიტეტის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული სა
ჯარო მოხელეები, ასევე, შესაბამისი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები, რომ
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ლებიც ახორციელებენ კომუნიკაციას ინტერეს-ჯგუფებთან, საკუთარი პასუხისმგებ
ლობის ფარგლებში.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში პირველი მონიტორინგის შემდეგ შემუშავებული რეკო
მენდაციის შესაბამისად დაიწყო მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების პერიოდული
კვლევა სოციალური სამსახურის მიერ. საჭიროებათა კვლევის ანგარიშები წარედგი
ნება მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაც.
მონიტორინგით ვლინდება, რომ არც ერთ მუნიციპალიტეტში არაქართულენოვანი
პირებისთვის თარჯიმნის მომსახურების საჭიროება არ იკვეთება და შესაბამისად
არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ ყავს ცაკლე შტატით აყვანილი თარჯიმანი, თუმცა
აღნიშნავენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში, თანამშრომლებს შეუძლიათ არაქართუ
ლენოვან მოქალაქეს გაუწიონ მომსახურება.
ხონის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალუ
რი დაცვის გაუმჯობესების კუთხით სიახლეები ინერგება - მიიღეს შშმ პირთა პი
რობების გაუმჯობესების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა. ასევე,
მოხდა მერიის შენობის ადაპტირება და შშმ პირებს შეუძლიათ ისარგებლონ მოქა
ლაქეთა მისაღებით. აღნიშნული პოზიტიური ცვლილება მიღწეულ იქნა პროექტის
ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ძალისხმევით. ასევე, მუნიციპალიტეტში
გამოყოფილია ოფიციალური პირი მოწყვლად ჯგუფებთან ურთიერთობისთვის.
მერიაში მოწყობილია სივრცე, მოქალაქეთა მისაღები, სადაც მოწყვლად ჯგუფებს
სათანადო კომპეტენციის მქონე პირი/სპეციალისტი ესაუბრება და უწევს კონ
სულტაციას.
მონიტორინგით გამოვლინდა, რომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მოწყვლადი ჯგუ
ფების სიების განახლება ხდება წელიწადში ერთხელ - ნოემბერში, მომდევნო წლის
ბიუჯეტის მიღების წინ. არსებული პრაქტიკით, საჭიროებების შესწავლა ხდება მო
მართვიანობის შემთხვევაში.
საჭიროებათა კვლევის ჩატარების პრაქტიკა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ამ
დრომდე არ არსებობს.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შშმ პირებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა პირველ
სართულზე განთავსებული მომსახურების ცენტრი. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში
არის მოწყვლად ჯგუფებთან კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი პირი: საკრებულოში საკითხს კურირებს გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე; მერიაში - სოციალური სამსა
ხურის სპეციალისტი. ასევე, სიახლეა - სოციალური სამსახურის მიერ ხორციელდება
მოწყვლადი ჯგუფების ბენეფიციართა სპეციფიკური საჭიროებების შესწავლა.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტშიც სიახლეა, კერძოდ, საკრებულოს გადაწყვეტილე
ბით, ბიუჯეტში შევიდა მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს შენობის ოპტიმალურ
ადაპტირებას შშმ პირებისთვის. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტს ჰყავს მოწყ
ვლად ჯგუფებთან კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი პირი, როგორც საკრებულოში,
ასევე მერიაში და მუნიციპალიტეტში ინერგება მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების
შესწავლის პრაქტიკა.
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იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია



მოქალაქეთა მონაწილეობის არსებული
მექანიზმების გამოყენების ხარისხი

ამ მიმართულებით ყველა მუნიციპალიტეტში პირველი მონიტორინგის შემდგომ
მნიშვნელოვანი პროგრესი ვლინდება - ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს
მუშაობა ვებგვერდის გაუმჯობესებაზე, მას ემატება სხვადასხვა ფუნქციური ფანჯა
რა. ხონის ვებგვერდზე ჩაშენდა ონლაინ პეტიცია, ასევე, მერის გადაწყვეტილებით,
პეტიციის 1%-იანმა ზღვარმა დაიწია 0,5% -მდე. უკვე ფიქსირდება 21 დასრულებული
და 2 მიმდინარე პეტიცია. ანალოგიური სიახლე ინერგება თერჯოლისა და ვანის მუ
ნიციპალიტეტების ვებგვერდებზე, ასევე სიახლეა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
- ფონდი სოხუმის გრანტის ფარგლებში შეიქმნა ელექტრონული მენეჯერი, რომლის
საშუალებითაც მოქალაქეები პირდაპირ უკავშირდებიან საკრებულოსა და მერიის
თანამშრომლებს. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდს დაემატა ფანჯარა - ,,შექ
მენი პეტიცია“, ასევე არსებობს ელექტრონული მიმართვის ფორმები: განცხადების
ფორმა და საჩივრის ფორმა. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ვებგვერს დაემატება ვე
ლი - „შენი იდეა ქალაქის მერს“, რაც საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს ონლაინ
ფორმატში წარადგინონ იდეები, რომლებიც მათ საჭიროებებს ასახავს.
მონიტორინგის შედეგად ვლინდება, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში - ბაღდათში, ვან
ში, ხონში, ცაგერში, ამბროლაურში, თერჯოლაში, ლანჩუთსა და ოზურგეთში არსე
ბობს მოქალაქეთა მრჩეველთა, გენდერული, შშმ პირთა და სოციალ საკითხთა მრჩე
ველთა საბჭოები, რაც მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში ინკლუზიურობის მაღალ
ხარისხს განაპირობებს. ბოლო მონიტორინგით გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ საბჭო
ებს დაემატათ ახალგაზრდულ მრჩეველთა საბჭოებიც.
ხონი მუნიციპალიტეტში მოხდა შშმ პირთა საბჭოს დებულების განახლება და მიმდი
ნარეობს საბჭოს პირთა შერჩევის პროცესი. აქტიურ საქმიანობას ეწევა პროექტის
ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფიც. რაც შეეხება სოციალურ ბიუჯეტს, ის საკ
მაოდ მოცულობითია და საერთო ბიუჯეტის 15%-ს შეადგენს.
წინა მონიტორინგის შემდეგ განახლდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის სათათ
ბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობაც, დამტკიცდა მისი
ახალი დებულება. ასევე, მერიაში ფუნქციონირებს რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი: ფი
ნანსური, ინფრასტრუქტურული და საჯარო მმართველობის რეფორმის იმპლემენტა
ციის ხელშემწყობი სამუშაო ჯგუფები.
2021 წლის 10 მაისს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შეიქმნა სამო
ქალაქო ბიუჯეტის საბჭო და განისაზღვრა მისი საქმიანობა. ასევე, დამტკიცდა შშმ
პირთა საბჭოს სამოქმედო გეგმა.
ვანი მუნიციპალიტეტში ბოლო მონიტორინგის პერიოდში შეიქმნა მერიის სათათბირო
ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო. მუნიციპალიტეტში არსებობს „სამუშაო
ჯგუფი“, რომლის სამოქმედო გეგმაც დამტკიცებულია საკრებულოს მიერ და მისი
მუშაობის ფორმატი დღესდღეობით მუნიციპალიტეტის ეფექტიანი, გამჭვირვალე და
ინკლუზიური მმართველობის გარანტიაა.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბ
ჭო, გენდერული თანასწორობის საბჭო და რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი. წინა მონიტო
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მონიტორინგი - ინკლუზიურობა
რინგთან შედარებით არის პროგრესი - მერიაში შეიქმნა ახალგაზრდულ მრჩეველთა
საბჭო.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საქმიანობის აქტიურ ფაზაშია საჯარო მმართველო
ბის რეფორმის იმპლემენტაციის ხელშეწყობის სამუშაო ჯგუფი.



მუნიციპალიტეტების თანამშრომელთა
გენდერული კომპოზიცია

მონიტორინგის შედეგად ვლინდება, რომ უმრავლეს მუნიციპალიტეტებს თანამშრო
მელთა გენდერული გადანაწილების სტატისტიკა არ აქვთ ვებგვერდზე წარმოდგენი
ლი. მსგავსი სტატისტიკა ამ ეტაპზე იძებნება მხოლოდ ვანის მუნიციპალიტეტების
ვებგვერდებზე, თუმცა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ბაღდათის, ვანის, ცაგერის, ამბრო
ლაურის მუნიციპალიტეტების ვებგვერდების განახლება, სადაც იგეგმება გენდერუ
ლი სტატისტიკის განთავსდება.
რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებში დასაქმებულთა გენდერულ გადანაწილებას, ამ კუ
თხით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ გამოვლენილა.
მონიტორინგის პირველივე ანგარიშიდან გამოვლინდა, რომ მუნიციპალიტეტების გან
ცხადებები ვაკანსიების შესახებ არ შეიცავენ რაიმე სახის დისკრიმინაციულ მიდგომებს.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დასაქმებულთა 68% არის კაცი, ხო
ლო მერიაში ეს მაჩვენებელი აღწევს 60%-ს, ხოლო ხელმძღვანელ თანამდებობებზე
მყოფი ქალების პროცენტული მაჩვენებელი, შემდეგნაირად არის გადანაწილებული:
მერიაში ქალი თანამშრომლებიდან ხელმძღვანელ პოზიციას იკავებს 31%, ხოლო საკ
რებულოში ხელმძღვანელ თანამდებობაზე 33.33% ქალია.
ხონის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულთა 63% ქალია. ასევე, წამყვან პოზიციაზე და
საქმებულთა 52%-ია ქალი.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა 32 % ქალია. ვანის თვით
მმართველობაში დასაქმებული ქალების რაოდენობა 33%-ია. მერიაში ხელმძღვანელ
თანამდებობებზე მყოფ ქალთა პროცენტული რაოდენობაა 18.2%, საკრებულოში
ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მყოფ ქალთა პროცენტული მონაცემი კი - 11.7% .
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ ქალთა პროცენტი უდრის 40%-ს,
წამყვან თანმდებობებზე ძირითადად დასაქმებული არიან კაცები, თუმცა უნდა აღი
ნიშნოს, რომ ერთი კომისიის თავმჯდომარე ქალია.
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გენდერული სტატისტიკა ხელმისაწვდომია
- მაჩვენებელი პირველი ანგარიშის შემდეგ უცვლელია საკრებულოში -10%, ხოლო
მერიაში - 11 %.
არ შეცვლილა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული ქალების პროცენტული
მაჩვენებელი, კერძოდ, მერიაში დასაქმებულთა 54%, ხოლო საკრებულოში დასაქ
მებულთა 78% არის ქალი. ასევე, უცვლელია ადგილობრივ თვითმმართველობაში
ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მყოფი ქალების პროცენტული მაჩვენებელი: მერია
- 54%, საკრებულო - 20%.
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ოზურგეთში მონიტორინგის შედეგებით, ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქ
მებულ ქალთა საერთო პროცენტული მაჩვენებელი 83%-ია. მონიტორინგის შედეგად,
ცხადი გახდა, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხელმძღვანელ თანამდებო
ბებზე მყოფი ქალების პროცენტული მაჩვენებელი წინა მონიტორინგის სტატისტი
კასთან შედარებით გაზრდილია 5%-ით.



მოწყვლადი ჯგუფების სპეციფიკური საჭიროებების
ასახვა მუნიციპალურ ბიუჯეტში

მონიტორინგის შედეგად ვლინდება, რომ არც ერთ მუნიციპალიტეტს გადაწყვეტილე
ბის მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის საკითხი არ აქვს ნორმატიული
აქტით დარეგულირებული, თუმცა ამის მიუხედავად, ყველას აქვს სოციალური ბიუ
ჯეტი. ასევე, ყველგან არის სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე პასუ
ხისმგებელი პირი.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტს გენდერული ბიუჯეტი არ გააჩნია, თუმცა გენდერული
კუთხით არის გათვალისწინებული ხარჯები, რაც ჩაშლილია სხვადასხვა ქვეპროგრა
მაში. მუნიციპალიტეტს არ აქვს სამოქალაქო ბიუჯეტი. ამ მხრივ ჯერ კიდევ არანაი
რი ცვლილება არ ფიქსირდება. სოციალური ბიუჯეტის წილი მთლიან ბიუჯეტში 2021
წელს შეადგენს 7.3%-ს.
ბაღდათის მოწყვლადი ჯგუფების გადაწყვეტილების პროცესში ჩართვასთან დაკავ
შირებით, დადგინდა, რომ აღნიშნული რეგულირდება მხოლოდ შშმ პირთა საბჭოს
მიერ შესაბამისი აქტის საფუძველზე. ასევე, ამ საკითხს არეგულირებს მუნიციპა
ლიტეტში შექმნილი გენდერული თანასწორობის საბჭოც, რომელიც ემსახურება შე
საბამის ინტერესთა ჯგუფების გაძლიერებას. მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდის
მიზნით, ვებგვერდის გაუმჯობესების პროექტი მოიაზრებს საკრებულოსა და კომი
სიების სხდომების ონლიან ტრანსლირების ფუნქციის დამატებას, რაც ამ კუთხით
საუკეთესო მექანიზმი იქნება.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს მე
რის მრჩეველი. ამ მიმართულებით პრაქტიკა უკვე დანერგილია და თანამშრომლობის
პროცესი გამართულია.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტის გენდერული პარამეტრებით შედგენის
პრაქტიკა სუსტია, თუმცა მონაწილეობითი ბიუჯეტი უკვე დანერგილია და შეადგენს
50000 ლარს, რაც საერთო ბიუჯეტის 3%-ია. სოციალური ბიუჯეტი შეადგენს 1 მლნ
34 000 ლარს, რაც საერთო ბიუჯეტის 8,3%-ია. თერჯოლაში ინტერესთა ჯგუფებთან
კომუნიკაციას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატის უფროსი. რაც შეეხება მერი
ას, აქ აღნიშნულ საქმიანობას ითავსებენ გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმო
მადგენელი და მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი.
ვანის მუნიციპალიტეტს ჯერ არ აქვს მონაწილეობითი (სამოქალაქო) ბიუჯეტი, თუმ
ცა მუნიციპალიტეტს აქვს სოციალური ბიუჯეტი, რომლის პროცენტული წილი სა
ერთო ბიუჯეტის 9,2%-ია.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის
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მონიტორინგი - რეკომენდაციები
ეროვნულ ასოციაციასთან ერთად ამ ეტაპზე მუშაობს გენდერული ბიუჯეტის შემუ
შავებაზე. მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე არის ფანჯარა სახელწოდებით - „დაგეგმე
შენი ბიუჯეტი“, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ მათი ინიციატივების გაჟღერება.
ცაგერის მუნიციპალიტეტში პარტნიორი ორგანიზაცია პროექტის ფარგლებში ახორ
ციელებს მონაწილეობითი და გენდერული ბიუჯეტირების საკითხებზე საინფორმაციო
კამპანიას, ასევე, ამ მიმართულებით თანამშრომლობენ მუნიციპალიტეტის წარმომად
გენლებთან და შესაბამისი სამსახურებთან. ჩატარდა ტრენინგები, საჯარო სივრცეებში
განთავსდა იდეების ყუთები, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩაყარონ თავიანთი იდეები.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს აქვს სოციალური, მონაწილეობითი და გენდერული
ბიუჯეტიც. მთლიან ბიუჯეტთან მიმართებით გენდერული ბიუჯეტის წილია 0,049%
(5000ლ), მონაწილეობითი ბიუჯეტირება - 0,569% (69900ლ), სოციალური პროგრამე
ბი - 5,49% (625500 ლ). პროგრესი მდგომარეობს იმაში, რომ გენდერული თანასწო
რობის პროგრამა ბიუჯეტში ასახულია დამოუკიდებელ პროგრამად. მონაწილეობითი
ბიუჯეტირების პორტალის მოქნილი სისტემა საშუალებას იძლევა, ელექტრონულად
მოხდეს იდეების წარდგენა, განხილვა და ხმის მიცემაც. იხ. https://idealanchkhuti.ge/ .
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შესაძლებელია ელექტრონული პეტიციის წარდგე
ნა, არსებობს პეტიციების რეესტრი. 2021 წელს შევიდა ორი პეტიცია, რომელიც
რეაგირებისთვის გადაეცა მერიას. არის წერილების, საჩივრების ელექტრონულად
წარდგენის შესაძლებლობა. შენარჩუნებულია სამოქალაქო ბიუჯეტირების - „იყავი
თანამმართველი“, დადებითი დინამიკა, პროგრამა კვლავაც გამოირჩევა მოქალაქეთა
ჩართულობით. ვებგვერდზე - https://votes.oz.gov.ge/, იძებნება ყველა წარდგენილი
პროექტი, მარტივად არის ახსნილი მონაწილეობის კრიტერიუმები.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების
განსახორციელებლად გამოყოფილია 1,639000 ლარი და ის განაწილებულია 16 სხვა
დასხვა პროგრამაზე. მონიტორინგით ირკვევა, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში
გათვალისწინებულია გენდერული ბიუჯეტი - სამოქალაქო ბიუჯეტირებისთვის გა
მოყოფილია 300,000 ლარი.

4. დასკვნა და რეკომენდაციები
სამოქალაქო ორგანიზაციების ფორუმის მიერ განხორციელებული მონიტორინგი შე
იძლება შემდეგი სახით შეჯამდეს:

გამჭვირვალობა
ვაკანსიის გამოცხადების საჯაროობა და ვადები ყველა მუნიციპალიტეტში დაცუ
ლია და ამ პერიოდში გაუმჯობესება მოხდა ოზურგეთში. პირველი მონიტორინ
გის შემდეგ მნიშვნელოვანად გაუმჯობესდა ყველა მუნიციპალიტეტში საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა - ადგილობრივი ხელისუფლების თანამდებობის
პირთა ბიოგრაფიები და საკონტაქტო ინფორმაცია განთავსდა ვებგვერდზე. ამ
პერიოდში აღნიშვნის ღირსია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ახალი ონლაინ აპ
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ლიკაციის -„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ელექტრონული მენეჯე
რი“, გაფართოების პროცესი და ასევე, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მსგავსი
პრაქტიკის დანერგვა.
მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ ბაღდათის, ხონისა და ვანის მუნიცი
პელიტეტებში საკრებულოს და მერიის სხდომების თარიღების, დღის წესრიგების,
ოქმებისა და სხვადასხვა ნორმატიული აქტების ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვნად
გაიზარდა პირველი მონიტორინგის შემდეგ. ამ კუთხით ყველა ტიპის ხარვეზი გამოს
წორებულია მითითებული რეკომენდაციების შესაბამისად.
თვითმმართველობში ანტიკორუფციული დოკუმენტების არარსებობა განსაკუთრე
ბულად პრობლემატური იყო, თუმცა სამუშაო ჯგუფების აქტიური მონაწილეობით ამ
მიმართულების გაძლიერება განსაკუთრებულ ხაზგასმას საჭიროებს.
ეფექტიანობა
ყველა მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა მხრიდან წარდგენილ საჩივრებსა და წერი
ლებზე რეაგირება ხდება ვადების დაცვით, ასევე, უმრავლეს მუნიციპალიტეტებში,
ხორციელდება შემოსული წერილებისა და საჩივრების ანალიზი.
პროექტის დასაწყისში გამოიკვეთა, რომ ბაღდათის მუნიციპალიტეტში შუალედუ
რი ანგარიშების ატვირთვის პრაქტიკა საერთოდ არ არსებობდა, რასაც მოყვა შე
საბამისი რეკომენდაციები. სამუშაო ჯგუფის წევრთა აქტიური თანამშრომლობით
აღნიშნული ხარვეზი თანდათან გამოსწორდა. ანალოგიურად მოხდა ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტშიც. ორივე მუნიციპალიტეტში პროგრესი შენარჩუნებულია - ვებ
გვერდზე სისტემატურად ქვეყნდება ფინანსური ანგარიშები, დამტკიცებული ბიუჯე
ტი, ბიუჯეტის შესრულების 3, 6, 9 თვის ანგარიშები, წლიური ანგარიში, შესყიდვების
გეგმა და ანგარიშები.
„სამუშაო ჯგუფის“ აქტიური ჩართულობით, 2021 წლის ბიუჯეტში ჩაიდო თანხა ვა
ნის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლებისთვის, რაც ამ ხარვეზს შეავსებს და
სრულყოფილად განთავსდება ყველა ტიპის ანგარიში.
გამჭვირვალობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ანტიკორუფციული გეგ
მები, ანტიკორუფციული დებულება და ეთიკის კოდექსი, რაც ბაღდათის, ვანისა
და ცაგერის მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნდათ პირველი მონიტორინგის ჩატარების
დროს.
დღეს სამივე მუნიციპალიტეტში არის პოზიტიური შედეგი, კერძოდ, „სამუშაო ჯგუ
ფების“ აქტიური მუშაობის შედეგად მუნიციპალიტეტებმა შეიმუშავეს და დაამტკი
ცეს ეთიკის კოდექსი და გამოაქვეყნეს ვებგვერდებზე.
ინკლუზიურობა
მონიტორინგის მოცემულ ეტაპზე ირკვევა, რომ „ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენ
ტრმა“ შეიმუშავა და განახორციელა მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისებით კმა
ყოფილების ხარისხის კვლევა. შედეგები მიეწოდა მერიას. ასევე, „საქართველოს სა
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სოფლო დარბაზი“ მერიის დაკვეთით აწარმოებს სოციალური პროგრამებით მოსახ
ლეობის კმაყოფილების ხარისხის კვლევას. აღსანიშნავია, რომ მოცემული პრაქტიკა
დაინერგა წინა მონიტორინგის რეკომენდაციის გათვალისწინების შედეგად.
ასევე, პირველი მონიტორინგის რეკომენდაციის შედეგად მუნიციპალიტეტებში ინერ
გება ინფორმაციის გაცვლის პრაქტიკა, როგორც სხვადახვა განყოფილებასა და დე
პარტამენტს, ასევე, რეგიონში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს შორის. ეს ძირითადად
ხდება ერთობლივი შეხვედრების ორგანიზების გზით. ასევე, აღნიშნული პროექტის
ფარგლებში დაინერგა სხვადასხვა რეგიონის მუნიციპალიტეტებს შორის გამოცდი
ლების გაზიარების პრაქტიკა.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში პირველი მონიტორინგის შემდეგ შემუშავებული რეკო
მენდაციის შესაბამისად სოციალური სამსახურის მიერ დაიწყო მოწყვლადი ჯგუფე
ბის საჭიროებების პერიოდული კვლევა.
ხონის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური
დაცვის გაუმჯობესების კუთხით სიახლეები ინერგება - მიიღეს შშმ პირთა პირობე
ბის გაუმჯობესების სტრატეგიული დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა. ასევე, მოხდა
მერიის შენობის ადაპტირება და შშმ პირებს შეუძლიათ ისარგებლონ მოქალაქეთა
მისაღებით.
პირველი მონიტორინგის შემდგომ მნიშვნელოვანი პროგრესი ვლინდება - ბაღდათის
მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს მუშაობა ვებგვერდის გაუმჯობესებაზე, კერძოდ,
მას ემატება სხვადასხვა ფუნქციური ფანჯარა. ხონის მუნიციპალიტეტის ვებგვერ
დზე ჩაშენდა ონლაინ პეტიცია და მერის გადაწყვეტილებით, პეტიციის 1%-იანმა
ზღვარმა დაიწია 0,5% -მდე. უკვე ფიქსირდება 21 დასრულებული და 2 მიმდინარე
პეტიცია. ანალოგიური სიახლე ინერგება თერჯოლისა და ვანის მუნიციპალიტეტების
ვებგვერდებზე, ასევე, სიახლეა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში - ფონდი სოხუ
მის გრანტის ფარგლებში შეიქმნა ელექტრონული მენეჯერი, რომლის საშუალებითაც
მოქალაქეები პირდაპირ უკავშირდებიან საკრებულოსა და მერიის თანამშრომლებს.
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდს დაემატა ფანჯარა - ,,შექმენი პეტიცია“ და
არსებობს ელექტრონული მიმართვის ფორმები: განცხადების ფორმა და საჩივრის
ფორმა. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ვებგვერს დაემატება ველი - „შენი იდეა ქალა
ქის მერს“, რაც საშუალებას მისცემს მოქალაქეებს ონლაინ ფორმატში წარადგინონ
იდეები, რომლებიც მათ საჭიროებებს ასახავს.
დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციე
ბის, ფორუმის წევრი ორგანიზაციების და სამუშაო ჯგუფების აქტიური ადვოკატი
რების კამპანიისა და ძალისხმევის შედეგად შეინიშნება მნიშვნელოვანი პროგრესი
თვითმართველობებში გამჭვირვალობის, ეფექტიანობის და ინკლუზიურობის თვალ
საზრისით, თუმცა კვლავ რჩება გარკვეული გამოწვევები, რასაც სჭირდება პროექ
ტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მუშაობის გაგ
რძელება და მათი აქტივობების მხარდაჭერა.
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იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

მუნიციპალიტეტებისთვის გასათვალისწინებელი
რეკომენდაციები:
გამჭვირვალობის კუთხით
 მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაუმჯობესებისთვის აუცილებე
ლია მოხდეს ვებგვერდის რესურსების გამოყენება და ინფორმაციის პროაქტიული
გამოქვეყნების წესების შესრულების მონიტორინგზე პასუხისმგებელი პირების გა
მოყოფა; ყველა აუცილებელი ინფორმაციის დროული განთავსება, ელექტრონული
სერვისების მიწოდების ხარისხის და მოცულობის პერიოდული ანალიზი და ვებგვერ
დის მუშაობაზე ანგარიშის მოსმენა მერიასა და საკრებულოში;
 სასურველია მოხდეს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესების სისტემატუ
რი ანგარიშგება და შესაბამისი ანგარიშების მუნიციპალიტეტის ვებგვერდებზე
განთავსება;
 საჭიროა საქმისწარმოების ერთიანი ელექტრონული სისტემის დანერგვა, რაც
გააუმჯობესებს, როგორც შიდა კომუნიკაციას, ასევე, მუნიციპალიტეტის კო
მუნიკაციას გარე აქტორებთან;
 ვებგვერდის ფუნქციონირების სრულყოფისთვის სასურველია მეტი რესურსე
ბის მობილიზება, როგორც ფინანსური, ასევე, ადამიანური და წარმატებული
პრაქტიკების გაზიარება;
 მნიშვნელოვანია ელექტრონული პეტიციის პოპულარიზაცია და მოქალაქეთა
მოტივიაცია ადგილობრივი ინიციატივებისთვის;
 მიზანშეწონილია პროექტის ფარგლებში დაწყებული შიდა სტრუქტურებსა და
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს შორის გამოცდილების გაზიარების პრაქტი
კის გაგრძელება.
ეფექტიანობის კუთხით
 სასურველია მოხდეს მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასების მოქნილი სის
ტემის დანერგვა და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით მუნიციპალური სერვი
სების გაუმჯობესება;
 სასურველია გაგრძელდეს გენდერულ ბიუჯეტირებაზე მუშაობა თითოეულ
მუნიციპალიტეტში;
 მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს მონაწილეობითი ბიჯეტირების პრაქტიკა და
არსებული გამოცდილების სხვა მუნიციპალიტეტებში გაზიარება;
 რეკომენდირებულია მუნიციპალიტეტში არსებობდეს მონიტორინგის სისტემა.
ასევე, მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტმა შექმნას მუნიციპალური მომსახუ
რების შეფასების მექანიზმი, რაც გაამარტივებს მუნიციპალიტეტის საქმიანო
ბის ეფექტიანობის გაზომვის პროცესებს;
 სასურველია მოხდეს ინკლუზიურობის გაზრდა და წარმატებული პრაქტიკის
გაცნობა/პოპულარიზაცია.
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ინკლუზიურობის კუთხით
 სასურველია გაგრძელდეს მუნიციპალური სივრცეების შშმ პირებზე ადაპტი
რება;
 მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტებში შექმნილი საბჭოების მუშაობის გააქ
ტიურება და ინფორმაციის გაზიარების ხელშეწყობა, საუკეთესო პრაქტიკის
გაზიარების მიზნით;

ცენტრალური ხელისუფლებისთვის რეკომენდაციები:
გამჭვირვალობის კუთხით
 სასურველია დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის განხორციელების პროცესში
მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით, შესაბამისი სტან
დარტების შემუშავება და შესაბამისი რესურსების მუნიციპალიტეტისთვის
მიწოდება, როგორც მატერიალური, ასევე, საგანმანათლებლო პროგრამებით;
თანამშრომლეთა ინფორმირებულობისა და უნარების გაძლიერება;
 სასურველია მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობის ინდექსის პოპულარიზა
ცია და მისი საშუალებით მუნიციპალიტეტების შეფასება და წახალისება.
ეფექტიანობის კუთხით
 სასურველია მუნიციპალური სერვისების მინიმალური სტანდარტის დაწესება
და კანონმდებლობით განსაზღვრა;
 სასურველია მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი სტატისტიკის წარმოების
დანერგვა და შესაბამისი მატერიალური და ადამიანური რესურსების გაძლიე
რება;
 სასურველია მუნიციპალური სერვისების მონიტორინგისა და შეფასების სის
ტემების დანერგვის წახალისება, შესაბამისი სასწავლო პროგრამების შემუშა
ვება და მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეების გადამზადება.
ინკლუზიურობის კუთხით
 სასურველია მუნიციპალიტეტებში ინკლუზიურობის შესახებ სასწავლო კურ
სების მომზადება და მათი საშუალებით მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელე
ების გადამზადება. ასევე, შესაბამისი მატერიალური და ფინანსური რესურსე
ბის გადაცემა მუნიციპალიტეტებისთვის;
 სასურველია მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრაქტიკის ანალიზი, მუნიციპა
ლიტეტებს შორის გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკის დამკვიდრება და ამ
პრაქტიკის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა;
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ადგილობრივ დონეზე საჯარო
მმართველობის რეფორმის (PAR)
საგზაო რუკის განხორციელების
მეოთხე მონიტორინგის ანგარიში
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შესავალი

ანგარიშში ასახულია პროექტის „გურიის, იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამო
ქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართვე
ლობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში შეს
რულებული მეოთხე მონიტორინგის შედეგები. წარმოდგენილია პირველიდან
ბოლო მონიტორინგამდე ელექტრონული მმართველობის პრაქტიკის გაუმჯო
ბესების პროცესში ვანის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ცვლილებების დინა
მიკა და საჭირო აქტივობები ჯერ კიდევ არსებული გამოწვევების საპასუხოდ.
ვანის მუნიციპალიტეტში მეოთხე მონიტორინგი 2021 წლის ივლისში ჩაატარა
ორმა ორგანიზაციამ: „თანადგომა 2020“ და „მოქალაქეთა აქტიურობა ეფექტი
ანი მმართველობისა და სამართლიანობისათვის“.

მონიტორინგის მიზანი
ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების ხელშეწყობის
თვის, კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ მეწარმე ქალთა ფონდთან და
იმერეთის მხარის 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“. პროექტი, დასავ
ლეთ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შექმნის და გაძლიერების
გზით, უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას და კონტროლს იმერეთის, რა
ჭა-ლეჩხუმის და გურიის 8 მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის
განხორციელების მონიტორინგის პროცესზე.
მეოთხე მონიტორინგის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეფექტიანობის, გამჭვირვალო
ბის და ინკლუზიურობის კუთხით გამოვლენილი გამოწვევების დაძლევით მიღებული
ცვლილებების შეფასება და ახალი რეკომენდაციების შემუშავება.

მონიტორინგის მეთოდოლოგია
მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში, კერძოდ კი ხო
ნის, ბაღდათის, თერჯოლის, ვანის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ცაგერისა და ამბრო
ლაურის მუნიციპალიტეტებში, 2021 წლის 5-12 ივლისის პერიოდში. მონიტორინგის
პროცესში აქტიურად ჩაერთო პროექტის ფარგლებში 2019 წლის ოქტომბერს ჩამო
ყალიბებული „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმი“, რომელმაც
გააერთიანა სამიზნე რეგიონებში სხვადასხვა პროფილის და განსხვავებულ თემატურ
მიმართულებებზე მომუშავე 16 ორგანიზაცია.
ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინ
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კლუზიურობის ხარისხის შესწავლა მოხდა პროექტის პარტნიორების მიერ წინასწარ
შემუშავებული მონიტორინგის მექანიზმის და კითხვარების საფუძველზე, რომელიც
შეფასების 29 სხვადასხვა კრიტერიუმს და ინდიკატორს აერთიანებდა (იხ. დანართი
#1 „კითხვარი“). რეფორმის მიმდინარეობის შეფასება ხორციელდებოდა მუნიციპა
ლიტეტების ოფიციალური ვებგვერდების მონიტორინგის, ასევე ადგილობრივი ხელი
სუფლების წარმომადგენლებისგან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ანალიზის
და მოქალაქეთა მონაწილეობის პრაქტიკის ადგილებზე დაკვირვების საფუძველზე.
ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების დამატებით საშუალებებად გამოყენებულ
იქნა მუნიციპალური ორგანოების წარმომადგენლებთან სატელეფონო კომუნიკაცია,
პირადი შეხვედრები და ყველა ოფიციალური ონლაინ წყარო, რომლებიც კონკრეტუ
ლი საკითხის შეფასებისთვის საჭირო ინფორმაციას შეიცავდა.

მიღებული შედეგების ანალიზი



გამჭვირვალობა

გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტი მუნიციპალიტეტში მოიაზრებს იმას, თუ რამ
დენად გამჭვირვალეა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესები ვაკანსიის გამოცხა
დების, განცხადებების მიღების, მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით; ვებგვერდზე
განთავსებულია თუ არა ორგანიზაციული სტრუქტურა და საჯარო მოხელეთა სა
კონტაქტო ინფორმაციები; არსებობს თუ არა ონლაინ რეჟიმში საჩივრის ან წინა
დადების წარდგენის მექანიზმი; იტვირთება თუ არა მუნიციპალიტეტის ანგარიშები,
დამტკიცებული ბიუჯეტი, ფინანსური ანგარიშები და რა პერიოდულობით - ამ სა
კითხებზე შეგროვებული ინფორმაციები ხაზს უსვამს მუნიციპალიტეტის მუშაობის
გამჭვირვალობას. მონიტორინგის პროცესში გამოკვეთილი მცირე ხარვეზების აღ
მოფხვრა, რაც საბოლოოდ რეკომენდაციებში აისახება, ხელს შეუწყობს გამჭვირვა
ლობის პროცესის გაძლიერებას თვითმმართველობაში.
გამჭვირვალობა ითხოვს შესაბამისი სტანდარტების დაცვას ვებგვერდზე გამოქვეყნე
ბულ ვაკანსიებზე. წინა მონიტორინგის მასალებით ვანის მუნიციპალიტეტში ამ კუ
თხით ხარვეზი არ დაფიქსირებულა. აღსანიშნავია, რომ ვაკანსიის ვადებთან დაკავ
შირებით ყველა წესი დაცულია, რაც დასტურდება შესაბამისი ინდიკატორით. მეტი
თვალსაჩინოებისა და საჯაროობის მიზნით განცხადებები იტვირთება მუნიციპალი
ტეტის ვებგვერდზე. შიდა კონკურსის, ასევე ღია და დახურული კონკურსის შემთხვე
ვაში ბრძანება ასევე იკვრება მერიის საინფორმაციო დაფაზე.
ეს არის პროგრესი წინა მონიტორინგის რეკომენდაციების შემდეგ და „სამუშაო ჯგუ
ფის“ აქტიური ჩართულობით.
რაც შეეხება ბოლო მონიტორინგს, საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის მერიაში
ჩატარდა კონკურსი სამ ვაკანსიაზე, ესენია: პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეუ
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ლის, საქმისწარმოების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მესამე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; ბავშვის უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის
განყოფილების უფროსი, ბავშვის დაცვის ინსპექტორი, ამ ვაკანსიაზე კონკურსი ჩა
ტარდა მეორედ, რადგან პირველი კონკურსი ჩაშლილად გამოცხადდა; ასევე ვაკანსია
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის, ინფრას
ტრუქტურის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ვაკანტურ
თანამდებობებზე, რომლებიც გამოცხადდა მუნიციპლიტეტის მერის 2021 წლის 24
თებერვლის N20 157 ბრძანების საფუძველზე (https://vani.gov.ge/brdzanebebi/). საკრე
ბულოში ვაკანსია არ ყოფილა და კონკურსი არ ჩატარებულა.
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის ორგანიზაციული სტრუქტურა სრულად გასწორდა,
ჯერ კიდევ პირველი მონიტორინგის შემდეგ მითითებული რეკომენდაციის შესაბა
მისად, განთავსებული იყო საკონტაქტო პირების ბიოგრაფიები მათი სატელეფო
ნო ნომრების, ელექტრონული მისამართის და მოვალეობების აღნიშვნით. ამ ეტაპზე
ხდება ვებგვერდის მოდერნიზაცია - ყველა მონაცემის თავიდან ატვირთვა. ამ პრო
ცესში აქტიურად არის ჩართული „სამუშაო ჯგუფი“, რათა შენარჩუნდეს არსებული
დადებითი ტენდენცია. ვებგვერდის მოდერნიზაციის პროცესი უახლოეს დღეებში სა
ბოლოოდ დასრულდება.
საკუთარ მოქალაქეებთან ანგარიშგების პროცესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება -ადრე იტვირთებოდა მხოლოდ ბიუჯეტი,
რაც განპირობებული იყო იმით, რომ ძველი ვებგვერდი არ იყო სათანადო ტევადო
ბის. დადებითი ტენდენცია აშკარაა, „სამუშაო ჯგუფის“ აქტიური ჩართულობით 2021
წლის ბიუჯეტში ჩაიდო თანხა ვებგვერდის განახლებისთვის, რაც ამ ხარვეზს სრუ
ლად შეავსებს და სრულყოფილად განთავსდება ყველა ტიპის ანგარიში. უკვე მოხდა
გვერდის მოდერნიზაცია და ამჟამად მიმდინარეობს შესყიდვების გეგმების და შეს
ყიდვების ანგარიშების ატვირთვა. „სამუშაო ჯგუფის“ აქტიური ჩართულობით მოხდა
ყველა საჯარო ინფორმაციის მიწოდება ვებგვერდზე გამოსაქვეყნებლად და უახლო
ეს დღეებში აიტვირთება ბიუჯეტი, შესრულების ანგარიშები, შესყიდვების გეგმები
და მერიისა და საკრებულოს წევრების ანგარიშები კანონმდებლობით განსაზღვრული
ვადების მიხედვით - შემდეგ ბმულზე https://vani.gov.ge/angarishebi-gatseuli-samushaosshesakheb/
წინა მონიტორინგების რეკომენდაციების ადვოკატირების შედეგად შეინიშნება პროგ
რესი მოქალაქეთა მიღების დღეების და საათების განსაზღვრასთან დაკავშირებით.
მუნიციპალიტეტში დადგენილი იყო მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მერის მიღების სა
ათები. ის, რომ დღეს ყველა თანამდებობის პირს განსაზღვრული აქვს მიღების/
კოსულტაციების დღეები და საათები, „სამუშაო ჯგუფის“ აქტიურობის შედეგია. მუ
ნიციპალიტეტის მერიამაც და საკრებულომაც მიიღო ადმინისტრაციულ-სამართლებ
რივი აქტები და განსაზღვრა მიღების საათები, რაც შეგვიძლია ვიხილოთ შემდეგ
ბმულზე https://vani.gov.ge/normatiuli-baza/
გამჭვირვალობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ანტიკორუფციული გეგმები
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და ანტიკორუფციული დებულება, ეთიკის კოდექსი, რაც მუნიციპალიტეტს არ გააჩ
ნდა პირველი მონიტორინგის ჩატარების დროს. „სამუშაო ჯგუფის“ აქტიური მუშაობის
შედეგად შემუშავდა დებულება და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის
10 თებერვლის N27 3 განკარგულებით დამტკიცდა ,,მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
თვითმმართველობის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ეთიკის კოდექსი“
https://vani.gov.ge/normatiuli-baza/ აღნიშნული დოკუმენტის მიღება მუნიციპალიტე
ტისთვის წინგადადგმული ნაბიჯია გამჭვირვალობისა და ღიაობის თვალსაზრისით.
ამ ეტაპზე „სამუშაო ჯგუფი“ აგრძელებს საქმიანობას ანტიკორუფციული დებულე
ბის, ანტიკორუფციული გეგმის შესამუშავებლად, რაც ჯგუფის სამუშაო გეგმაშიც
არის გაწერილი.



ეფექტიანობა

მუნიციპალიტეტის მუშაობის ეფექტიანობის განსაზღვრა მონიტორინგის ერთ-ერთი
ძირითადი სეგმენტია. შესაბამისად, შეგროვილი ინფორმაციების საფუძველზე ირკვე
ვა, რა ცვლილებები ფიქსირდება ვანის მუნიციპალიტეტში პირველი მონიტორინგი
დან დღემდე, რა პოზიტიური ტენდენციები შეიმჩნევა, არის თუ არა მოქალაქეებთან
ურთერთობის ონლაინ ფორმები ხელმისაწვდომი და რა საჭიროებს დახვეწას.
მონიტორინგიდან მიღებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ საკრებულოს შემუშავებუ
ლი აქვს 2021 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმა, რომელიც უკვე დამტკიცებუ
ლია და ატვირთულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე. პროგრესი სახეზეა, რადგან
ეს გეგმები არსებობდა, მაგრამ არ იტვირთებოდა შესაბამის ველში. საკრებულოს
ბიუროს სხდომაზე დამტკიცდა საკრებულოს კომისიების წლიური სამუშაო გეგმე
ბიც - ინფორმაცია ატვირთულია ვებგვერდზე (https://vani.gov.ge/sakrebulos-samushaogegma/).
ეფექტიანობის განმსაზღვრელია გამართული მონიტორინგის სისტემა, რაც ამ ეტაპ
ზე, „სამუშაო ჯგუფის“ აქტიური მუშაობის მიუხედავად, არ არის - მიზეზად სა
ხელდება მონიტორინგის ჩატარებისათვის არასაკმარისი უნარები და სპეციალიტების
მოსაწვევად არასაკმარისი ფინანსები. ამ ეტაპზე ვანის მუნიციპალიტეტში მონიტო
რინგის ფორმები არსებობს, თუმცა ეს მონიტორინგი არ არის სისტემური და ფრაგ
მენტულია. არსებობს მერიის სამსახურების საქმიანობის მონიტორინგის პრაქტიკა,
რაც ხორციელდება მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ, შესაბამისი ფორმით
დაგეგმილ ვადებში. გარდა ამისა, საკრებულოს სხდომებზე ისმინება და ანალიზდება
თითოეული სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობა. ხორციელდება მონიტორინგი შესა
ბამისი დასკვნებით, რაც ხდება საკრებულოს სამუშაო გეგმის მიხედვით. მუნიციპა
ლიტეტში პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასება ხდება „ვანის მუნიციპალიტეტის
მერიის პროფესიულ საჯარო მოხელის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ მუნი
ციპალიტეტის მერის 2021 წლის 2 თებერვლის N20 67 ბრძანებით დამტკიცებული წე
სის მიხედვით. მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს წინადადებით მიმართეს
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პარტნიორი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა - თა
ნამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად, მონიტორინგის ახალი ფორმების შემუშავები
სა და პრაქტიკაში დანერგვის კუთხით ერთობლივი მუშაობის თაობაზე.
მონიტორინგის შედეგებით იკვეთება, რომ მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მუნი
ციპალური მომსახურების, მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასების პრაქტიკა, არ
არის შემუშავებული შეფასებისთვის საჭირო ფორმები. თუმცა უკვე მიდის მუშაობა
იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლების შემდეგ ჩატარდეს ონლაინ
გამოკითხვა მუნიციპალური მომსახურებით მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასების
შესახებ.
თუკი პროექტის დასაწყისში არ იყო განსაზღვრული დღეების რაოდენობა მერიაში
და საკრებულოში მოქალაქეებთან შეხვედრებისთვის, პროგრესად შეიძლება ჩაით
ვალოს ის, რომ დაწესდა მიღების დღეები მერთან, მერის მოადგილეებთან, საკრე
ბულოს თავმჯდომარესთან, მოადგილესთან და კომისიის თავმჯდომარეებთან, რაც
განისაზღვრა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით. ყველა ხელმძღვანელი
თანამდებობის პირისთვის დღეების რაოდენობა შეადგენს: კვირაში ერთ დღეს, თვე
ში ოთხ დღეს.
მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა ისიც, რომ მოქალაქეთა წერილებზე და საჩივ
რებზე პასუხების გაცემა ხდება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად
და დადგენილ ვადებში. მუნიციპალიტეტში 2021 წელში „e Dokument“-ით შემოსულია
310 წერილი, ხოლო MMS პროგრამით - 894 წერილი. ეს წინა მაჩვენებელთან შედარე
ბით საკმაოდ გაზრდილია და მიუთითებს მოქალაქეთა აქტიურობის ზრდაზეც. რაც
შეეხება პასუხის გაცემის ვადებს, ეს დამოკიდებულია წერილში დასმული მოთხოვნის
სირთულეზე - თუ მოითხოვს ვადებს, ამის შესახებ მოქალაქეებს ეგზავნებათ შუალე
დური პასუხები, რომ მიმდინარეობს მოკვლევა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით.
პოზიტიური ცვლილებაა ის, რომ „სამუშაო ჯგუფის“ მითითების შემდეგ ხდება წერი
ლების გაანალიზება მოთხოვნების შესაბამისად, საჩივრების სტატისტიკა და ანგარი
შების მომზადება საქმისწარმოების განყოფილების მიერ.
კადრების პროფესიული გადამზადების საკითხი თვითმმართველობის პირდაპირი
მოვალეობაა. მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მუნიციპალიტეტის თანამ
შრომელთა განვითარების გეგმა დგება თანამშრომელთა შეფასების შედეგების სა
ფუძველზე. თუმცა, სამწუხაროდ, პანდემიის გამო მუნიციპალიტეტის 2021 წლის
ბიუჯეტში არ იქნა გათვალისწინებული და ჩადებული ტრენინგებისათვის თანხა.
პარტნიორი ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან მუნიციპალიტეტის მერიის საფინან
სო-საბიუჯეტო სამსახურს მიეცა მითითება, რომ 2022 წლის ბიუჯეტში აუცილებ
ლად იქნას გათვალისწინებული ტრენინგებისათვის კანონით განსაზღვრული თანხა.
რაც შეეხება პროფესიულ ტრენინგებს თვითმმართველობების წარმომადგენლების
თვის, 2021 წლის დასაწყისიდან დღემდე ონლაინ ტრენინგები გაიარა მერიის 11-მა
საჯარო მოხელემ და საკრებულოს 5-მა საჯარო მოხელემ.
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ტრენინგებში მონაწილე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების
პროცენტული მაჩვენებელი ამ პერიოდამდე შეადგენდა 30%-ს. მაჩვენებელი მზარ
დია, რაც პოზიტიურ დინამიკაზე მიანიშნებს.
მონიტორინგით დასტურდება, რომ მუნიციპალიტეტისთვის კვლავაც პრიორიტეტუ
ლად რჩება სხვადასხვა განყოფილებასა და დეპარტამენტს შორის ანგარიშების წარ
დგენისა და ინფორმაციის გაცვლის პრაქტიკა, რაც დამკვიდრდა მეორე მონიტორინ
გის რეკომენდაციების ლობირების შემდეგ.
სხვა მუნიციპალიტეტებთან გამოცდილების გაზიარების პრაქტიკის კუთხით დადგინ
და, რომ საქმიანობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად და ცოდნის გასაღრმავებლად
ცალკეული შეხვედრები არ იგეგმება, ეს, ძირითადად, ხდება გუბერნიაში შეხვედ
რების დროს და წელს მხოლოდ ორჯერ მოეწყო. ფიქსირდება მსგავსი პრქატიკის
დანერგვის აუცილებლობა მუნიციპალურ დონეზე, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპა
ლიტეტებს შორის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას.



ინკლუზიურ
 ობა

მონიტორინგის ეს ბლოკი მოიცავს ინფორმაციებს: რამდენად არის დაცული მუნიცი
პალიტეტში ინკლუზიურობის საკითხი, არის თუ არა პანდუსები მერიის/საკრებულოს
შენობებში, როგორია ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული და თანამდე
ბობებზე მყოფი ქალების პროცენტული მაჩვენებელი.
რაც შეეხება პანდუსების საკითხს, ვანის მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ნაწილობრივ
არის მოგვარებული - პანდუსი მხოლოდ მერიის/საკრებულოს შენობის შესასვლელ
შია მოწყობილი. შენობის კონსტრუქციიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე მობილური გა
დაადგილების დანერგვა განსაკუთრებულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ
მიმართულებით ცვლილებები არ არის.
მონიტორინგის შედეგად იკვეთება, რომ ვანის მუნიციპალიტეტში ინკლუზიურობის
შესახებ საჯარო მოხეელეები ფლობენ გარვეულ ცოდნას და მოქმედებენ სახელმწი
ფოს მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისად. არსებობს შშმ პირთა საბჭო,
რომელიც დამტკიცდა მერის 2020 წლის 21 ივლისის N20 800 ბრძანებით.
მონიტორიგის პროცესში შესწავლილ იქნა, რამდენად არის არადისკრიმინაციული
მუნიციპალიტეტის განცხადებები ვაკანსიების შესახებ - ვებგვერდზე https://vani.gov.
ge/ განთავსებულია განცხადებები ვაკანსიის შესახებ და ტექსტის შეფასებისას რაიმე
სახის დისკრიმინაციული შეზღუდვები არ იკვეთება.
რამდენად პრიორიტეტულია მუნიციპალიტეტისთვის გენდერული ბალანსის დაცვა, რო

35

ვანის მუნიციპალიტეტი - ინკლუზიურობა

გორია ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული ქალების პროცენტული მაჩ
ვენებელი? - ამ საკითხზე ინფორმაციის მოსაძიებლად გამოყენებულ იქნა შეხვედრები
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების წარმომადგენელთან. მიღებული ინ
ფორმაციის საფუძველზე დასტურდება, რომ თვითმმართველობაში დასაქმებული ქა
ლების რაოდენობა 33%-ია. წინა მონიტორინგთან შედარებით პროგრესი მინიმალურია:
ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული ქალების რაოდენობა იყო 31%, რაც
იმაზე მიუთითებს, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული ქალების რა
ოდენობის განსაზღვრისათვის რაიმე წესი შემოღებული არ არის. გენდერული სტატის
ტიკა ვებგვერდის მოდერნიზაციის დასრულების შემდგომ იქნება ხელმისაწვდომი.
იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხელმძღვა
ნელ თანამდებობებზე მყოფი ქალების პროცენტული მაჩვენებელი, მონიტორინგის
შედეგად შემდეგი მონაცემები მივიღეთ: მერიაში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე
მყოფ ქალთა პროცენტული რაოდენობაა 18.2% - 2 (11), საკრებულოში ხელმძღვანელ
თანამდებობებზე მყოფ ქალთა პროცენტული მონაცემი კი - 11.7% - 2 (17). სტატის
ტიკა ამ ეტაპზე არ არის ხელმისაწვდომი ვებგვერდის განახლების პროცესის გამო.
მონიტორინგის შედეგებით, შშმ პირთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის გა
მართვის, კერძოდ, პანდუსების მოწყობის მხრივ სურათი არსებითად უცვლელია.
ეს საკითხი ვანის მუნიციპალიტეტში მხოლოდ ნაწილობრივ არის მოგვარებული,
რაც იმას გულისხმობს, რომ პანდუსი მერიის/საკრებულოს შენობის შესასვლელ
შია მოწყობილი. შენობის კონსტრუქციის გამო მობილური გადაადგილების დანერ
გვა განსაკუთრებულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება მოწყვლად
ჯგუფებთან (ქალები, სოციალურად დაუცველები, შშმ პირები) კომუნიკაციაზე პა
სუხისმგებელ პირებს, მუნიციპალიტეტში კონკრეტული პირი გამოყოფილი არ არის.
მუნიციპალიტეტში შექმნილია გენდერული თანასწორობის საბჭო, არის გენდერულ
საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი, ასევე შეიქმნა შშმ პირთა საბჭო, მერიასა და საკ
რებულოში სოციალურ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირები. გამომდინარე აქედან,
კონკრეტული მოწყვლადი ჯგუფების პრობლემებზე რეაგირება ამ მექანიზმით ხდება,
თუმცა კონკრეტული მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროების შესწავლა მუნიციპალიტეტ
ში არ ხორციელდება. პროგრესი ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იკვეთება.
მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ მოქალაქეთა მონაწილეობის, ჩართულობის
უზრუნველყოფის მიზნით ხდება არსებული ელექტრონული მომსახურებების გაუმ
ჯობესება, კონკრეტულად, ვებგვერდის მოდერნიზაციის შემდეგ მოქალაქეებს შეეძ
ლებათ ონლაინ რეჟიმში განახორციელონ პეტიციების ხელმოწერები, ასევე გვერდს
ექნება ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმიც. ინერგება სიახლე - ვებგვერდზე იქნება
ფანჯარა „დაგეგმე ბიუჯეტი“, რომლის მეშვეობითაც მოსახლეობას საშუალება ექ
ნება, ბიუჯეტის შემუშავების დროს ხმა მისცეს მისთვის სასურველ პროგრამებს.
ცვლილებები უკვე დაწყებულია და, შესაბამისად, შედეგები მომსახურების გამოყენე
ბის სტატისტიკაზე მომდევნო წელიწადს უკვე ხელმისაწვდომი გახდება.
თარჯიმნის მომსახურების სერვისთან დაკავშირებით მონიტორინგის დროს დაფიქ
სირდა, რომ ამის საჭიროება მუნიციპალიტეტში არ არის, რადგან სხვა ეროვნების
ადამიანები, ეთნიკური ჯგუფები მუნიციპალიტეტში არ ცხოვრობენ.
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მონიტორინგის შედეგებით დასტურდება, რომ ჯერ კიდევ პირველი მონიტორინგის
დროს მუნიციპალიტეტში არსებობდა გენდერული თანასწორობის საბჭო, ასევე ვანის
მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 21 ივლისის N20 800 ბრძანებით შექმნილია შშმ
პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო. ბოლო მონიტორინგიდან ირკვევა, რომ პოზიტიუ
რი დინამიკა პროგრესირებადია. ბოლო მონიტორინგის პროცესში ბრძანება N20 556-ის
საფუძველზე შეიქმნა მერიის სათათბირო ორგანო - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო.
მუნიციპალიტეტში არსებობს „სამუშაო ჯგუფი“, რომლის სამოქმედო გეგმაც დამტკი
ცებულია საკრებულოს მიერ და მისი მუშაობის ფორმატი დღესდღეობით მუნიციპალი
ტეტის ეფექტიანი, გამჭვირვალე და ინკლუზიური მმართველობის გარანტია.
როგორც მეოთხე მონიტორინგიდან დგინდება, ვანის მუნიციპალიტეტს დღემდე არა
აქვს გენდერული ბიუჯეტი, არც მონაწილეობითი (სამოქალაქო) ბიუჯეტი, აქედან
გამომდინარე, ამ ბიუჯეტების პროცენტული წილიც არ არსებობს. მუნიციპალიტეტს
აქვს სოციალური ბიუჯეტი, რომლის პროცენტული წილი საერთო ბიუჯეტის 9.2%-ია.
მნიშვნელოვნია ამ კუთხით შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა. პოზიტიური ცვლილებე
ბი ამ მიმართულებით შეინიშნება. „სამუშაო ჯგუფი“ მუშაობს აღნიშნული ხარვეზის
აღმოსაფხვრელად. კონკრეტულად, კი ჯგუფის სამოქმედო გეგმაში გაწერილია გაც
ვლითი შეხვედრები იმ მუნიციპალიტეტეში, ვისაც ეს ბიუჯეტები აქვს დანერგილი.
არსებული მონიტორინგის შედეგად გამოკვეთა, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსე
ბობს ნორმატიული აქტი, რომელიც ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მი
ღების პროცესში მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის შესაძლებლობას ოფიციალურად
დაადასტურებს. მუნიციპალიტეტში არსებული „სამუშაო ჯგუფის“ აქტიურობის შე
დეგად ვებგვერდის მოდერნიზაციის პროცესი მოიაზრებს საკრებულოს და კომი
სიების სხდომების ონლაინ ტრანსლირების ფუნქციის დამატებას, რაც ამ კუთხით
საუკეთესო მექანიზმი იქნება. გარდა ამისა, „სამუშაო ჯგუფმა“ აქტიურად იმუშა
ვა მერის წარმომადგენლებთან, რომლებიც თავიანთ სამოქმედო ადმინისტრაციულ
ერთეულებში უზრუნველყოფენ მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვას ამჟამად მიმდინარე
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებში პრიორიტეტების გამოკვეთის პროცესში.
მონიტორინგმა აჩვენა, რომ მუნიციპალიტეტში დანიშნულია საკონტაქტო პირი სამო
ქალაქო ორგანიზაციებთან, სამუშაო ჯგუფებთან ურთიერთობისთვის: საკრებულო
დან - სოფიკო ღვინიანიძე, საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგო
რიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების
საკითხებში, მერიიდან - ქრისტინა ფუტკარაძე, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმე
ბული პირი, პიარის დამხმარე.



დასკვნა და რეკომენდაციები

ფონდი „სოხუმის“ ხელმძღვანელობით ვანის მუნიციპალიტეტში სამიზნე სამოქალა
ქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული მონიტორინგით გამოვლინდა
მიღწეული პროგრესი საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების კუთხით.
მონიტორინგში ასახულ პერიოდში შეინიშნება გარკვეული წინსვლა თვითმმართვე
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ლობის საქმიანობის გამჭვირვალობის, ეფექტიანობის, ინკლუზიურობის უზრუნველ
ყოფის მხრივ, რაც მეტწილად მუნიციპალიტეტში შექმნილი „სამუშაო ჯგუფის“ სის
ტემატური მუშაობის შედეგია და თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან თანამ
შრომლობასა და კოორდინაციას ეფუძნება.
წინა მონიტორინგების შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით
ვებგვერდზე გასწორებულია ხარვეზების დიდი ნაწილი. ვანის მუნიციპალიტეტის
თვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაპოვარია ეთიკის კოდექსის შემუშავება, რომელიც
საკრებულომ მონიტორინგის პერიოდში დაამტკიცა. მიღწევად უნდა ჩაითვალოს მუ
ნიციპალიტეტის ვებგვერდის მოდერნიზაციისთვის ბიუჯეტში თანხის გამოყოფაც.
არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად მუნიციპალიტეტის მისამართით შემუშავ
და ახალი რეკომენდაციები, რაც გულისხმობს მონიტორინგის სისტემის გამართვას,
გენდერული და მონაწილეობითი ბიუჯეტირების დანერგვას და სხვა კომპონენტების
დამკვიდრებას ეფექტიანი მუნიციპალური მმართველობის ფორმირებისთვის.

რეკომენდაციებ
 ი
 ბიუჯეტში მოსახლეობის საჭიროებების ასახვისთვის მიზანშეწონილია, მუ
ნიციპალიტეტმა შეიმუშაოს შეფასებისთვის საჭირო ფორმები, რაც გამოავ
ლენს მუნიციპალური სერვისებით მოსახლეობის კმაყოფილების ხარისხს.
 მიზანშეწონილია, დანერგოს მონიტორინგის სისტემა, შემუშავდეს მერიის
სამსახურების საქმიანობის მონიტორინგის შესაბამისი ფორმა, რაც აამაღ
ლებს ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხს.
 გადასახედია კადრების პროფესიული გადამზადების საკითხი, რაც თვით
მმართველობის პირდაპირი მოვალეობაა. 2022 წლის ბიუჯეტში აუცილებლად
იქნას გათვალისწინებული ტრენინგებისათვის კანონით განსაზღვრული თან
ხა.
 გამჭვირვალობისა და ღიაობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად მიზანშეწონი
ლია, მუნიციპალიტეტმა შეიმუშაოს ანტიკორუფციული გეგმა.
 მიზანშეწონილია, მოხდეს საჯარო მოხელეთა გადამზადება და კვალიფიკა
ციის ამაღლება გენდერული ბიუჯეტირების კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს ამ
მიმართულებით ცვლილებების დანერგვას.
 სასურველია, მომზადდეს ნიადაგი სამოქალაქო ბიუჯეტირების დანერგვის
თვის, რაშიც უნდა მოიაზრებოდეს სამოქალაქო სექტორთან თანამშრომლო
ბა და კადრების აღჭურვა შესაბამისი უნარ-ჩვევებით.
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ადგილობრივ დონეზე საჯარო
მმართველობის რეფორმის (PAR)
საგზაო რუკის განხორციელების
მეოთხე მონიტორინგის ანგარიში
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შესავალი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-
ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი
საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“
ფარგლებში, ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია კულტურულ-ჰუმანიტა
რული ფონდი „სოხუმის“ დაკვეთით ჩატარდა მეოთხე შუალედური მონიტო
რინგი.
მონიტორინგის შედეგები წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტში და მასში
შესული მასალები ეფუძნება ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორ
განიზაციების - ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მოქალაქეობრივი აღზრდის
კავშირი „ბავშვები საქართველოს მომავალი“ და „ქალები საქართველოს მომავ
ლისათვის“ - მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებებს.
მოცემულ ეტაპამდე პროექტის ფარგლებში სამი მონიტორინგი ჩატარდა. მათ
შედეგად მიღებული რეკომენდაციები შესაბამისი რეაგირებისთვის წარედგინა
ადგილობრივ თვითმმართველობას.

მონიტორინგის მიზანი
მონიტორინგის მოცემული ეტაპის მიზანი - წინა მონიტორინგების შემდეგ მუნიცი
პალიტეტში დამდგარი პროგრესის შეფასება ცალკეული ინდიკატორების მიხედვით;
მიღწეული შედეგების, პოზიტიური ტენდენციების და, პარალელურად, არსებული
გამოწვევების გამოვლენა; შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება შემდგომი რეა
გირებისათვის.

კვლევის მეთოდოლოგია - მონიტორინგის დაწყებამდე, ტრადიციულად, შედგა მო
ნიტორინგის გეგმა; პარტნიორებს შორის შეჯერდა მონიტორინგის ინსტრუმენტი.
მონიტორინგი დაიგეგმა იგივე მიმართულებებით: გამჭვირვალობა, ეფექტიანობა და
ინკლუზიურობა.
მონიტორინგის განხორციელების მეთოდები: მონიტორინგის ფარგლებში განხორცი
ელდა მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის შესწავლა; მუნიციპალიტეტის
საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, ნორმატიული აქტების და დებუ
ლებების, განკარგულებების გაანალიზება; გამოთხოვილ იქნა საჯარო ინფორმაციე
ბი; გაიგზავნა სატესტო მეილები.ინფორმაციის გადამოწმებისა და შევსების მიზნით
შედგა კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებ
თან (პანდემიის რეჟიმის გათვალისწინებით, საქმიანობის ნაწილი განხორციელდა ონ
ლაინ ფორმატით).
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მონაცემთა დამუშავების პერიოდში გათვალისწინებულ იქნა წინა მონიტორინგის ან
გარიში. რიგი საკითხების დაზუსტებისთვის შედგა კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტის
შესაბამის პასუხისმგებელ პირებთან.
წინაპირობები და შეზღუდვები: მონიტორინგი ჩატარდა 2021 წლის ივლისში. მონი
ტორინგის პროცესი იყო მაქსიმალურად გამჭვირვალე, რამაც განაპირობა მაღალი
ცნობადობა მონიტორიგის მიზნებზე, მეთოდებზე, ინსტრუმენტებზე.
მონიტორინგის პროცესზე კოვიდ-19-ის შეზღუდვებს არსებითი გავლენა არ ჰქო
ნია. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისგან ყველა კითხვასა თუ მოთხოვნაზე იყო
დროული რეაგირება და თანამშრომლობის სულისკვეთება.

მიღებული შედეგების ანალიზი



გამჭვირვალობა

მონიტორინგის მიხედვით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დანერგილია ვაკანსიების
შესახებ ონლაინ განცხადებების კანონმდებლობის შესაბამისად, ვადების დაცვით გა
მოცხადების პრაქტიკა. ვაკანსიების შემთხვევაში ინფორმაციებზე ხელმისაწვდომობა
და ღიაობა დაცულია. მესამე მონიტორინგიდან დღემდე საკრებულოში ახალი ვაკან
სია არ გამოცხადებულა და, შესაბამისად, საიტზეც განცხადება არ ატვირთულა. რაც
შეეხება მერიას, გამოცხადებული იყო ვაკანსია ტურიზმის განყოფილების ხელმძღვა
ნელის პოზიციაზე: 28.06-08.07-ის ჩათვლით.
მუნიციპალიტეტში ჩატარებული მონიტორინგით 17 ივნისიდან ვებგვერდის http://
terjola.gov.ge/ ფუნქციონირება ოფიციალურად შეჩერებულია. შეიქმნა ახალი ვებ
გვერდი https://terjolanews.ge/, ფონდი „სოხუმის“ დაფინანსებით და მერიის თანამო
ნაწილეობით. მოწოდებული ინფორმაციით, მიმდინარეობს მუშაობა ვებგვერდის სა
ტესტო რეჟიმით ჩართვაზე და მოხდება ყველა საჯარო ინფორმაციის ეტაპობრივად
ატვირთვა.
პასუხისმგებელი პირების ინფორმაციით, ახლო მომავალში ახალი ვებგვერდი სრუ
ლად გაიმართება და აიტვირთება ორგანიზაციული სტრუქტურა, თანამდებობის პი
რების, მათი ბიოგრაფიების, უფლება-მოვალეობის და საკონტაქტო ინფორმაციის
მითითებით (მოცემულ ეტაპზე გვერდზე არანაირი ინფორმაცია არ იძებნება).
ვებგვერდის ფუნქციონირების ხარვეზები, რა თქმა უნდა, ართულებს მოქალაქეთა
კომუნიკაციას თვითმმართველობის სტრუქტურებთან. ამ ეტაპზე, მიღებული ცნო
ბით, მოქალაქეს საკონტაქტო პირთან დაკავშირება შეუძლია მერის წარმომადგენლე
ბის დახმარებით ან უშუალოდ პირადად მიმართვით, ასევე მერიის ფეისბუქგვერდზე
მიმოწერის გამოყენებით.
ონლაინ ფინანსური ანგარიშების, დამტკიცებული ბიუჯეტის, ბიუჯეტის შესრუ
ლების 3, 6, 9 თვის ანგარიშების, წლიური ანგარიშის, შესყიდვის გეგმისა და
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ანგარიშის მუნიციპალიტეტის ელექტრონულ პლატფორმებზე ასახვის კუთხით
არაფუნქციონირებადი ვებგვერდის პირობებში, რა თქმა უნდა, არსებობს სერიო
ზული შეფერხებები, თუმცა მუნიციპალიტეტში მოძებნილია ალტერნატიული სა
შუალება: ძირითადი დოკუმენტები, დამტკიცებული ბიუჯეტი გამოქვეყნებულია
საკანონმდებლო მაცნეზე.
ადგილობრივ პროცესებზე ინფორმაციის ძირითადი წყაროა გაზეთი „თერჯოლა“,
რომელიც მოქალაქეებს მუდმივად აწვდის ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენებზე,
როგორც ბეჭდვითი, ისე ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით. პარალელურად,
საზოგადოება ინფორმაციას იღებს საკრებულოს ფეისბუქგვერდიდან; საინფორმა
ციო დაფების საშუალებით. მუდმივი კონტაქტის საშუალება ეძლევათ მერის წარმო
მადგენლებთან თემებში და სოფლებში 10-დან 16 სთ-მდე.
ვებგვერდის უფუნქციობის გამო, მოქალაქეები მოკლებულნი არიან ბევრ სავალდე
ბულო საჯარო ინფორმაციას: საკრებულოს სხდომების თარიღები, ანონსები სხდო
მების დღის წესრიგზე, ოქმები და ა.შ.
წინა პერიოდისგან განსხვავებით, ხელმისაწვდომი არ არ საკრებულოს მიერ მიღებუ
ლი ნორმატიული აქტები; დადგენილებები და ა.შ., რაც ამ მიმართულებით არსებული
რეგრესის ნიშანია. საკრებულოს სხდომების ოქმები და მიღებული განკარგულებები
ინახება საკრებულოში, ყველა ნორმატიული აქტი, დადგენილებები ქვეყნდება საკა
ნონმდებლო მაცნეში, მაგრამ მოქალაქეები ნაკლებად სარგებლობენ ამ პლატფორ
მით.
ყოველი ახალი მონიტორინგის შემდგომ თერჯოლაში შეინიშნებოდა პროგრესი
იმ კუთხით, რომ მოქალაქეების მიღების/ღია კონსულტაციების საათები ოფიცი
ალურად გამოყოფილი ჰქონდა სულ უფრო და უფრო მეტ ადგილობრივ დონეზე
გადაწყვეტილების მიმღებ პირს და ამის თაობაზე ინფორმაცია მოიპოვებოდა ვებ
გვერდზე.
კოვიდ-19-ის პანდემიის დაწყების შემდეგ მოქალაქეებთან კომუნიკაცია დამოკიდე
ბული ხდება არსებულ შეზღუდვებზე. თვითმმართველობის პასუხისმგებელი პირები
მოქალაქეებს ყოველ სამუშაო დღეს, სამუშაო საათებში შეუზღუდავად იღებენ, რაც
განპირობებულია მოქალაქეთა საჭიროებებით.
წინა მონიტორინგების დროს აღნიშნული იყო, რომ მუნიციპალიტეტში ნელი ტემპით
მიდის მუშაობა ანტიკორუფციული ზომების და რეგულაციების კუთხით. აღნიშნული
საკითხი აქტიური განხილვის საგანი გახდა და შემუშავდა საჯარო მმართველობის
რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობისათვის ელექტრონული
სერვისების განვითარების 2020-2021 წლების სამოქმედო გეგმა.
რეალური პრაქტიკული ნაბიჯები ამ კუთხით არ გადადგმულა, თუმცა აქტიური დი
ალოგი საკითხზე გრძელდება და ფიგურირებს ადგილობრივ პოლიტიკურ დღის წეს
რიგში. საკითხი დომინირებს ელექტორნული სერვისების განვითარების 2020-2021
წლების სამოქმედო გეგმაში, განიხილებოდა სამუშაო ჯგუფის სხდომებზე მაისში
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და ივნისში, ასევე გახდა მსჯელობის საგანი ივლისში გამართულ მრგვალ მაგიდა
ზე, სადაც კიდევ ერთხელ გაჟღერდა წინადადება, დაიგეგმოს და განხორციელდეს
ადგილობრივი იურისტების მიერ საინფორმაციო შეხვედრები, როგორც საჯარო მო
ხელეებისთვის, ისე მოქალაქეებისთვის და განხორციელდეს დაგეგმილი ტრენინგები
მოწვეული სპეციალისტების მიერ.
რაც შეეხება დებულებას ეთიკური ქცევის შესახებ, მუნიციპალიტეტში ეს დოკუმენ
ტი მიღებულია და თვალსაჩინოდ არის გამოკრული საინფორმაციო დაფებზე.



ეფექტიანობა

ჩატარებული მონიტორინგით მოხდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის
ეფექტიანობის შეფასება შერჩეული ინდიკატორების მიხედვით. მათი საშუალებით
გაზომილ იქნა მიღწეული პროგრესი და ჯერ კიდევ არსებული ხარვეზები.
საკრებულოს სამუშაო გეგმით გათვლილია აუცილებელი სტანდარტული საკითხები
და რეგლამენტით არის განსაზღვრული საკრებულოს სხდომების რაოდენობა (თვეში
ერთხელ), მიუხედავად ამისა, პერიოდულად იმართება რიგგარეშე სხდომებიც. საკ
რებულოში მესამე მონიტორინგიდან დღემდე ჩატარებულია 6 სხდომა. აქედან გეგ
მიური - 4, რიგგარეშე - 2. საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე ხდება სხდომების
დღის წესრიგზე ინფორმაციის განთავსება.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებობს მერიის სამსახურების საქმიანობის მონი
ტორინგის ჩატარების პრაქტიკა, განსაზღვრულია მონიტორინგის ვადები და შესაბა
მისი ფორმები.
მონიტორინგით ცხადი ხდება, რომ მუნიციპალიტეტში ჯერაც არ არის შემუშავე
ბული მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასებისათვის საჭირო სპეციალური ფორმა.
ინფორმაციის მიღება ხდება კრებებზე, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველო
ბაში პერიოდულად ტარდება. განიხილება ის საქმიანობა, რაც მუნიციპალიტეტში
განხორციელდა. აღნიშნულ კრებებზე მოსახლეობა გამოთქვამს კმაყოფილებას თუ
უკმაყოფილებას.
წინა მონიტორინგებით ცხადი გახდა, რომ მოქალაქეთა მიერ მიწოდებული სერვისე
ბის შეფასების და საჭიროებათა გამოვლენის შემდეგ ადგილობრივ ბიუჯეტში შევი
და მოქალაქეთა ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე მორგებული ახალი
პროგრამები. მოცემულ პერიოდში მონიტორინგი არ ჩატარებულა. მიდის დიალოგი
სოციალური პროგრამის მუდმივი მონიტორინგის საჭიროებაზე, რათა გაიზარდოს
მოქალაქთა ჩართულობა, გაუმჯობესდეს მომსახურების სერვისის ხარისხი.
მონიტორინგით ცხადი ხდება, რომ დღეების რაოდენობა თვის მანძილზე მერიაში,
საკრებულოში შეხვედრებისთვის გამოყოფილია. პანდემიის ფორსმაჟორულ პირო
ბებში ვერ ხერხდება კომუნიკაციის ჩვეული რეჟიმის შენარჩუნება. ცხადია, რომ მო
ქალაქეების მიმართვიანობა გაზრდილია, თუმცა აღრიცხვა არ ხდება, მოქალაქეები
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ეკონტაქტებიან საკრებულოს ნებისმიერ მუშაკს სხვადასხვა გზით - ტელეფონით,
ფოსტით, ადგილზე მიღებით, ამიტომ აღრიცხვა ვერ ხერხდება.
მოქალაქეების წერილებზე და საჩივრებზე რეაგირების, უკუკავშირის ხარისხის შეს
წავლამ უჩვენა, რომ მოქალაქის განცხადებაზე, საჩივარზე, წერილზე რეაგირება
ხდება კანონით განსაზღვრულ ვადებში (ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის წარ
მოების ვადებია 10 დღიდან სამ თვემდე) და ყოველთვის დაცულია.
მერიაში მოპოვებული ინფორმაციით, მონიტორინგის პერიოდში არცერთი წერილი
თუ საჩივარი ვადადარღვევით არ დაფიქსირებულა. მიუხედავად ამისა, შემოსული
წერილების გაანალიზება და ანგარიშების მომზადება არ ხდება. მოქალაქეთა წე
რილების, საჩივრების სტატისტიკა არ წარმოებს. კანცელარიის ცნობით, მერიაში
მესამე მონიტორინგის შემდეგ შემოსულია 3 საჩივარი. საკრებულოში საჩივრებზე
მომართვიანობა არ ყოფილა. შემოსული იყო 11 განცხადება, პასუხის გაცემა მოხდა
ვადების დაცვით.
მონიტორინგის ფარგლებში შესწავლილ იქნა საკითხი, აქვთ თუ არა მუნიციპალი
ტეტს თანამშრომელთა განვითარების გეგმა: მერიაში არსებობს თანამშრომელ
თა საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ მოწოდებული შეფასების მეთოდოლოგია,
რომელიც საშუალებას იძლევა, გამოიკვეთოს თანამშრომელთა კვალიფიკაცია
და არსებული გამოწვევები. შესაბამისად, ხდება თანამშრომელთა კვალიფიკაცი
ის ამაღლება საჭიროებების და პროფილების მიხედვით. ადამიანური მართვის
სამსახური მოხელეთა შეფასებას ახორციელებს წელიწადში ერთხელ, შეფასება
ხდება ქულობრივად. ქულათა მაღალი მაჩვენებლის შემთხვევაში მოხელეს კლასი
ენიჭება, ხოლო დაბალი შეფასებიდან გამომდინარე გადის სწავლებას. ამ საკითხ
თან დაკავშირებით გამოყოფილია მთლიანი ბიუჯეტის 1%. გასულ წელს ტრენინ
გ-სწავლებების გეგმა არსებობდა, 2021 წელს კი მისი განახლება არ მომხდარა.
მოცემულ ეტაპზე მიდის დიალოგი, რათა ჩატარებული მოკვლევის საფუძველზე
შეიქმნას საჭირო ტრენინგებისა და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების ჩა
მონათვალი, თანამშრომელთა განვითარებების გეგმა ცალკეული განყოფილებისა
და სამსახურების მიხედვით.
ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებისთვის ჩატარებული ტრე
ნინგების რაოდენობა: წინა მონიტორინგის ჩატარების შემდეგ ადგილობრივი თვით
მმართველობების წარმომადგენლებისთვის ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობაა:
მერია - 4; საკრებულო - 6. თემები: „ძალადობის პრევენცია და ძალადობის მსხვერ
პლის დახმარება“; „საჯარო მმართველობის რეფორმა (PAR) და გენდერული ბიუჯე
ტი“ (ფონდი ,,სოხუმი“); „ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების გაძლიერება პროექტის
მომზადების კუთხით“ (იმერეთის განვითარების ცენტრი); „პროგრამული ბიუჯეტი
რება“ (ადგილობრივ თვითმმართველ ფინანსისტთა ასოციაცია); „კოვიდ-19 პანდე
მიის ფსიქოანალიტიკური ანთროპოლოგია“; კვლევების პრეზენტაცია და დისკუსია
„დავის გადაწყვეტის ალტერნატივები საჯარო სამსახურში“; „ციფრული და დისტან
ციური მმართველობა - თანამედროვე გამოწვევები“; HR ფორუმი.
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თანამდებობის პირთა მონაწილეობით ტრენინგები ბოლო ერთი წლის მანძილზე
არ ყოფილა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანამშრომელთა პროფესიული გან
ვითარებისათვის გამოყოფილია 4500 ლარი (საერთო ბიუჯეტის 1%), დაიხარჯა
320 ლარი. ტრენინგებში მონაწილე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმო
მადგენლების პროცენტული მაჩვენებელი ბოლო წლის მანძილზე: საკრებულო 45%. მერია - 91,2 %.
გამოიყენება თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ რაიმე სახის ინ
სტრუმენტი ან ტექნიკა საქმიანობის ხარისხიანად წარმართვისთვის ან ცოდნის მარ
თვის კუთხით - მონიტორინგში ჩართული პასუხისმგებელი პირების შეფასებით,
მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესებას ხელი შეუწყო ელექტრონული სისტემის ახალი
მოდულების დანერგვამ. eHRMS სისტემაში დამატებულია ახალი მოდულები: 1. შეფა
სების მოდული; 2. პროფესიული განვითარების მოდული; 3. რეპორტ კონსტრუქტო
რის მოდული. პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შუალედური შეფასებები ასახულია
eHRMS სისტემაში.
ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ინფორმაციის გაცვლის, საუკეთესო პრაქტი
კის/გამოცდილების გაზიარების მიზნით მუნიციპალიტეტის მერმა მესამე მონიტო
რინგის შემდეგ მონაწილეობა მიიღო სამხარეო ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებულ
6 ონლაინ შეხვედრაში, რაც საუკეთესო საშუალებაა იმისთვის, რომ ერთმანეთს სა
კუთარი გამოცდილება და პოზიტიური პრაქტიკა გაუზიარონ.



ინკლუზიურ
 ობა

მოქალაქეთა ინკლუზიური ჯგუფების თვითმმართველობაში მონაწილეობის კუთხით
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია შშმ პირთათვის თანაბარი და მათზე
ადაპტირებული გარემოს შექმნა. ამ კუთხით წინა მონიტორინგების შემდეგ პროგ
რესი არ იკვეთება: ადმინისტრაციულ შენობებში პანდუსების გამართვასთან დაკავ
შირებით რაიმე პოზიტიური ცვლილება არ მომხდარა. გრძელდება საუბარი პირველ
სართულზე სპეციალური ოთახის მოწყობაზე, სადაც ეტლით მოსარგებლეთ საშუა
ლება ექნებათ, ელექტრონულად დაუკავშირდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლებს.
როგორც მონიტორინგი უჩვენებს, მუნიციპალიტეტის პერსონალის აზრით, მერია
ში, საკრებულოს სხვადასხვა სამსახურში წარმოდგენილ მოხელეებს აქვთ ცოდნა
ინკლუზიურობის შესახებ სახელმწიფოს მიერ მიღებულ კანონმდებლობაზე. თუმცა
ამის შემოწმების ბერკეტები ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. თემის მიმართ სენსიტიური
დამოკიდებულების გამოხატულებად მიაჩნიათ სოციალურ პროგრამებში შშმ პირთა
დაცვისთვის 5 პროგრამის არსებობა, სოციალური პაკეტის გაზრდა. აღსანიშნავია,
რომ იგეგმება კონკრეტულად ამ საკითხებზე მომუშავე შტატის დამტკიცება.
რამდენად არადისკრიმინაციულია მუნიციპალიტეტის განცხადებები ვაკანსიების შე
სახებ: წარმოდგენილი ვაკანსიის ტექსტი არ შეიცავს დისკრიმინაციის ნიშნებს.
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ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული ქალების პროცენტული მაჩვენე
ბელი უჩვენებს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ პოსტის დატოვების შემდეგ
შემცირდა გადაწყვეტილების მიმღებ ქალთა რიცხვი.
რაც შეეხება მერიას, აქ დასაქმებულია 143 საჯარო მოხელე. აქედან 46 ქალია - 32%,
97 კაცი -68%. წინა მონიტორიგის შემდეგ საჯარო მოხელე ქალთა პროცენტული მაჩ
ვენებელი შემცირებულია 3%-ით.
ვებგვერდის უმოქმედობა მიუწვდომელს ხდის გენდერულ მონაცემებს. ხშირად ის
მოდა დაპირება, რომ მერიის ვებგვერდი მალე ამუშავდება სატესტო რეჟიმში და
ეტაპობრივად მოხდება მასზე ინფორმაციის განთავსება, მათ შორის გენდერული
სტატისტიკიაც.
საკითხი - არის თუ არა მუნიციპალიტეტში მოწყვლად ჯგუფებთან (ქალები, სოცი
ალურად დაუცველები, იძულებით გადაადგილებული პირები (იგპ), შეზღუდული შე
საძლებლობების მქონე პირები (სმენის, მხედველობის, გადაადგილების პრობლემით)
კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი პირი, ხორციელდება თუ არა მოწყვლადი ჯგუფე
ბის სპეციფიკური საჭიროებების შესწავლა; ხელმისაწვდომია თუ არა საჭიროებათა
კვლევების ანგარიშები - მონიტორინგით გამოვლინდა, რომ მოწყვლადი ჯგუფების
სიების განახლება ხდება წელიწადში ერთხელ - ნოემბერში, მომდევნო წლის ბიუჯე
ტის მიღების წინ. არსებული პრაქტიკით, საჭიროებების შესწავლა ხდება მომართვი
ანობის შემთხვევაში. თუმცა არსებობს პრაქტიკაც: 3 დეპუტატის (ღვანკითი, გოგნი,
სიქთარვა) ინიციატივით მოხდა მათ სოფლებში მოწყვლადი ჯგუფების სპეციფიკური
საჭიროებების შესწავლა, შემუშავდა სტატისტიკა. თუმცა ანგარიშები ხელმისაწვდო
მი არ არის.
მოქალაქეთა მონაწილეობის ყველაზე ეფექტიანი საშუალება ელექტრონული სერვი
სების არსებობაა, ვებგვერდის გაჩერების გამო კი არ არის ხელმისაწვდომი მოქალა
ქეთა მონაწილეობის უზრუნველმყოფი ელექტრონული მომსახურებები: წერილების
წარდგენა, პეტიციები, საჩივრები, შეხვედრაზე დარეგისტრირება, პასუხის მიღება
ვებგვერდის საშუალებით. წერილის წარდგენა, ასევე პასუხის დაბრუნებაც შესაძლე
ბელია მერიის ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. ფუნქციონირებს მერიის ცხელი
ხაზი.
ვებგვერდის „ჩაშვების“ შემდეგ იგეგმება როგორც არსებული წესის აღდგენა, ისე
ახალი სერვისების დანერგვა, მათ შორის აღსანიშნავია ელექტრონული პეტიციის
პრაქტიკა, სადაც მოხდება ხონის მუნიციპალიტეტის გამოცდილების გაზიარება.
ისევე, როგორც წინა მონიტორინგის დროს, არაქართულენოვანი პირებისთვის თარ
ჯიმნის მომსახურება მუნიციპალიტეტში არ არის. ეს განმარტებულია იმით, რომ არ
დგას ამის საჭიროება.
მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა მრჩეველთა საბჭოს, გენდერული თანასწორობის
საბჭოს, შშმ პირთა საბჭოს; სხვა საბჭოების ან სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში პო
ზიტიური დინამიკა შესამჩნევია.
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მესამე მონიტორინგიდან დღემდე გენდერული საბჭოს სხდომა არ ჩატარებულა. თავ
მჯდომარის წასვლის შემდეგ გენდერული საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილება შე
ვიდა. საკრებულოს დადგენილება N13 07/06/2021 ატვირთულია „საკანონმდებლო
მაცნეში“.
წინა მონიტორინგის შემდეგ განახლდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის სა
თათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობა (10 წევრი) და
დამტკიცდა მისი დებულება (ბრძანება Nბ28.282114114). აღნიშნული საბჭოს პირვე
ლი სხდომა გაიმართა 28/05/2021(ოქმი N1). სხდომა ჩატარდა მერის ინიციატივით
და არასამთავრობო ორგანიზაციის „ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს“ (LDA
GEORGIA) ორგანიზებით.
მერიაში ფუნქციონირებს რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი: ფინანსური, ინფრასტრუქ
ტურული, საჯარო მმართველობის რეფორმის იმპლემენტაციის ხელშემწყობი სამუ
შაო ჯგუფი, რომლის მიერ მესამე მონიტორინგიდან დღემდე ჩატარდა 3 სხდომა, 1
მრგვალი მაგიდა.
2021 წლის 10 მაისს გამოიცა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება
28.28211309. თერჯოლის მუნციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტის საბჭოს შექმნისა
და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ.
საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მერიის კვალიფიციური მუშაკები, რაც იძლევა იმის
საშუალებას, რომ დებულებით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ადგილიდან წამო
სული წინადადებები და ინიციატივები შეფასდეს პროფესიულად და სამართლიანად,
მხარდაჭერილ იქნას მოსახლეობისთვის ყველაზე პრიორიტეტული წინადადებები და
პროექტები. 2021 წლის 25 მაისს ჩატარდა საბჭოს პირველი სხდომა, დამტკიცდა დე
ბულება და გასახარჯი თანხის რაოდენობა - 50 ათასი ლარი. საბჭოს თავმჯდომარედ
არჩეულ იქნა საფინანსო განყოფილების გამგე.
საბჭოების სხდომების და სამუშაო ჯგუფების მუშაობის შესახებ სისტემატურად იდე
ბა ინფორმაცია მერიის ფეისბუქგვერდზე, როგორც ანონსის სახით, ასევე მათი ჩა
ტარების შესახებ ინფორმაცია.
წინა მონიტორინგების მასალებით, შშმ პირთა საბჭოს საქმიანობაში არის შესამჩნევი
პროგრესი. 16/04/2021 დამტკიცდა სამოქმედო გეგმა - განკარგულება Nგ.29.29211063.
მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტის გენდერული პარამეტრებით შედგენის პრაქტიკა სუს
ტია. არ არის ცალკე გამოყოფილი გენდერული პროგრამა.
მონაწილეობითი ბიუჯეტი უკვე დანერგილია და შეადგენს 50000 ლარს, რაც საერთო
ბიუჯეტის 3%-ია.სოციალური ბიუჯეტი შეადგენს 1 მლნ 34 000 ლარს, რაც საერთო
ბიუჯეტის 8,3%-ია. მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტის ბოლო ცვლილების თარი
ღია 30/06/2021.
ადგილობრივ თვითმმართველობაში სამოქალაქო ორგანიზაციებთან/სამუშაო ჯგუ
ფებთან ურთიერთობაში გრძელდება პოზიტიური დინამიკა მოქალაქეთა კეთილდღე
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ობის დაცვაზე მიმართული საქმიანობის უზრუნველსაყოფად. ასევე პოზიტიურია სა
მოქალაქო საზოგადოების ახალ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის დინამიკა და
გააზრებულია მათი მნიშვნელობა მუნიციპალიტეტის სოციალურ პოლიტიკაში. ამ
სეგმენტთან კომუნიკაციას საკრებულოში უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატის
უფროსი. რაც შეეხება მერიას, აქ ამ საქმიანობას ითავსებენ გენდერული თანასწო
რობის საბჭოს წარმომადგენელი და მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპე
ციალისტი.



დასკვნა და რეკომენდაციები

4.1. დასკვნა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციე
ლების საკითხში ფონდი „სოხუმის“ დაკვეთით ჩატარებულმა მონიტორინგმა უჩ
ვენა, რომ მუნიციპალიტეტში შენარჩუნებულია ადგილობრივი პოლიტიკური პრო
ცესების პოზიტიური დინამიკა, მაგრამ ამ ეტაპზე არსებობს სერიოზული გამოწ
ვევა იმ კუთხით, რომ ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა მოდერნიზებული ვებგვერდის
ამოქმედება და ეს სერიოზულად აფერხებს მოქალაქეებისთვის ელექტრონული
მომსახურების მიწოდებას და წარმოშობს ხარვეზებს თვითმმართველობის საქმია
ნობის გამჭვირვალობის, ეფექტიანობის, ინკლუზიურობის თვალსაზრისით.
ჯერჯერობით სათანადო მასშტაბებს ვერ მიაღწია ანტიკორუფციული ზომების
მექანიზმების დანერგვამ. დიალოგი ანტიკორუფციული სტრატეგიის საკითხებზე
ცნობიერების ამაღლებასა და წარმატებული მუნიციპალიტეტის გამოცდილების
გაზიარებაზე არ ასახულა კონკრეტულ ღონისძიებებში.
არსებობს საჭიროებათა გამოვლენის, პროგრამების შეფასების ადგილობრივი
პრაქტიკა, რაც პერიოდულად აისახება ახალ პროგრამებში, თუმცა ამ პროცესების
მეტი ინსტიტუციონალიზაციისთვის აუცილებელია უფრო გამართული მეთოდო
ლოგიის დანერგვა: სათანადო ფორმების შემუშავება; სპეციალისტების კვალიფი
კაციის ამაღლება; შესაბამისი ანგარიშების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
მნიშვნელოვანი პროგრესია საჯარო მოხელეთა შეფასების სისტემის გამართვის
კუთხით, თუმცა აუცილებელია სამოქმედო გეგმის დროული განახლება.
არსებული მდგომარეობით, მონიტორინგის წინა ეტაპების რეკომენდაციების სხვა
ნაწილიც საჭიროებს სათანადო რეაგირებას, კერძოდ ვებგვერდის სათანადო გა
მართვის, შშმ პირთათვის ადაპტირებული სოციალური ინფრასტრუქტურის უზ
რუნველყოფის, ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშა
ვების საკითხში.
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მნიშვნელოვანი პროგრესია მოქალაქეთა მონაწილეობის და ეფექტიანი მმართვე
ლობის თვალსაჩინო კომპონენტის - მონაწილეობითი ბიუჯეტირების დანერგვის
საკითხში და ამ კუთხით ძალიან ღირებულია სამოქალაქო საზოგადოების ადგი
ლობრივი ორგანიზაციების, ხელისუფლების ერთიანობა; სხვა მუნიციპალიტეტე
ბის პრაქტიკის გაცნობა და ადგილობრივ რეალობაზე მისი წარმატებული ადაპ
ტირება.
მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით შემუშავდა რეკომენდაციები.

4.2. რეკომენდაციები

თვითმმართველობის საქმიანობის და
ადგილობრივი პროცესების გამჭვირვალობისთვის
 სასიცოცხლოდ აუცილებელია მოდერნიზებული ვებგვერდის დაუყოვნებე
ლი ამოქმედება. ვებგვერდზე ყველა სავალდებულო ინფორმაციის დროული
განთავსება; მოცემულ კომპონენტზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა - სა
ვალდებულო სამუშაოს სათანადო აღწერილობით და სისტემატური ანგარიშ
გების სისტემის დანერგვა.
 სასურველია ვებგვერდის სრული დატვირთვით ამოქმედების პარალელურად
მოხდეს ელექტრონული მომსახურების პუპოპულარიზაცია ალტერნატიულ
პლატფორმებზე. აქტიურად იქნას გამოყენებული ადგილობრივი მედია, სა
ინფორმაციო დაფები, მერის წარმომადგენლის ინსტიტუტი.

თვითმმართველობის საქმიანობის ეფექტიანობისთვის
 თვითმმართველობის საქმიანობის ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად
მნიშვნელოვანია მუნიციპალური მომსახურების შეფასების ფორმების შე
მუშავება, მუნიციპალიტეტის პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება და
პროგრამების გავლენის შესწავლა; მოქალაქეთა კმაყოფილების ხარისხის,
მათი საჭიროებების გამოვლენა პროგრამების კორექტირების ან ახალი
პროგრამების დანერგვისთვის. სასურველია ანგარიშგების სისტემის შექ
მნა და მათი ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველ
ყოფა.
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საჭიროა ელექტრონული პეტიციის დანერგვის თაობაზე დაწყებული დია
ლოგის გაგრძელება და სათანადო ორგანიზაციული და სტრუქტურული ბა
ზის შექმნა საკითხის აქტიურ ფაზაში გადასაყვანად.



მნიშვნელოვანია, დროულად მოხდეს ანტიკორუფციული სტრატეგიის და
სამოქმედო გეგმის შემუშავება, დაინერგოს მისი რეალიზების ეფექტიანი მე
ქანიზმები.



აუცილებელია გენდერული ბიუჯეტის დანერგვა; გენდერული თანასწორო
ბის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლება; ორიენტაცია ბიუჯეტში
გენდერული პროგრამის ცალკე გამოყოფაზე და მის ფინანსურ უზრუნველ
ყოფაზე.

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

ადგილობრივ დონეზე საჯარო
მმართველობის რეფორმის (PAR)
საგზაო რუკის განხორციელების
მეოთხე მონიტორინგის ანგარიში
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შესავალი

ანგარიში ასახავს პროექტის „გურიის, იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქა
ლაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველო
ბის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში შესრულე
ბული მეოთხე მონიტორინგის შედეგებს. ანგარიშში ნაჩვენებია ცვლილებები
პირველიდან მეოთხე, ბოლო მონიტორინგამდე ბაღდათის მუნიციპალიტეტში
ელექტრონული მმართველობის პრაქტიკის გაუმჯობესების კუთხით და ჯერ
კიდევ არსებული გამოწვევები.
მეოთხე მონიტორინგი ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის ივლისში ჩა
ატარა ორმა ორგანიზაციამ: „თანასწორობა ახლა“ და „სამოქალაქო სპექტრი
- თანასწორობა“.

მონიტორინგის მიზანი
ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების ხელშეწყობის
თვის, კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“, მეწარმე ქალთა ფონდთან და
იმერეთის მხარის 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“. პროექტის მიზა
ნია, დასავლეთ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის შექმნის და გაძ
ლიერების გზით, უზრუნველყოს საზოგადოების ჩართულობა და კონტროლი საჯარო
მმართველობის რეფორმის განხორციელების მონიტორინგის პროცესზე იმერეთის,
რაჭა-ლეჩხუმის და გურიის 8 მუნიციპალიტეტში.
მეოთხე მონიტორინგის შედეგად შეფასდა მუნიციპალიტეტში ეფექტიანობის, გამ
ჭვირვალობის და ინკლუზიურობის კუთხით გამოვლენილი გამოწვევების დაძლევით
მიღებული ცვლილებები და შემუშავდა ახალი რეკომენდაციები დინამიურობის მაჩ
ვენებლის გაზრდის მიზნით.

მონიტორინგის მეთოდოლოგია
მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში, კერძოდ კი ხო
ნის, ბაღდათის, თერჯოლის, ვანის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ცაგერისა და ამბრო
ლაურის მუნიციპალიტეტებში 2021 წლის 5-12 ივლისის პერიოდში. მონიტორინგის
პროცესში აქტიურად ჩაერთო პროექტის ფარგლებში 2019 წლის ოქტომბერს ჩამოყა
ლიბებული „სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი“, რომელმაც გააერთიანა სამიზნე
რეგიონებში სხვადასხვა პროფილის და განსხვავებულ თემატურ მიმართულებებზე
მომუშავე 16 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია.
ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინ
კლუზიურობის ხარისხის შესწავლა მოხდა პროექტის პარტნიორების მიერ წინასწარ
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შემუშავებული მონიტორინგის მექანიზმის და კითხვარების საფუძველზე, რომელიც
შეფასების 29 სხვადასხვა კრიტერიუმს და ინდიკატორს აერთიანებდა (იხ. დანართი
#1 „კითხვარი“). რეფორმის მიმდინარეობის შეფასდა მუნიციპალიტეტების ოფიცი
ალური ვებგვერდების მონიტორინგის, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმო
მადგენლებისგან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ანალიზის და მოქალაქეთა
მონაწილეობის პრაქტიკის ადგილებზე დაკვირვების საფუძველზე. ინფორმაციის მო
ძიების და გადამოწმების დამატებით საშუალებებად გამოყენებულ იქნა მუნიციპა
ლური ორგანოების წარმომადგენლებთან სატელეფონო კომუნიკაცია, პირადი შეხ
ვედრები და ყველა ოფიციალური ონლაინ წყარო, რომელიც კონკრეტული საკითხის
შეფასებისთვის საჭირო ინფორმაციას შეიცავდა.

მიღებული შედეგების ანალიზი



გამჭვირვალობა

მონიტორინგიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე იკვეთება, რომ ბაღდათის
მუნიციალიტეტში გამჭვირვალობის კუთხით ძირითადი სტანდარტები დაცულია, მო
დერნიზაციას გადის და აქტიურია ვებგვერდი, ასევე აქტიურია საკრებულოს და მე
რიის ფეისბუქგვერდები და მოქალაქეებს აქვთ საშუალება, ონლაინ ადევნონ თვალი
მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებს და გაეცნონ სიახლეებს.
რამდენად გამჭვირვალეა მუნიციპალიტეტის საქმიანობა და ეს როგორ აისახება ვებ
გვერდზე, ხელმისაწვდომია ონლაინ განცხადებები ვაკანსიების შესახებ და დაცულია
თუ არა ვაკანსიის გამოცხადების ვადები. ამ საკითხზე ინფორმაციის მისაღებად
მიმოხილულ იქნა მუნიციპალიტის ვებგვერდი www.baghdati.gov.ge და გაირკვა, რომ
მესამე მონიტორინგის შემდეგ ისევე როგორც hr.gov.ge-ზე, მუნიციპალიტეტის ვებ
გვერდზე განთავსებული იყო ორი ვაკანსია, რომელიც ამ ეტაპზე დასრულებული და,
შესაბამისად, დაარქივებულია (ნახვა შესაძლებელია ბმულზე https://www.baghdati.gov.
ge/vakansiebi/).
ასევე დგინდება, რომ მუნიცპალიტეტში დაცულია კანონმდებლობით განსაზღვრული
ყველა ვადა: განთავსების, გადარჩევის, გასაჩივრების, გასაუბრების ეტაპის, კომისი
ის მიერ კანდიდატის წარდგენის და დანიშვნის. ვაკანსიის გამოცხადებიდან 3 თვის
განმავლობაში სრულდება ყველა პროცედურა. ვაკანსიის გამოცხადებისას საქარ
თველოს მთავრობის 215 დადგენილების შესაბამისად 41 166 (18.02.2021) და 41 469
(25.05.2021) ბრძანების საფუძველზე დადგინდა მოხელეთა დამატებითი საკვალიფი
კაციო მოთხოვნები. შიდა კონკურსის ტიპის დამატებამ უფრო მოქნილი გახადა მო
ხელის კარიერული დაწინაურების სქემა, რაც არის წინგადადგმული ნაბიჯი.
ვებგვერდზე განთავსებულია ყველა ორგანიზაციული სტრუქტურა და იძებნება ინ
ფორმაცია ყველა თანამდებობის პირის შესახებ. მოქალაქეს საკონტაქტო პირთან
დაკავშირება შეუძლია ვებგვერდზე განთავსებული ბიოგრაფიის მეშვეობით, სადაც
მითითებულია საკონტაქტო პირის ელფოსტა და ტელეფონის ნომერი. ეს ხარვეზები
აღმოფხვრილ იქნა პირველი მონიტორინგის ჩატარების შემდეგ შემუშავბულ რეკო
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მენდაციებზე დაყრდნობით. აღნიშნული ტენდენცია სრულად არის შენარჩუნებული
და დამატებითი ინფორმაციის შევსების საჭიროება არ იკვეთება.
გამჭვირვალობის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია ის, რამდენად ქვეყნდება
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ფინანსური ანგარიშები, დამტკიცებული ბიუჯე
ტი, ბიუჯეტის შესრულების 3, 6, 9 თვის ანგარიშები, შესყიდვის გეგმა, შესაბამისი
ანგარიშით - პროექტის დასაწყისში გამოიკვეთა, რომ მუნიციპალიტეტში შუალე
დური ანგარიშების ატვირთვის პრაქტიკა საერთოდ არ არსებობდა, რასაც მოჰყვა
შესაბამისი რეკომენდაციები. სამუშაო ჯგუფის წევრთა აქტიური თანამშრომლო
ბით აღნიშნული ხარვეზი თანდათან გასწორდა. პროგრესი შენარჩუნდა მესამე
მონიტორინგის ჩათვლით. თუმცა ამ ეტაპზე გვერდზე იძებნება მხოლოდ 2021
წლის ბიუჯეტი, რაც ასევე ხელმისაწვდომია საიტზე: matsne.gov.ge. გარდა ამისა,
ბიუჯეტის შესახებ სრული ინფორმაცია წარმოდგენილია ადგილობრივ ბეჭდურ
მედიაში „ჩვენი გაზეთი“, რაც გარკვეული კატეგორის მოქალაქეებისთვის ინფორ
მაციის წყაროს წარმოადგენს. განთავსებულია 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების
3, 6, 9 თვის და წლიური ანგარიში. შესყიდვების გეგმა მუნიციპალიტეტის ვებ
გვერდზე განთავსებული არ არის. არ იძებნება მიმდინარე წლის ბიუჯეტის შეს
რულების 3 თვის ანგარიში, რომელიც მუნიციპალიტეტს წარედგინა 2021 წლის
მარტის ბოლოს. ამის მიზეზად სახელდება გვერდის მოდერნიზაცია, რაც ჯერ
კიდევ არ დასრულებულა.
რაც შეეხება საკრებულოს და მერიის სხდომების თარიღს, დღის წესრიგს, ოქმებს
და ნორმატიული აქტებს და მათი ხელმისაწვდომობა მოქალაქეებისათვის. მონიტო
რინგის შედეგად დადგინდა, რომ ამ კუთხით ყველა ტიპის ხარვეზი გასწორებულია
მითითებული რეკომენდაციების შესაბამისად. ვებგვერდზე განთავსებულია და მო
ქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომია ყველა სახის ინფორმაცია. სამუშაო ჯგუფი აქ
ტიურად თანამშრომლობს თვითმმართველობასთან არსებული პროგრესის შესანარ
ჩუნებლად. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება ამ
ეტაპზე ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, ეს ინფორმაციები შესაბამის ველზე
უკვე ატვირთულია.
აქვთ თუ არა მოქალაქეების მიღების საათები მერს, მერის მოადგილეს, საკრებუ
ლოს თავმჯდომარეს, მოადგილეს, საკრებულოს დეპუტატებს? გამჭვირვალობის ამ
მაჩვენებელთან დაკავშირებით დადგინდა, რომ მოქალაქეთა მიღების პერიოდულობა
განსაზღვრულია შემდეგნაირად: კვირაში 2 დღე, 3 საათი. ასევე ფიქსირდება, რომ
გარდა ოფიციალურად განსაზღვრული დროისა, თუკი თანამდებობის პირები ფიზი
კურად იმყოფებიან ადგილზე, ნებისმიერ დღეს შეუძლიათ მოქალაქეების მიღება.
რამდენად ინერგება მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობა ანტიკორუფციულ ზომებ
თან დაკავშირებით, მიღებულია თუ არა მუნიციპალიტეტში შესაბამისი ზომები და
რამდენად ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: ანტიკორუფციული გეგმები, დებულება,
დებულება ეთიკური ქცევის შესახებ - ეს ის საკითხებია, რომელთა დარეგულირე
ბაც ადგილობრივ დონეზე გამჭვირვალე მმართველობის მთავარი მახასიათებელია.
ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში არის პოზიტიური შედეგი, კერძოდ „სამუშაო ჯგუფ
მა“ შეიმუშავა ეთიკის კოდექსი, რომელიც დაამტკიცა საკრებულომ და გამოქვეყნდა
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ოფიციალურ ვებგვერდზე https://www.baghdati.gov.ge/baghdathis-munitsipalitetis-sajaromosamsakhuretha-ethikis-kodeqsi/
ანტიკორუფციული დებულების სამუშაო ვერსიაც უკვე შექმნილია და უახლოეს პე
რიოდში დამტკიცდება. შეიძლება ითქვას, რომ ბაღდათის მუნიციპალიტეტისთვის
ანტიკორუფციულ დებულებაზე მუშაობა მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია.



ეფექტიანობა

მონიტორინგში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს მუნიციპალიტეტის საქმიანობის
ეფექტიანობის განსაზღვრა. მოკვლეული მასალებით დასტურდება, რომ ბაღდათის
მუნიციპალიტეტს აქვს შესაბამისი სამუშაო სტრუქტურა, რაც განსაზღვრავს საკუ
თარ მოქალაქეებთან ეფექტიანი თანამშრომლობის შესაძლებლობას.
ეფექტიანობას ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია ის, აქვს თუ არა მუნიციპა
ლიტეტს წინასწარ შემუშავებული კვარტალური, ნახევარწლიანი, წლიური სამუშაო
გეგმა - ამ კუთხით ცვლილებების დინამიკა შეიძლება პოზიტიურად მივიჩნიოთ. მი
უხედავად იმისა, რომ გეგმების დამტკიცება სისტემატურად ხდებოდა, ისინი არ იყო
განთავსებული ვებგვერდზე. ეს ხარვეზი მეორე მონიტორინგის შემდეგ გასწორდა.
აღნიშნული მიდგომა დღემდე შენარჩუნებულია, სრულად გამართულია და კორექცი
ის აუცილებლობა არ იკვეთება.
როგორც სხვა სამიზნე მუნიციპალიტეტებში, მონიტორინგის სისტემის არარსებობა
აქაც ხარვეზად რჩება. მიუხედვად იმისა, რომ ჯერ კიდევ მეორე მონიტორინგის შემ
დეგ მუნიციპალიტეტს მიეცა შესაბამისი რეკომენდაცია ამ კუთხით ცვლილებების
გატარებისთვის, ამ ეტაპზეც არ არსებობს მერიის სამსახურების საქმიანობის მო
ნიტორინგის ჩატარების პრაქტიკა. მონიტორინგმა გამოკვეთა, რომ მუნიციპალიტე
ტი სარგებლობს აუდიტის მიერ მიღებული ანგარიშით, ამ ანგარიშში გამოყენებული
ფორმებით და ვადებით, გააჩნია საკუთარი სამუშაო გეგმა და დებულება, რომლის
მიხედვითაც გათვალისწინებულია მერიის სამსახურების მონიტორინგის ჩატარება.
ბოლო მონიტორინგი ადასტურებს, რომ ამ მხრივ პროგრესი არ შეინიშნება. მუნიცი
პალიტეტი ამ ეტაპზე აუდიტისგან მიღებულ ინფორმაციას იყენებს.
ეფექტიანობისათვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოსახლეობის კმაყოფილების დო
ნის შეფასება. შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ პირველი და მეორე მონიტორინგის რე
კომენდაციების შედეგად, უკვე მესამე მონიტორინგის დროს გამოვლინდა, რომ შეიქ
მნა სოციალური სამსახურის მომსახურებით მოსახლეობის კმაყოფილების კვლევის
ფორმა, რომლის შევსებაც შეუძლიათ მოქალაქეებს. ეს ტენდენცია დღესდღეობითაც
ნარჩუნდება. თუმცა სასურველია, მსგავსი პრაქტიკა დაინერგოს მუნიციპალიტეტის
სხვა სამსახურებშიც.
მერიისა და საკრებულოს უფლებამოსილი პირების ინტერვიუირებით და თანამდე
ბობის პირებთან პირისპირ შეხვედრებიდან მიღებული ინფორმაციებით ირკვევა,
რომ დღეების რაოდენობა თვის მანძილზე მერიაში, საკრებულოში მოქალაქეებ
თან შეხვედრებისთვის გეგმის თანახმად, დადგენილია კვირაში ორი დღე, რაც
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თვეში რვა დღეს შეადგენს. თუმცა, ასევე ირკვევა, რომ ნებისმიერ თანამდებობის
პირთან შეხვედრა მოქალაქეებს შეუძლიათ უწყვეტად, სამუშაო დღეების განმავ
ლობაში.
ეფექტიანობის კიდევ ერთი სერიოზული მაჩვენებელი უკავშირდება მოქალაქეების
მიერ შემოსულ წერილებს. მონიტორინგით იკვეთება, რომ იწარმოება მოქალაქე
ებისაგან შემოსული წერილებისა და საჩივრების სტატისტიკა და ყოველწლიურად
ანგარიშის სახით წარედგინება საკრებულოს. ასევე ხდება პასუხგაუცემელი და ვადა
გადაცილებული კორეპონდენციის გაანალიზება. ეს პრაქტიკა მეორე მონიტორინგის
შემდეგ მიწოდებული რეკომენდაციების შედეგად დაინერგა. ამჟამად იკვეთება სიახ
ლე - მუნციპალიტეტის ვებგვერდს მოდერნიზაციის დროს დაემატა შესაბამისი ველი,
სადაც დაფიქსირებულია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის და გაცემის სტატისტიკა
- https://www.baghdati.gov.ge/sajaro-inphormatsiis-mothkhovnis-gatsemis-statistika/. ბმულ
ზე ამჯერად შესაძლებელია 2021 წლის იანვარი-ივნისის სტატისტიკის ნახვა. ესეც
ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის საუკეთესო მაჩვენებელია.
ეფექტიანობის განმსაზღვრელად შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგი ფაქტორი: შემუშა
ვებული აქვს თუ არა მუნიციპალიტეტს პოლიტიკა, რომელიც მოიაზრებს საჯარო
მოხელეთა პროფესიონალიზმის ამაღლებას. აქვს თუ არა ბაღდათის მუნიციპალი
ტეტს თანამშრომელთა განვითარების გეგმა? - ამ მიმართულებით მონიტორინგის
დროს გამოვლინდა, რომ პროფესიული განვითარების გეგმა დამტკიცებულია 41 549
ბრძანებით. მიმდინარე ეტაპზე მოხდა პროფესიული განვითარების პროგრამით გათ
ვალისწინებული სავალდებულო საბაზისო სწავლების შესყიდვა მუნიციპალიტეტის
7 მოხელისათვის. დამატებითი სამი მოხელე იწყებს სავალდებულო მენეჯერული
პროგრამის შესწავლას.
მერიაში განხორციელდა ორი მოხელის კარიერული წინსვლა, რაც გამოიხატება მო
ხელის რანგის ამაღლებაში. გარდა ამისა, პროგრესი ფიქსირდება ელექტრონული
სტრუქტურიზაციის კუთხით, როდესაც საჯარო მოხელე წლიურ საბოლოო შეფასე
ბას იღებს, შეფასების ოქმის ფორმაში განთავსებულია სპეციალური ველი, რომე
ლიც ივსება უშუალოდ ხელმძღვანელისა და თავად მოხელის მიერ, შევსებისას ყუ
რადღება გამახვილებულია იმაზე, რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს: რომელია
სასურველი თემები, პროფესიული სწავლების მეთოდი, საჭირო რესურსი, ვადა და
მოსალოდნელი შედეგები. ამ მიდგომების არსებობა უკვე სერიოზული პროგრესის
მანიშნებელია.
საჯარო მოხელეთა დატრენინგების კუთხით არსებული სიტუაციის მხრივ მონიტო
რინგმა აჩვენა, რომ სახელფასო ფონდის 1%-ის სწავლებაში ჩადების ვალდებულე
ბამ მკვეთრად გაზარდა თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის ჩატარებული
ტრენინგების რაოდენობა. წინა მონიტორინგის შემდეგ მუნიციპალიტეტში ჩატარდა
23 ტრენინგი, როგორც მერიის, ასევე საკრებულოს თანამშრომლებისთვის. მოხდა
მოხელეთა საერთო რაოდენობის 17%-ის გადამზადება.
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად მუნიციპალიტეტი
აქტიურად იყენებს სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის რესურსს, მათ მიერ
შემოთავაზებული ტრენინგების სახით. დანერგილია ინფორმაციის გაცვლა სხვადახ
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ვა განყოფილებასა და დეპარტამენტს შორის. ეს, ძირითადად, ხდება ერთობლივი
შეხვედრების ორგანიზების გზით. ახლახან მუნიციპალიტეტმა დანერგა სწავლების
ახალი პრაქტიკა „მენტორინგი“. მისი არსი ასეთია: დაწესებულებაში შემოსულ ახალ
კადრს მიუჩენენ გამოცდილ კადრს, რომელიც პასუხისმგებელია მისი კვალიფიკაციის
დონის ამაღლებაზე.
რაც შეეხება შეხვედრათა რაოდენობას გასულ წელს სხვა ადგილობრივ თვითმმარ
თველობებთან ინფორმაციის გაცვლის, საუკეთესო პრაქტიკის ან გამოცდილების გა
ზიარების მიზნით - მონიტორინგის შედეგად მივიღეთ შემდეგნაირი სურათი: უშუა
ლოდ პრაქტიკის გაზიარების მიზნით მუნიციპალიტეტში შეხვედრა არ ჩატარებულა.
თუმცა ნარჩუნდება წინა მონიტორინგზე გამოკვეთილი პრაქტიკა, გამოცდილების
გაზიარება სამუშაო პროცესში მუდმივად ხდება სატელეფონო კონტაქტებითა და
დისტანციური მართვის საშუალებების გამოყენებით. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტი
სათვის აუცილებელია შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება.



ინკლუზიურ
 ობა

მონიტორინგით განისაზღვრა ფოკუსირება ისეთ მნიშვნელოვან ელემენტზე, როგო
რიც არის ინკლუზიურობა. აღნიშნულ ბლოკში თავს იყრის ინფორმაციები, რომლე
ბიც ხაზს უსვამს ინკლუზიურობის საკითხის პრიორიტეტულობას, მაგრამ ჯერ კიდევ
ბევრი გამოწვევა არსებობს ამ მიმართულებით.
ადაპტირებულ გარემოსთან დაკავშირებით ცვლილებები არ არის გამოკვეთილი. მე
რიის/საკრებულოს შენობას აქვს გარე პანდუსი, რომელიც სტანდარტულად დასახვე
წია. საანგარიშო პერიოდისთვის ცვლილებები ამ საკითხს არ შეხებია.
იმასთან დაკავშირებით, რამდენად აქვთ მუნიციპალიტეტში ცოდნა ინკლუზიურობის
შესახებ სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესაბამისად – ფიქსირდე
ბა, რომ მუნიციპალიტეტში არის შესაბამისი დებულებით დამტკიცებული შშმ პირთა
საბჭო. საბჭო მაქსიმალურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელ
თა ცოდნის ამაღლებას ინკლუზიურობის საკითხებზე. სხვა სახის ცვლილება ამ მი
მართულებით არ შეინიშნება.
ვაკანსიების შესახებ განცხადების ტექსტის შეფასებისას არ ვლინდება რაიმე სახის
დისკრიმინაციული შეზღუდვები. განცხადების წარმდგენი პირების შეზღუდვას მისი
სქესის, სტატუსის ან რაიმე სხვა ნიშნით ადგილი არ ჰქონია. ეს ფიქსირდებოდა წინა
მონიტორინგის დროს და აღნიშნული ტენდენცია ბოლო მონიტორინგის პროცესშიც
შენარჩუნებულია. თუმცა აქვე უნდა დაფიქსირდეს, რომ არ გამოქვეყნებულა ქალთა
თუ შშმ პირთა მოსაზიდი ან წამახალისებელი განცხადებები.
როგორ გამოიყურება ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული ქალების
პროცენტული მაჩვენებელი? ხელმისაწვდომია თუ არა (ვებგვერდზე) გენდერული
სტატისტიკა? - ამ კითხვებთან მიმართებაში დასტურდება, რომ საკრებულოში და
საქმებულთა 68% არის კაცი, ხოლო მერიაში ეს მაჩვენებელი აღწევს 60%-ს. გამომ
დინარე აქედან, კვლავ დაბალ ზღვარზე რჩება დასაქმებულ ქალთა მაჩვენებელი.
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მესამე მონიტორინგის რეკომენდაციების შედეგად მუშავდა აღნიშნული სტატისტიკა,
რაც განთავსდება მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, მისი მოდერნიზაციის დასრულე
ბის შემდეგ.
რაც შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხელმძღვანელ თანამდებობებ
ზე მყოფი ქალების პროცენტულ მაჩვენებელს, შემდეგნაირად არის გადანაწილე
ბული: მერიაში ქალი თანამშრომლებიდან ხელმძღვანელ პოზიციას (სამსახურის
უფროსი, განყოფილების უფროსი) იკავებს 31%. მერი, მოადგილე, საკრებულოს
თავმჯდომარე - ყველა არის მამაკაცი. საკრებულოში ხელმძღვანელ თანამდე
ბობაზე მყოფ ქალთა პროცენტული მონაცემია 33.33%. აღნიშნული სტატისტიკა
ელექტრონულად ხელმისაწვდომი არ არის, მაგრამ განახლებულ საიტზე იქნება
გენდერული სტატისტიკა.
მოწყვლად ჯგუფებთან კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი პირების კუთხით წინა მონი
ტორინგისგან განსხვავებით რაიმე ცვლილება არ განხორციელებულა. მუნიციპალი
ტეტში მოწყვლად ჯგუფებთან კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი პირები არიან რო
გორც მუნიციპალიტეტის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული საჯარო მოხელეები,
ასევე სპეციალური ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები, რომლებიც ახორციე
ლებენ კომუნიკაციას კონკრეტულ ჯგუფებთან, საკუთარი პასუხისმგებლობის ფარ
გლებში.
მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების კვლევა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პე
რიოდულად, მხოლოდ სოციალური სამსახურის მიერ. საჭიროებათა კვლევის ანგარი
ში ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურში. საჭიროებათა კვლე
ვის შესახებ ანგარიშები პასუხისმგებელ პირთა მიერ წარედგინება მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს. პროგრესი აღნიშნული მიმართულებით თვალსაჩინოა. მუნიციპალიტე
ტი ახორციელებს სოციალურად დაუცველ პირთა საჭიროებათა კვლევებს. სასურვე
ლია, ეს პრაქტიკა დაინერგოს სხვა სამსახურების მიერაც.
მონიტორინგის დროს გამოიკვეთა, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ვებგვერდის დიზა
ინის მოქნილობის გაზრდისა და სხვადასხვა ფუნქციონალის შემატების მიზნით. მუ
ნიციპალიტეტში შექმნილი „სამუშაო ჯგუფის“ აქტიური თანამშრომლობის შედეგად
ბოლო პერიოდში ვებგვერდზე. აქტიურად ქვეყნდებოდა როგორც სიახლეები, ასევე
საკრებულოს სხდომათა განრიგები და საჯარო ინფორმაცია. ვებგვერდის განახლე
ბის შემდეგ ხელმისაწვდომი იქნება წერილების წარდგენის და პეტიციების გრაფები,
დაემატება შესაბამისი ველი „შენი იდეა ქალაქის მერს“, რაც საშუალებას მისცემს
მოქალაქეებს, ონლაინ ფორმატში წარადგინონ იდეები, რომლებიც მათ საჭიროებებს
ასახავს. სასურველია, ამ მომსახურებების პრაქტიკული გამოყენების ინიცირების კუ
თხით თვითმმართველობამ განახორციელოს აქტიური საინფორმაციო კამპანია, რად
გან ირკვევა, რომ ელექტრონული მომსახურების მიღებას მოქალაქეები ამჯობინებენ
მუნიციპალიტეტის ფეისბუქგვერდით კომუნიკაციას.
არაქართულენოვანი პირებისთვის თარჯიმნის მომსახურების საჭიროება აქამდე არ
გამოკვეთილა და ამ მიმართულებით ცვლილებები არ არის დაგეგმილი.
ჯერ კიდევ პირველი მონიტორინგის შედეგებში აისახა, რომ მერიაში და საკრებულო
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ში არსებობს მოქალაქეთა მრჩეველთა საბჭო, გენდერული საბჭო, შშმ პირთა საბჭო,
რაც მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ინკლუზიურობის ხარისხს მაღლა სწევს. ბო
ლო მონიტორინგით გამოიკვეთა, რომ აღნიშნულ საბჭოებს დაემატა ახალგაზრდულ
მრჩეველთა საბჭო. ცვლილება იკვეთება იმ კუთხით, რომ მერიაში ახლახან დაკომ
პლექტდა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ახალი შემადგენლობა.
ინკლუზიურობის ხარისხის კიდევ ერთი მაჩვენებელია მუნიციპალიტეტში გენდერუ
ლი და მონაწილეობითი ბიუჯეტის არსებობა, რა კუთხითაც მონიტორინგის ფარ
გლებში შემდეგი სურათი მივიღეთ: მუნიციპალიტეტს გენდერული ბიუჯეტი არ გა
აჩნია. თუმცა არის გათვალისწინებული ხარჯები გენდერული კუთხით, რაც ჩაშლი
ლია სხვადასხვა ქვეპროგრამაში. არ არსებობს ცოდნა გენდერული ბიუჯეტირების
კუთხით. ასევე მუნიციპალიტეტს არ აქვს სამოქალაქო ბიუჯეტი. ამ კუთხით ჯერ
კიდევ არანაირი ცვლილება არ ფიქსირდება. სოციალური ბიუჯეტის წილი კი მთლიან
ბიუჯეტში 2021 წელს შეადგენს 7.3%-ს.
მოწყვლადი ჯგუფების გადაწყვეტილების პროცესში ჩართვასთან დაკავსირებით
დადგინდა, რომ შესაბამისი აქტით ეს რეგულირდება მხოლოდ შშმ პირთა საბჭოს
მიერ, ასევე ამ საკითხს აკონტროლებს მუნიციპალიტეტში შექმნილი გენდერული
თანასწორობის საბჭოც, რომელიც ემსახურება აღნიშნული მიმართულების მოწყვლა
დი ჯგუფების გაძლიერებას, მათთვის საჯარო მომსახურების მიწოდების პროცესის
გამარტივებას. გვერდის მოდერნიზაციის პროცესი ასევე მოიაზრებს საკრებულოს
და კომისიების სხდომების ონლიან ტრანსლირების ფუნქციის დამატებას, რაც ამ კუ
თხით საუკეთესო მექანიზმი იქნება.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო ორგანიზაციებთან/სამუშაო ჯგუფებთან
ურთიერთობის ფუნქცია შეთავსებული აქვს მერის მრჩეველს, რომელიც პასუხისმგე
ბელია სამოქალაქო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ეფექტიანად წარმართვაზე.
ამ მიმართულებით პრაქტიკა უკვე დანერგილია და თანამშრომლობის პროცესი გა
მართულია.



დასკვნა და რეკომენდაციები

დასკვნის სახით შეიძლება მკაფიოდ ითქვას, რომ ბაღდათის მუნიციპალიტეტისათვის
შემუშავებული რეკომენდაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი გათვალისწინებულია და
ხარვეზები აღმოფხვრილია. მნიშვნელოვანია, რომ აქტიურად მიმდინარეობს გვერ
დის მოდერნიზაციის საკითხი, რომელსაც ექნება არაერთი გაუმჯობესებული ფუნ
ქცია. პროგრესად უნდა ჩაითვალოს ის, რომ მუნიციპალიტეტში უკვე შემუშავდა და
დამტკიცდა საჯარო მოსამსახურეთა ქცევის ეთიკის კოდექსი, შემუშავების პროცეს
შია ანტიკორუფციული დებულება.
პოზიტიური ცვლილებების პარალელურად, დღემდე არსებობს გამოწვევები, რომლე
ბიც შესაბამის რეკომენდაციებში აისახა. აღნიშნული რეკომენდაციების შესრულება
დაეხმარება ბაღდათის მუნიციპალიტეტს ეფექტიანი, გამჭვირვალე და ინკლუზიური
მმართველობის მოდელის შექმნაში.
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რეკომენდაციები
 მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტიანობის გაზომვისათვის მნიშვნელო
ვანია, მუნიციპალიტეტში არსებობდეს მონიტორინგის სისტემა, რისთვისაც
სასურველია შეიქმნას მუნიციპალური მომსახურების შეფასების მექანიზმი.
 სასურველია, სოციალური სამსახურის მომსახურებით მოსახლეობის კმაყო
ფილების კვლევის ფორმა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა სამსა
ხურებშიც.
 სასურველია, ვაკანსიების გამოცხადების დროს დაფიქსირდეს ქალთა, შშმ
პირთა მოსაზიდი წამახალისებელი განცხადებები, რაც ამ ჯგუფებიდან და
საქმებულთა სტატისტიკის მატებას შეუწყობს ხელს.
 რეკომენდებულია მუნიციპალიტეტმა შეიმუშაოს შიდა სტრუქტურებს შორის
გამოცდილების გაზიარების სტრატეგია, რაც ხელს შეუწყობს ანგარიშვალ
დებული პირების მხრიდან ინფორმაციის გაცემის პასუხისმგებლობის გაზ
რდას.
 მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში გამჭვირვალობის, ეფექტიანობის, ინკლუ
ზიურობის მაჩვენებელის გაზრდის მიზნით რეკომენდებულია დაინერგოს სა
მოქალაქო ბიუჯეტირების სისტემა.
 მნიშვნელოვანია საჯარო მოხელეთა კომპეტენციის გაზრდა გენდერულ ბი
უჯეტირებაზე, რაც შესაძლებელია შიდა რესურსების გამოყენებით. სპე
ციალიზებული ტრენინგები აღნიშნულ საკითხზე გაზრდის უფლებამოსილი
პირების მოტივაციას, კომპეტენციას და შექმნის გენდერული ბიუჯეტის და
ნერგვის წინაპირობას.
 აუცილებელია მუნიციპალიტეტმა განახორციელოს საინფორმაციო კამპა
ნია, რათა მოქალაქეებმა გაააქტიურონ ონლაინ წერილების წარდგენა, პე
ტიციების სისტემის გამოყენება და წინადადებების შემუშავება ვებგვერდის
შესაბამისი ველის „შენი იდეა ქალაქის მერს“ მეშვეობით.
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ადგილობრივ დონეზე საჯარო
მმართველობის რეფორმის (PAR)
საგზაო რუკის განხორციელების
მოთხეე მონიტორინგის ანგარიში
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შესავალი

ანგარიში წარმოადგენს პროექტის „გურიის, იმერეთის და რაჭა-ლეჩხუმის სა
მოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმარ
თველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში
შესრულებული მეოთხე მონიტორინგის შედეგებს. ანგარიში გამოკვეთს პირ
ველიდან ბოლო მონიტორინგამდე ელექტრონული მმართველობის პრაქტიკის
გაუმჯობესების პროცესში ხონის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ცვლილებების
დინამიკას და გამოყოფს ჯერ კიდევ არსებული გამოწვევების გასანეიტრა
ლებლად საჭირო აქტივობების დაგეგმვას. მეოთხე მონიტორინგი ხონის მუ
ნიციპალიტეტში 2021 წლის ივლისში ჩატარდა ადგილობრივი სამოქალაქო სა
ზოგადოების ორგანიზაციების - დევნილთა საინიციატივო ჯგუფის და ხონის
განათლებისა და განვითარების ცენტრის „ედელვაისის“ - მიერ ქალთა არასამ
თავრობო ორგანიზაცია კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმის“ დაკ
ვეთით.
მოცემულ ეტაპამდე პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სამი მონიტორინგი, რო
მელთა შედეგები, შესაბამისი რეკომენდაციებით, რეაგირებისთვის წარედგინა
მუნიციპალიტეტს.

მონიტორინგის მიზანი
ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის რეფორმის გატარების ხელშეწყობის
თვის, კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“, მეწარმე ქალთა ფონდთან და
იმერეთის მხარის 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 პრო
ექტი გამიზნულია, დასავლეთ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის
შექმნის და გაძლიერების გზით, უზრუნველყოს საზოგადოების ჩართულობა და კონ
ტროლი იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და გურიის 8 მუნიციპალიტეტში საჯარო მმარ
თველობის რეფორმის განხორციელების მონიტორინგის პროცესზე.
მეოთხე მონიტორინგის მიზანია მუნიციპალიტეტში ეფექტიანობის, გამჭვირვალო
ბის და ინკლუზიურობის კუთხით გამოვლენილი გამოწვევების დაძლევით მიღებული
ცვლილებების შეფასება და დინამიურობის მაჩვენებლის გაზრდის მიზნით ახალი რე
კომენდაციების შემუშავება.

მონიტორინგის მეთოდოლოგია
მონიტორინგი განხორციელდა საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში, კერძოდ კი ხო
ნის, ბაღდათის, თერჯოლის, ვანის, ოზურგეთის, ლანჩხუთის, ცაგერისა და ამბრო
ლაურის მუნიციპალიტეტებში, 2021 წლის 5-12 ივლისის პერიოდში. მონიტორინგის
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პროცესში აქტიურად ჩაერთო პროექტის ფარგლებში, 2019 წლის ოქტომბერს ჩამო
ყალიბებული „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფორუმი“, რომელმაც
გააერთიანა სამიზნე რეგიონებში სხვადასხვა პროფილის და განსხვავებულ თემატურ
მიმართულებაზე მომუშავე 16 ორგანიზაცია.
ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინ
კლუზიურობის ხარისხის შესწავლა მოხდა პროექტის პარტნიორების მიერ წინასწარ
შემუშავებული მონიტორინგის მექანიზმის და კითხვარების საფუძველზე, რაც შეფა
სების 29 სხვადასხვა კრიტერიუმს და ინდიკატორს აერთიანებდა (იხ. დანართი #1,
„კითხვარი“). რეფორმის მიმდინარეობის შეფასება ხორციელდებოდა მუნიციპალი
ტეტების ოფიციალური ვებგვერდების მონიტორინგის, ასევე ადგილობრივი ხელი
სუფლების წარმომადგენლებისგან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ანალიზის
და მოქალაქეთა მონაწილეობის პრაქტიკის ადგილებზე დაკვირვების საფუძველზე.
ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების დამატებით საშუალებებად გამოყენებულ
იქნა მუნიციპალური ორგანოების წარმომადგენლებთან სატელეფონო კომუნიკაცია,
პირადი შეხვედრები და ყველა ოფიციალური ონლაინ წყარო, რომელიც კონკრეტული
საკითხის შეფასებისთვის საჭირო ინფორმაციას შეიცავდა.

მიღებული შედეგების ანალიზი



გამჭვირვალობა

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის მაჩვენებელია, თუ რამდენად გამ
ჭვირვალეა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესები ვაკანსიის გამოცხადების, გან
ცხადებების მიღების, მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით; ვებგვერდზე განთავსებუ
ლია თუ არა ორგანიზაციული სტრუქტურა და საჯარო მოხელეთა საკონტაქტო ინ
ფორმაციები; არსებობს თუ არა ონლაინ რეჟიმში საჩივრის ან წინადადების წარდგე
ნის მექანიზმი; იტვირთება თუ არა მუნიციპალიტეტის ანგარიშები, დამტკიცებულ
ბიუჯეტი, ფინანსური ანგარიშები და რა პერიოდულობით. მონიტორინგის პროცესში
გამოკვეთილი მცირე ხარვეზების აღმოფხვრა, რომელიც საბოლოოდ რეკომენდაცი
ებში აისახება, ხელს შეუწყობს გამჭვირვალობის პროცესის გაძლიერებას თვითმმარ
თველობაში.
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის ერთ-ერთ ინდიკატორს წარმოად
გენს მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში ვაკანსიების გამოცხადების, მათ
შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხი, ვაკანსიის პირობები. მონიტო
რინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ამ ეტაპზე ვებგვერდსა და ფეისბუქგვერდებზე
ვაკანსიების შესახებ საჯარო ინფორმაცია არ არის განთავსებული. როგორც მერიისა
და საკრებულოს ადმინისტრაციული სამსახურების უფროსებმა განგვიმარტეს, მიმ
დინარე წელს ჯერჯერობით ვაკანტური პოზიციები არ აქვთ.
მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ამოქმედებულია ვებგვერდი, მუნიციპალი
ტეტს აქვს ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი, მაგრამ ამ ეტაპზე ვებ
გვერდსა და ფეისბუქგვერდებზე ვაკანსიების შესახებ საჯარო ინფორმაცია არ არის
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განთავსებული, რადგან მიმდინარე პერიოდში ვაკანტური პოზიციები არ აქვთ. ვა
კანსიების გამოცხადების ვადებთან დაკავშირებით მოქმედებს საჯარო ინფორმაციის
გამოქვეყნების წესი და, საჭიროების შემთხვევაში, ოპერატიულად განხორციელდება
კანონით დადგენილი პროცედურები, რაც რეგულირდება ხონის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის №61 დადგენილებით და ხონის მუნიციპალიტე
ტის მერის 12/11/2018, ბრძანებით №391412.
მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მერიის თანამდებობის პირების და
სამსახურების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია ვებგვერდზე დეტალურად
არის წარმოდგენილი. რაც შეეხება საკრებულოს, აღნიშნული ინფორმაცია სრულ
ყოფილად არ არის წარმოდგენილი. უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტის ვებ
გვერდზე ორგანიზაციული სტრუქტურის, თანამდებობის პირების ბიოგრაფიების,
უფლება-მოვალეობის და საკონტაქტო ინფორმაციის, სხვა სავალდებულო ინ
ფორმაციის მითითების კუთხით დაწყებული პოზიტიური დინამიკა, რაც უკავშირ
დებოდა ვებგვერდის რეორგანიზაციას, შენელდა. ადმინისტრაციული სამსახურის
ხელმძღვანელის პირობა, რომ ვებგვერდის მოდერნიზაციის შემდეგ წინა მონიტო
რინგის დროს დაფიქსირებული ყველა ხარვეზი გასწორდებოდა, ჯერჯერობით არ
შესრულებულა.
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ჯერ კიდევ არ არის ატვირთული ონლაინ ფინანსუ
რი ანგარიშები, ბიუჯეტის შესრულების 3, 6, 9 თვის ანგარიშები, წლიური ანგარიში,
შესყიდვის გეგმა. როგორც მერიის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელმა განმარ
ტა, ბიუჯეტის შესრულების 3, 6 და 9 თვის ანგარიშების გამოქვეყნება კანონის შესა
ბამისად ხორციელდება 1 აპრილიდან. შესაბამისად, დაცულ ვადებში, კვარტალური
ანგარიში გადაეგზავნება საკრებულოს და იმავდროულად გახდება საჯარო და ხელ
მისაწვდომი, განთავსდება ვებგვერდზე. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია აქტიური მონი
ტორინგის განხორციელება.
ვებგვერდი შეზღუდულად მოიცავს საჯარო ინფორმაციას - საკრებულოს სხდომე
ბის ჩატარების თარიღი, დღის წესრიგი, საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული
აქტები, დადგენილებები, ანგარიშები საკრებულო/მერიის სხვადასხვა განყოფილების
მიერ ჩატარებული საქმიანობის თაობაზე. ვებგვერდზე მხოლოდ საკრებულოს სხდო
მების ოქმები იძებნება. არ არის დაანონსებული სხდომების დრო და დღის წესრიგი.
ცარიელია განყოფილება „მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი სამარ
თლებრივი აქტები“. ინტერვიუს პროცესში მერიისა და საკრებულოს ადმინისტრა
ციული სამსახურების უფროსებმა განმარტეს, რომ პროცესი დაწყებულია და ახალ
საიტზე ყველა ინფორმაცია ეტაპობრივად განთავსდება.
ხონის მუნიციპალიტეტში მოწესრიგებულია მოქალაქეების მიღების/ღია კონსულტა
ციების საათები (განსაკუთრებით მერიაში), მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა,
რომ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ინფორმაცია მოქალაქეების მიღების/ღია კონ
სულტაციების საათების შესახებ გამოქვეყნებულია.
რაც შეეხება საკრებულოს, აღნიშნული ინფორმაცია არ არის გამოქვეყნებული,
თუმცა, როგორც საკრებულოს აპარატში აცხადებენ, მომზადებულია ბრძანების
პროექტი. საკონტროლო ვიზიტებით დადასტურდა, რომ მერიაში მიღების დღე
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ებში, მუნიციპალიტეტის მერი და მისი მოადგილეები ხვდებიან მოქალაქეებს და
ისმენენ მათ საჭიროებებს. ამის დასტურია ასევე ნუსხა (დოკუმენტი), რომელიც
კვირის განმავლობაში იქმნება მერიაში და სადაც შეხვედრის მსურველ მოქალა
ქეთა მონაცემებია მოყვანილი. საკრებულოში, გამომდინარე იქედან, რომ არ არის
განსაზღვრული მოქალაქეთა მიღების კონკრეტული დღეები, ძნელი დასაზუსტე
ბელია, რამდენად დაცულია მოქალაქეთა უფლებები და ეძლევა თუ არა საშუა
ლება მათ, რომ შეკითხვებზე პასუხები უშუალოდ საკრებულოს წევრებისაგან მო
ისმინონ. თუმცა საკრებულოს წევრებმა აღნიშნეს, რომ ეს დღეები თავისუფალია
და ისინი ყოველდღე მზად არიან მოქალაქის მისაღებად და დღემდე ამ პრაქტიკით
მუშაობენ. არ შესრულებულა წინა მონიტორინგების დროს შემუშავებული რეკო
მენდაცია - საკრებულოში მოქალაქეთა მიღების პროცედურებისა და დროის ოფი
ციალური განსაზღვრის თაობაზე.
ანტიკორუფციულ ზომებთან დაკავშირებით, მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა,
რომ მუნიციპალიტეტს არ აქვს მიღებული საკუთარი ანტიკორუფციული ზომები,
გეგმები, დებულება. არ გააჩნია საკუთარი ფინანსური რეგულაციები. არ არსებობს
ეთიკური ქცევის დებულება. მუნიციპალიტეტში ხელმძღვანელობენ ქვეყანაში არსე
ბული ანტიკორუფციული ზომებითა და კანონმდებლობით, ფინანსური რეგულაცი
ებით. თუმცა არსებობს პოზიტიური დინამიკა: ვალდებულება, რომელიც მუნიციპა
ლიტეტმა აიღო პროექტის სამუშაო ჯგუფის ინიციატივით და სამოქმედო გეგმაში
შეიტანა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი, სწორედ ანტიკორუფციული გეგმის შე
მუშავებაა. მიღებული განმარტების თანახმად, საკითხის ინიცირება და პოლიტიკური
მხარდაჭერა მიმდინარე წელს უნდა განხორციელდეს.



ეფექტიანობა

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტიანობის ინდიკატორები არსებული პროგრე
სის გაზომვის საშუალებას გვაძლევს.
წინა მონიტორინგების მიხედვით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არ ჰქონდა კვარ
ტალური/ნახევარწლიანი/წლიური სამუშაო გეგმა. მონიტორინგის შედეგად დადგინ
და, რომ არაფერი შეცვლილა. ადმინისტრაციულ სამსახურში აცხადებენ, რომ სა
კითხზე მუშაობა წლის განმავლობაში დაიწყება.
მერიის სამსახურების საქმიანობის მონიტორინგის ჩატარების პრაქტიკა - აუდიტის
შეფასება და კონტროლი გეგმის მიხედვით ხორციელდება. იდება შესაბამისი დას
კვნები და რეკომენდაციები. პროცესი რეგულირდება ხონის მუნიციპალიტეტის აუ
დიტისა და შიდა კონტროლის სამსახურის 2019 წლის სამუშაო გეგმით (ხონის მუ
ნიციპალიტეტის მერის ბრძანება #39 1640, 28/12/2018). ხონის მუნიციპალიტეტის
მერიის შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახურის დებულებით (ხონის მუნიციპა
ლიტეტის საკრებულოს დადგენილება #55, 2018 წლის 28 თებერვალი).
მუნიციპალური მომსახურებით მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასება და შეფასე
ბისთვის საჭირო ფორმების დანერგვა განსაზღვრულია ხონის მუნიციპალიტეტის
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გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების 2019-2022 წლების სტრა
ტეგიით, სადაც მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები და ფორმები ცალსახად
არის გაწერილი. პროგრესი წინა მონიტორინგთან შედარებით არ გამოიხატება, დო
კუმენტის ძირითადი ნაწილის იმპლემენტაცია კვლავ რჩება იმ დონეზე, რომ მოეწყო
მოქალაქეთა მისაღები, განხორციელდა ვებგვერდის მოდერნიზება, დაინერგა ცხელი
ხაზი, მაგრამ ამ დრომდე მონიტორინგისა და შეფასების ნაწილი პრაქტიკაში არ ხორ
ციელდება.
შეხვედრებისთვის გამოყოფილი დღეების რაოდენობა თვის მანძილზე მერიაში არის
8 დღე. საკრებულოში შეხვედრებისთვის დღეები ოფიციალურად კვლავაც არ გან
საზღვრულა. მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ მერიაში მოქალაქეთა მიღების
დღეები არ შემცირებულა, თუმცა პანდემიის პირობებში შეიზღუდა მოქალაქეთა გა
დაადგილება საჯარო დაწესებულებებში. გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდი
ნარე, მოქალაქეებს კვირაში ორი დღის განმავლობაში იღებს როგორც მერი, ასევე
მერის მოადგილეები. პანდემიის პირობებში კი აპარატი, ძირითადად, მუშაობის დის
ტანციურ რეჟიმზეა გადასული.
მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ მუნიციპალიტეტში არის მნიშვნელოვა
ნი პროგრესი მოქალაქეებთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, რაც გამოიხატება
ვებგვერდის გამართულობასა და ცხელი ხაზის ამოქმედებაში. დახარისხებულია
შემოსული და გასული კორესპონდენცია, სტატისტიკა დათვლილია გენდერულ
ჭრილში. წერილების, საჩივრების წარდგენა და პასუხების მიღება ელექტრონულად
შესაძლებელია მერიის ელექტრონული ფოსტის khonismeria@yahoo.com საშუალე
ბით. ასევე განახლდა ვებგვერდი და მოქალაქეებს შეუძლიათ ონლაინ გაგზავნონ
საკუთარი წინადადებები. მუნიციპალიტეტში ამოქმედდა ცხელი ხაზი - სამუშაო
დღეებში 09:00 -18:00 საათებში მოქალაქეთა შეკითხვებს გადამზადებული სპეცი
ალისტები პასუხობენ და კვალიფიციურ რჩევებს აძლევენ. ვებგვერდზე ჩაშენდა
პეტიციის ფანჯარა, სადაც უკვე ფიქსირდება 21 დასრულებული და 2 მიმდინარე
პეტიცია. მონიტორინგის დროს მივიღეთ ინფორმაცია, რომ იანვრიდან დღემდე
მერიაში შემოსულია 800-ზე მეტი კორესპონდენცია (ავტორთაგან 384 ქალია, 420
კაცი), გასულია 694 წერილი. ცხელ ხაზზე დარეკა 20-მა მოქალაქემ (9 ქალი, 11
კაცი), რაც ცხადყოფს, რომ საქმისწარმოება მოწესრიგებული და სისტემატიზე
ბულია.
რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებს თანამშრომელთა განვითარების გეგმას, ეს
სტრატეგიული დოკუმენტი არსებობს, მაგრამ მონიტორინგის შედეგად დადგინ
და, რომ მდგომარეობა უცვლელია: არსებობს გეგმა, მაგრამ მუნიციპალიტეტს
არ განუხორციელებია თანამშრომელთა განვითარების ხელშესაწყობისკენ მიმარ
თული კონკრეტული აქტივობები. მიზეზად კოვიდპანდემია და დაწესებული შეზ
ღუდვები სახელდება. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმო
მადგენლებისთვის ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემ
ცირებულია.
მერიისა და საკრებულოს ხელმძღვანელი პირებისა და თანამშრომლებისთვის მონი
ტორინგის პერიოდში ჩატარდა 15-მდე ტრენინგი, უმრავლესობა - ონლაინ რეჟიმში.
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2021 წლის იანვრიდან დღემდე ტრენინგებში მონაწილეობა მიიღო მერიისა და საკრე
ბულოს 20-მდე თანამშრომელმა - 28%-მა. მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ
კოვიდპანდემიის პირობებში ტრენინგების მონაწილეთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად
შემცირდა.
მონ იტ ორ ინგ მა გამ ოა ვლ ინ ა, რომ კოვ იდპ ანდ ემ იი ს პირ ობ ებშ ი ინფ ორმ აც იი 
სა და გამ ოცდ ილ ებ ის გად აც ემ ა-გაზ იარ ებ ის ინს ტრუმ ენტ ებმ ა მნიშვ ნელ ოვნ ად
იკლ ო. შემც ირდ ა მერ იაშ ი დან ერგ ილ ი ყოვ ელკ ვირ ეულ ი სამ უშ აო შეხვ ედრ ე
ბის რიცხვ იც. თვითმ მართ ველ ობ ებს შორ ის ინფ ორმ აც იი ს გაცვ ლის, საუკ ეთ ე
სო პრაქტ იკ ის/ გამ ოცდ ილ ებ ის გაზ იარ ებ ის მიზნ ით გუბ ერნ იაშ ი ტარდ ებ ა ტრა
დიც იულ ი საკ ოო რდ ინ აც იო შეხვ ედრ ებ ი. პრაქტ იკ ულ ად მეს ამ ე მონ იტ ორ ინგ ის
დროს არს ებ ულ ი სურ ათ ი შეცვ ლილ ი არ არის - ამ მიმ ართ ულ ებ ით რაიმ ე სი
ახლ ე არ დან ერგ ილ ა.



ინკლუზიურ
 ობა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის გაუმჯობესების კუ
თხით თვითმმართველობაში ფიქსირდება პროგრესი, კონკრეტულად - მესამე მონი
ტორინგის შემდგომ მიიღეს შშმ პირთა პირობების გაუმჯობესების სტრატეგიული
დოკუმენტი და სამოქმედო გეგმა, სადაც გაწერილია რიგი ღონისძიებები. მოხდა
მერიის შენობის ადაპტირება და შშმ პირებს დღეს თავისუფლად შეუძლიათ ფიზიკუ
რად მიმართონ მოქალაქეთა მისაღებს. აღნიშნული პოზიტიური ცვლილება მიღწეულ
იქნა პროექტის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ შედგენილი სამოქმედო
გეგმით, რომელიც წარედგინა საკრებულოს და შემდგომ აისახა მუნიციპალიტეტის
2021 წლის სამოქმედო გეგმაში. თუმცა საკრებულოს შენობაზე პანდუსი ამ ეტაპზე
ისევ არ დამონტაჟებულა და შშმ პირთათვის შენობაში შესვლა ხელმისაწვდომი არ
არის.
აქვთ თუ არა მუნიციპალიტეტში (მერიაში, საკრებულოში) ცოდნა ინკლუზიურობის
შესახებ სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესახებ - ამ კითხვის პასუ
ხად გაირკვა, რომ ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუშაობს იურისტთა გუნდი და
არის სპეციალური განყოფილება, სადაც კომპეტენციები გადანაწილებულია. საკრე
ბულოშიც მუშაობს სპეციალისტი, რომლის გამოცდილება და კვალიფიკაცია შესაბა
მისობაშია დებულებით მოთხოვნილ პირობებთან.
მონიტორინგის შედეგად გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია ვაკანსიებთან დაკავში
რებით არ შეიცავს დისკრიმინაციის ნიშნებს, მაგრამ არ დაფიქსირებულა წამახალი
სებელი და სამოტივაციო ნიშნები, მაგალითად, შშმ პირთა თუ ქალთა მონაწილეო
ბისათვის.
რაც შეეხება იმას, თუ როგორია ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებულ
ქალთა პროცენტული მაჩვენებელი, წინა მონიტორინგის შემდგომ სურათი არ შეც
ვლილა. მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს მიერ ხდება გენდერული სტატისტი
კის, მონაცემთა ბაზის პერიოდული განახლება. სტატისტიკის მიხედვით, მუნიციპა
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ლიტეტში დასაქმებულია 902 თანამშრომელი, მათ შორის - 566 ქალი. ხონის მუნიცი
პალიტეტის საჯარო სექტორში დასაქმებულთა 63% ქალია.
საჯარო სექტორში წამყვან პოზიციაზე დასაქმებულია 232 პი
რი, მათ შო
რის 120
არის ქალი. საჯარო სექტორში დასაქმებულთა შორის 52% ქალია. თვითმმართვე
ლობის პერსონალის გენდერული სურათი არსებითად არ შეცვლილა. სამწუხაროდ,
გენდერული სტატისტიკა ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი არ არის.
მონიტორინგით დგინდება, რომ საკრებულოში და მერიაში გამოყოფილია ოფიცია
ლური პირი მოწყვლად ჯგუფებთან ურთიერთობისთვის. მერიაში მოწყობილია სივ
რცე, მოქალაქეთა მისაღები, სადაც მოწყვლად ჯგუფებს სათანადო კომპეტენციის
მქონე პირი, სპეციალისტი ესაუბრება და უწევს კონსულტაციას.
მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად ელექტრონული რესურსების გამო
ყენების კუთხით მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა დადებითი დინამიკა. ეს ეხება
ონლაინ პეტიციას. მუნიციპალიტეტში მერის გადაწყვეტილებით, 1%-იანმა ზღვარმა
დაიწია და გახდა 0,5%. ვებგვერდზე ჩაშენდა პეტიციის ფანჯარა, სადაც უკვე ფიქ
სირდება 21 დასრულებული და 2 მიმდინარე პეტიცია.
წინა მონიტორინგმა ცხადყო, რომ მუნიციპალიტეტში ოფიციალურად თარჯიმნის
მომსახურება არ არის და მოცემული სერვისის საჭიროებაც არ არსებობს. აღნიშნულ
ეტაპზე საკითხის მიმართ დამოკიდებულება არ შეცვლილა.
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, გენდერული
საბჭო, სოციალურ საკითხებში მრჩეველთა საბჭო. მოხდა შშმ პირთა საბჭოს დებუ
ლების განახლება და მიმდინარეობს საბჭოს პირთა შერჩევის პროცესი. აქტიურ საქ
მიანობას ეწევა პროექტის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი.
მუნიციპალიტეტს არ აქვს გენდერული და მონაწილეობითი ბიუჯეტი. როგორც გან
გვიმარტეს, ამის მიზეზია შემცირებული ბიუჯეტი. რაც შეეხება სოციალურ ბიუ
ჯეტს, საკმაოდ მოცულობითია და საერთო ბიუჯეტის 15%-ს შეადგენს.
მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ნორმატიული აქტი/რეგულაცია ადგი
ლობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოწყვლადი ჯგუფების ჩარ
თვის ან მათთვის საჯარო მომსახურების მიწოდების შესახებ ადგილობრივ დონეზე
არ არსებობს. ადგილობრივი ხელისუფლება ხელმძღვანელობს ორგანული კანონით
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“.
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით მერიაში მუშაობს საქმისწარმოე
ბისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების საზოგადოებასთან ურთი
ერთობის სპეციალისტი, ასევე საკრებულოშიც არის შესაბამისი კადრი: საკრებულოს
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი.
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დასკვნა და რეკომენდაციები

დასკვნა
ფონდი „სოხუმის“ ხელმძღვანელობით ხონის მუნიციპალიტეტში სამიზნე სამოქა
ლაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული მონიტორინგით გამოვ
ლინდა მიღწეული პროგრესი საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელე
ბის კუთხით.
მიღებული შედეგებით, მონიტორინგში ასახულ პერიოდში ხონის მუნიციპალიტეტში
შეინიშნება გარკვეული წინსვლა თვითმმართველობის საქმიანობის გამჭვირვალობის,
ეფექტიანობის, ინკლუზიურობის უზრუნველყოფის მხრივ, მაგრამ პროცესი ძალიან
ნელა მიდის და, ძირითადად, შედეგი გამყარებულია პროექტის სამიზნე ორგანიზაცი
ების მიერ განხორციელებული აქტივობებით. განსაკუთრებულ პროგრესად შეიძლე
ბა ჩაითვალოს პეტიციის ფანჯრის ჩაშენება მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე და მისი
პოპულარიზაცია ადგილობრივ თემში.
არასაკმარისი ტემპით ხდება ვებგვერდის განახლება, პლატფორმა სათანადოდ გამო
ყენებული არ არის და ირღვევა მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებები
საჯარო ინფორმაციის გამოყენების წესზე.
დასახვეწია საჭიროებათა გამოვლენის და პროგრამების ეფექტის შეფასების პრაქ
ტიკა. ჯერჯერობით არ არის მიღებული ანტიკორუფციული გეგმა, ეთიკის კოდექ
სი.
თვითმმართველობის საქმიანობის გამჭვირვალობის, ეფექტიანობის, ჩართულობის
კუთხით კვლავ გამოწვევად რჩება მონაწილეობითი ბიუჯეტირების საკითხი. არ არის
ცალკე აღებული გენდერული ბიუჯეტი, რომელშიც მოხდება გენდერული პოლიტი
კისთვის საჭირო ღონისძიებების და საჭირო ხარჯების აღწერა.

რეკომენდაციებ
 ი
მონიტორინგის საფუძველზე შესაძლებელია შემდეგი
რეკომენდაციების წარდგენა:
 საჭიროა, განხორციელდეს სასტარტო რეჟიმში არსებული ვებგვერდის
სრულფასოვანი ფუნქციონირების სტანდარტების დაცვის სისტემატური მო
ნიტორინგი და ანგარიშგება; მოხდეს ვებგვერდზე ყველა აუცილებელი ინ
ფორმაციის დროული განთავსება, ელექტრონული სერვისების მიწოდების
ხარისხის და მოცულობის პერიოდული ანალიზი და ვებგვერდის მუშაობაზე
ანგარიშის მოსმენა მერიასა და საკრებულოში.
 მნიშვნელოვანია, დროულად იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება საკრებუ
ლოში მოქალაქეთა მიღების პროცედურებისა და დროის ოფიციალური გან
საზღვრის თაობაზე.
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 საჭიროა, დაინერგოს მუნიციპალური მომსახურების შეფასება; მოხდეს სა
თანადო ფორმების შემუშავება და მათი გამოყენებით საჭიროებათა კვლე
ვის, მოქალაქეთა კმაყოფილების შეფასების პრაქტიკის დანერგვა, ამ მიზნით
პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების განხორციელება.
 სასურველია, მუნიციპალიტეტში არსებობდეს ეთიკური ქცევის კოდექსი, ან
ტიკორუფციული დებულება
 სასურველია, გამოინახოს რესურსი სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის
ინიცირებისთვის. ამ პროცესში ხელი შეეწყოს თანამშრომლობას სამოქალა
ქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და სათანადო გამოცდილების მუნიცი
პალიტეტებთან.
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ადგილობრივ დონეზე საჯარო
მმართველობის რეფორმის (PAR)
საგზაო რუკის განხორციელების
მეოთხე მონიტორინგის ანგარიში
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შესავალი

საჯარო მმართველობა დადგენილი წესრიგის უზრუნველყოფის მექანიზმია და
მისი მთავარი თვისება, კოლექტიური გადაწყვეტილებების მიღებისა და აღ
სრულების უნარია. აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკური სისტემა გულისხმობს,
როგორც მმართველობის მექანიზმებსა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ასევე
იმ სტრუქტურებს და პროცესებსაც, რომელთა მეშვეობით სახელმწიფო ურ
თიერთობს საზოგადოებასთან.
საჯარო-პოლიტიკური მმართველობა განსაზღვრავს საზოგადოებრივი
ცხოვრების ყველა სფეროს, მმართველობის შინაარსს, მის ხასიათს, და
ნიშნულებასა და ფორმას. საჯარო-პოლიტიკური მმართველობის პროცესი
მოიცავს მთელ საზოგადოებას, ზოგადად საზოგადოებრივ ურთიერთობებს.
იმისათვის, რათა საჯარო-პოლიტიკური მმართველობა იყოს ეფექტიანი და
საბოლოო ჯამში წარმატებული, მის დაგეგმარებაში აუცილებლად უნდა
იყოს გათვალისწინებული ეფექტიანობის, გამჭვირვალობისა და ინკლუზიუ
რობის შეფასების მაღალი სტანდარტი, სწორედ ამ მიზნებს ემსახურებოდა
პროექტი, რომლის ფარგლებშიდაც განხორციელდა მონიტორინგი ამბრო
ლაურის მუნიციპალიტეტში.
ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის ხარისხის პროგრესის
შესწავლის მიზნით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა რიგით მეოთხე
მონიტორინგი.

მონიტორინგის მიზანი
მონიტორინგის მიზანს წარმოადგენდა: - ოთხჯერ განხორციელებული მონიტორინგის
საფუძველზე გამოვლენილი ხარვეზებისა და რეკომენდაციების შესრულების პროგ
რესის შეფასება და დადებითი ტენდენციების შემუშავება, ასევე არსებული დასაძ
ლევი გამოწვევების იდენტიფიცირება, რადგან კვლავ, უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელდეს
საჯარო მმართველობის რეფორმის კუთხით მუნიციპალური საქმიანობების განვითა
რება.
მონიტორინგის პროცესი განხორციელდა “რაჭა -ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის
თვითმმართველობის რესურს ცენტრის“ (ნ.სოხაძე) და „რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო
სვანეთის რეგიონალური ჰაბი - „აფხაზინტერკონტის“(ქ.მუსერიძე) მიერ, 2021 წლის
ივლისის თვეში „მეწარმე ქალთა ფონდის“ კურატორობით.
სხვადასხვა დროს ოთხჯერ გამჭვირვალედ განხორციელებული მონიტორინგის
შედეგები გვაძლევს დაკვირვების და შეფასების შესაძლებლობას, თუ როგორი
დინამიკით ხდებოდა საჯარო მმართველობის რეფორმის მხრივ არსებული მდგო
მარეობის შეცვლა უკეთესობისკენ პირველი მონიტორინგიდან - საბოლოო მონი
ტორინგამდე.
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მონიტორინგის მეთოდოლოგია
მონიტორინგის განხორციელების მეთოდოლოგია - მონიტორები წინასწარ შემუშა
ვებული სპეციალური კითხვარით ხელმძღვანელობდნენ, რომელიც მოიცავდა კითხ
ვებთან ერთად შეფასების ინდიკატორებს. ინფორმაციის შესაგროვებლად შესწავლი
ლი იქნა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ელექტრონული
გვერდები. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მოხდა სატელეფონო და პირდაპი
რი კომუნიკაციები სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლებთან - როგორც აღ
მასრულებელ, ასევე საკანონმდებლო სისტემაში.
გაწეული თანამშრომლობისთვის მონიტორინგში ჩართული გუნდი მადლობას უხდის
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლებს.

მიღებული შედეგების ანალიზი



გამჭვირვალობა

მუნიციპალიტეტი ანგარიშვალდებულია მოქალაქეებს მიაწოდოს ინფორმაცია დის
ტანციურად ყველა მიმდინარე სიახლესა თუ პროგრამებზე, რაც უზრუნველყოფს
გამჭვირვალობის პროცესს.
აღსანიშნავია, რომ მონიტორინგის განხორციელების პროცესში გამოიკვეთა, გამ
ჭვირვალობის კუთხით წინა პერიოდთან შედარებით მუნიციპალიტეტის ვებგვერ
დის მუშაობის პროგრესი, აღმოფხვრილია ხარვეზები, დატანილია ვაკანსიების ველი,
კვლავ აქტიურად მუშაობს ფეისბუქგვერდი, სადაც უწყვეტ რეჟიმში ხდება ყველა
მიმდინარე სიახლის გავრცელება, რომელიც მიმდინარეობს ამბროლაურის მუნიცი
პალიტეტში, ვაკანსიების განთავსების ვადები კანონის შესაბამისად არის დაცული,
რაც დასტურდება შესაბამისი ინდიკატორით აღნიშნულ ბმულზე http://ambrolauri.gov.
ge; ( https://www.hr.gov.ge/.
პირველი ჩატარებული მონიტორინგის შემდეგ, მომდევნო მონიტორინგების პრო
ცესში, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, ორგანიზაციული სტრუქტურა, საკონტაქ
ტო პირებით, მათი სატელეფონო ნომრების, ელექტრონული ფოსტის მითითებით და
განსაზღვრული მოვალეობების აღნიშვნით უფრო და უფრო უმჯობესდება და გამარ
თული ხდება. მეოთხე მონიტორინგის ჩატარებისას შეიმჩნევა დადებითი ტენდენციის
შენარჩუნება, ყველა ინფორმაცია სისრულეშია მოყვანილი და ხილულია, რასაც აქ
ტიურად ადევნებენ თვალყურს სამუშაო ჯგუფის წევრები.
http://ambrolauri.gov.ge/sajaro_info.php?id=1შესწავლისას ირკვევა, რომ თვითმმარ
თველი ორგანოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტი; ბიუჯეტის შესრულების 3, 6,
9 თვის ანგარიშები, წლიური ანგარიში; შესყიდვის გეგმა და ანგარიში იძებნე
ბა05.31.21თარიღით,აღსანიშნავია, რომ მონიტორინგის შემდეგ ინტენსიურად იტ
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ვირთება ყველა შუალედური ანგარიში, რისი ნახვაც შეუძლია ნებისმიერ დაინტე
რესებულ ვიზიტორს საიტზე.
მონიტორინგით ირკვევა, რომ ძირითადი სავალდებულო საჯარო ინფორმაციები
განთავსებულია საიტზე (http://ambrolauri.gov.ge/page_t.php?id=63), კონკრეტულად
კი, თანამდებობის პირების ბიოგრაფიები; სხდომების დღის წესრიგი; საკრებუ
ლოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები და დადგენილებები. ასევე აქტიურად
ხდება თანამდებობის პირების ანგარიშების შესახებ ინფორმაციების განთავსება.
თუმცა კვლავ არ ხდება 10 დღით ადრე, საკრებულოს სხდომების თარიღის და
ანონსება; მეოთხე მონიტორინგის დროსაც სიტუაცია უცვლელია, მოქალაქების
მიღების დრო არ არის ელექტრონულად განთავსებული ვებგვერდზე. „სამუშაო
ჯგუფი“ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან აქტიურად თანამშრომლობდა,
რომ განსაზღვრულიყო მოქალაქეებთან შეხვედრისათვის კონკრეტული ვიზიტის
დღეები, რაც არაეფექტური გამოდგა. მიზეზი კი აღმოჩნდა მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლების უარი აღნიშნულთან დაკავშირებით, რადგან ისინი თვლიან,
რომ მოქალაქეებთან მუდმივი კომუნკაცია გამჭვირვალობის ერთ-ერთი მნიშვნე
ლოვანი ინდიკატორია და თუ ისინი ადგილზე იქნებიან, მზაობას გამოთქვამენ
მოქალაქეებს შეხვდნენ ნებისმიერ დროს.
ადგილობრივ დონეზე ანტიკორუფციული პოლიტიკა მთავარი მახასიათებელია გამ
ჭვირვალე მმართველობისა. მონიტორინგის მიხედვით ამ კუთხითაც ხდება არსებუ
ლი მდგომარეობის შეფასება მუნიციპალიტეტში. პირველი მონიტორინგიდან დღემდე
არ იძებნება ვებგვერდზე ანტიკორუფციული გეგმა და ეთიკის კოდექსი, თუმცა ამ
კუთხით არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, პარტნიორი ოგანიზაციის „რაჭა-ლეჩხუმი
სა და ქვემო სვანეთის რეგიონალური ჰაბი- „აფხაზინტერკონტის“ მიერ აღნიშნული
პროექტის, მცირე გრანტის „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, თვითმმართველო
ბის დამატებითი რეგულაციების დოკუმენტების შემუშავება და დანერგვა“ (ფაზა -2)
ფარგლებში შეიქმნა ანტიკორუციული საბჭო, მომზადდა ანტიკორუფციული გეგმა,
რომელიც უკვე გადაცემულია განსახილველად და სისრულეში მოსაყვანად ამბროლა
ურის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლებისთვის. ამ დრომ
დე ეთიკური ქცევის შესახებ მთავრობის დადგენილების დოკუმენტით სარგებლობდა
მუნიციპალიტეტი, თუმცა უკვე „სამუშაო ჯგუფის“ წევრების მიერ შემუშავდა დო
კუმენტის სამუშაო ვერსია ეთიკის ქცევის შესახებ, რომელიც ასევე გადაცემულია
მუნიციპალიტეტისთვის, მიმდინარეობს კონსულტაციები განსახილველად და დასამ
ტკიცებლად საკრებულოს მიერ, რაც მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისათვის გამჭვირვალობის ხარისხის გაუმჯობესების
კუთხით.
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ეფექტიანობა

რა პოზიტიური ცვლილებია ეფექტიანობის კუთხით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტ
ში, პროგრესი უფრო თვალსაჩინოა თუ რეგრესი?!
მეოთხე მონიტორინგი იძლევა საშუალებას მკვეთრად დავინახოთ არსებული სურათი
თავისი განვითარების ეტაპებით.
საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად კვარტალური გეგმები გამოქვეყნებუ
ლია ვებგვერდზე განკარგულების სახით, რომელიც იძებნება აღნიშნულ ბმულზე
http://ambrolauri.gov.ge/sajaro_info.php?id=2 . მონიტორინგის ჯგუფის განმარტე
ბით ამ მხრივ კვლავ შენარჩუნებულია დადებითი ტენდენცია. თუმცა აღსანიშნა
ვია, რომ ვებგვერდის სიმცირიდან გამომდინარე ხშირად ხდება დოკუმენენტების
წაშლა.
არსებობს თუ არა მერიის სამსახურების საქმიანობის მონიტორინგის ჩატარების
პრაქტიკა, განსაზღვრულია თუ არა მონიტორინგის ვადები და შესაბამისი ფორმა?
- მონიტორინგის ჯგუფის მიერ ჩატარებული ინტერვიუთი დასტურდება, რომ თანამ
შრომლების შეფასება ხდება ივნისში შუალედურად და წლის ბოლოს. რაც შეეხება
სამსახურების უფროსებს, მათი საქმიანობის შეფასებებს აკეთებს მერი, რაც რეგუ
ლირდება საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ შემუშავებული ფორმებით და ხორცი
ელდება საკრებულოს მიერ განკარგულებით. ამ ეტაპზე, COVID-19 პანდემიით გა
მოწვეული მდგომარეობის გამო შეფასება ხდება წლის ბოლოს. „სამუშაო ჯგუფის“
მხრიდან არის რეკომენდაცია, შემუშავდეს მოსახლეობის კმაყოფილების შესაფასებ
ლად სპეციალური ანონიმური ფორმები, თუმცა ამაზე იყო პასუხი, რომ უკუკავში
რისთვის მოსახლეობა იყენებს მუნიციპალიტეტის ფეისბუქ-პლატფორმის კომენტა
რების ველს.
მიუხედავად “სამუშაო ჯგუფის“ არა ერთი რეკომენდაციისა, მოქალაქეთა მიღების
კონკრეტული დღე(ები) არ გაწერილა, მიღება ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში. თუმცა
კოვიდ პანდემიიდან გამომდინარე ძირითადად მუნიციპალიტეტი მუშაობს დისტანცი
ურად. აღნიშნულ პროექტში ჩართული ადგილობრივი ორგანიზაციის „რაჭა-ლეჩხუ
მისა და ქვემო სვანეთის თვითმართველობის რესურს ცენტრის“ მიერ მცირე გრანტე
ბის ფარგლებში (რომელიც დაფინასებულია ფონდი „სოხუმის“ მიერ) განხორციელდა
პროექტი: „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს ანგარიშვალ
დებულებისა და გამჭვირვალობის ხარისხის გაზრდა თანამედროვე ტექნოლოგიების
გამოყენებით“,რომლის შედეგად მოსახლეობას შესაძლებლობა ექნება ნებისმიერ
დროს, მარტივად და ნებისმიერი ადგილიდან მიიღოს საკრებულოში და მერიაში
არსებული საჯარო ინფორმაცია, ონლაინ ჩაეწეროს ღონისძიებებზე, შეკითხვა და
უსვას ადგილობრივ ხელისუფლებას და დადგენილ ვადაში მიიღოს მისგან პასუხი
მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.
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შემოსულ საჩივარზე პასუხის გაცემა ხდება კანონით დადგენილ ვადებში. კითხ
ვების რაოდენობაზე ინფორმაცია ვერ მოგვაწოდეს, რადგან მონიტორინგის
დროს თვითმმართველობა კოვიდ პანდემიით შექმნილი ვითარებიდან გამომდი
ნარე გადასული იყო ონლაინ სამუშაო რეჟიმზე. უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიცი
პალიტეტის ვებგვერდზე განთავსებული ფანჯარა „მოითხოვე ინფორმაცია“ ამ
დროისთვის გააქტიურებულია, სადაც მოქალაქეებს და დაინტერესებულ პირებს
შეუძლიათ მიიღონ მუნიციპალურ პროგრამებზე ნებისმიერი სახის საჯარო ინ
ფორმაცია (აღნშნული შექმნილია ააიპ. LDA Georgia-ას მიერ განხორციელებული
პროექტის ფარგლებში).
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს თანამშრომელთა განვითრების გეგმა აქვს შემუშა
ვებული. პირველადი სტრუქტურული ერთეულებიდან წერილობითი ფორმით გამო
თხოვილ იქნა საჭიროებები, რის შესაბამისადაც მომზადდა გეგმა, რომელიც დამტკი
ცებული იქნა საკრებულოს მიერ. აღსანიშნავია, რომ COVID-19 პანდემიით გამოწვე
ული მდგომარეობის გამო ტრენინგების ჩატარებისა და დასწრების რაოდენობა წინა
მონიტორინგთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდა.
მონიტორინგის მოცემულ ეტაპზე საქმიანობის ხარისხიანად წარმართვისთვის, არ
ყოფილა გამოყენებული რაიმე სახის ახალი ინსტრუმენტი ან ტექნიკა, თუ არ ჩავ
თვლით ზეპირსიტყვიერ დისტანციურ რეჟიმში ინფორმაციების გაცვლას.
ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ინფორმაციის გაცვლის, საუკეთესო პრაქ
ტიკის/გამოცდილების გაზიარების მიზნით აღნიშნული პროექტის ფარგლებში
ჩატარდა დებატები, თემაზე: „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მიღწეული შე
დეგები, წარმატებული მაგალითების გაზიარება სხვა (მეგობარი) მუნიციპალიტე
ტებიდან“ - სადაც ამბროლაურის მუნიციპლიტეტის წარმომადგენლებს მიეცათ
შესაძლებლობა გაცნობოდნენ ხონის მუნიციპალიტეტის პრაქტიკას პეტიციის შე
მუშავებასთან დაკავშირებით, ასევე ცაგერის მუნიციპალიტეტის მაგალითს ეთი
კის კოდექსის მიღებაზე.



ინკლუზიურობა

მეოთხე მონიტორინგის განხორციელების შედეგად კვლავ გამახვილდა ყურადღება
ინკლუზიურობის კომპონენტზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში.
შენობაზე დაკვირვებით დასტურდება, რომ ამბროლაურის თვითმმართველობაში აღ
ნიშნული საკითხი არის მოგვარებული. თუმცა შენობის შიდა პერიმეტრში გადაადგი
ლება არ არის ადაპტირებული.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში უფლებამოსილი პირები დღესდღეობით (მერია
ში, საკრებულოში) ინფორმირებულია ინკლუზიურობასთან დაკავშირებული ნორ
მატიული აქტების შესახებ. აღნიშნულთან დაკავშირებით არსებობს დადგენილება
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N12, რომლითაც ხელმძღვანელობენ 0-18წლმდე შშმ პირები, იღებენ ერთჯერადად
300ლარს, ყოლთვიურად 100ლ მკვეთრად შეზღუდული საწოლს მიჯაჭვული პირები,
4კიდურით პარალიზებული 200ლარს, მხედველობა შეზღუდული -100ლ ყოველთვი
ურად, ფუნქციონერებს დღის ცენტრი შშმ პირებისთვის, რომელთაც 150 კვ.მ ფარ
თი გადასცა მერიამ. სოფელ სადმელში გაიხსნა მრავლფუნქციური სარებილიტაციო
ცენტრი შშმ პირებისათვის. სულ დაახლოებით 50-მდე შშმ პირი არის რეგისტრირე
ბული მუნიციპალიტეტში.
ვებგვერდზე მონიტორინგის პროცესში არ იყო განთავსებული ინფორმაცია ვაკან
სიების შესახებ, რის გამოც კვლავ ვერ მოხდა დისკრიმინაციული კუთხით ვაკანსიის
მაჩვენებლის შეფასება.
ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული ქალების პროცენტული მაჩ
ვენებელი ხელმისაწვდომი არაა ვებგვერდზე, გენდერული სტატისტიკა შეფას
და მხოლოდ სატელეფონო საუბრებით შესაბამის სამსახურთან, რის შედეგადაც
დგინდება, რომ ამ დროის მონაცემით ქალთა მონაწილეობა განსაზღვრულია 40%ით, მიმდინარეობს სამუშაოები გენდერული სატატისტიკის გამოკვეთის მხრივ,
ვებგვერდზე ასახვისათვის. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხელმძღვანელ
თანამდებობებზე (მერი, მერის მოადგილე, საკრებულოს თავმჯდომარე, მოად
გილე, კომისიის თავმჯდომარე) მყოფი ქალების პროცენტული მაჩვენებელი არა
სახარბიელოა, წამყვან თანმდებობებზე ძირითადად დასაქმებულია მამაკაცები,
თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ არის კომისიის თავმჯდომარე და საკრებულოს
წევრი ქალები.
მეოთხე მონიტორინგის დროსაც ვლინდება, რომ კონკრეტული შტატი არ არსებობს
მოწყვლად ჯგუფებთან ურთიერთობისათვის, თუმცა ადმინისტრაციის სამსახურის
ხელმძღვანელი, იღებს ამ პირებს და ამისამართებს შესაბამის უწყებებთან. ძირითა
დად კი ამ ჭრილში პასუხისმგებლობა აღებული აქვს სოციალურ საკითხთა სამსა
ხურს.
საჭიროებათა კვლევის ჩატარების პრაქტიკა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ამ
დრომდე არ არსებობს.
მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში
ელექტრონული რესურსების გამოყენების თვალსაზრისით შექმნილია ელექტრონული
მომსახურების პლატფორმა: ვებგვერდზე არის განთავსებული ფანჯარა ,,მოითხოვე
ინფორმაცია“, My.gov.ge-ზე შესაძლებელია ელექტრონული სერვისებით სარგებლობა.
აღნიშნული ვებგვერდი მიბმულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, თუმცა აღსანიშ
ნავია, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია მოქალაქეების დიდ ნაწილს არ აქვს. იგეგმება
ამ მიმართულებით მუშაობა. ასევე, მცირე გრანტის ფარგლებში შეიქმნა ელექტრო
ნული მენეჯერი, რომელიც ასევე მიება ვებგვერდს და აღნიშნული სერვისი მომავალი
თვიდან გააქტიურდება.
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წინა მონიტორინგმაც ცხადყო,რომ მუნიციპალიტეტში ოფიციალურად თარჯიმნის
მომსახურება არ არის და მოცემული სერვისის საჭიროება არ არსებობს. მეოთხე მო
ნიტორინგის დროსაც საკითხისადმი მიდგომა უცვლელია.
მონიტორინგის შედეგებით ვლინდება , რომ მოქალაქეთა მრჩეველთა საბჭოს; გენ
დერული საბჭო; შშმ პირთა საბჭოს დაემატა მეოთხე მონიოტორინგის დროს არა
სამთავრობოს ინიციატივით შექმნილი - მერთან მომუშავე ახალგაზრდული საბჭო,
რომელიც შედგება 10 წევრისგან, აქედან 5 არის რაჭის ახალგაზრდული ასამბლეის
წევრი, ერთი კი „სამუშაო ჯგუფის“ წარმომადგენელი.
ასევე CSO ფორუმის ფარგლებში შექმნილი „სამუშაო ჯგუფი“ იკრიბება თვეში ერ
თჯერ, საჭიროებიდან გამომდინარე 2-ჯერ.
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ფონდი “აფხაზინტერკონტის“ მიერ შეიქმნა ანტი
კორუფციული საბჭო.
მუნიციპალიტეტს არ აქვს გენდერული და მონაწილეობითი ბიუჯეტი. საქართვე
ლოს ადგილობრივ თვითმმართველობის ეროვნულ ასოციაციასთან ერთად ამ
ეტაპზე მიმდინარეობს გენდერული ბიუჯეტის შემუშავების პროცესი. მუნიციპა
ლიტეტის გვერდზე არის ფანჯარა სახელწოდებით „დაგეგმე შენი ბიუჯეტი“ სა
დაც მოქალაქეებს შეუძლიათ მათი ინიციატივების გაჟღერება. სოციალური ბიუ
ჯეტი თავისი პროგრამებით ჩაშლილია მთლიან ბიუჯეტში თუმცა ამ მხრივ მუნი
ციპალიტეტი ჯერ კიდევ გამოწვევების წინაშე დგას, რომელიც უმოკლეს დროში
დაიძლევა.
მუნიციპალიტეტში მოქმედებს თუ არა ნორმატიული აქტი/რეგულაცია ადგილობრივ
დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოწყვლადი ჯგუფების ჩართვის ან
მათთვის საჯარო მომსახურების მიწოდების შესახებ?
მეოთხე მონ იტორინგ ის შედეგ ად, მუნ იციპ ალ იტ ეტ ის წარმ ომ ადგენ ელთ ან საუ ბ
რისას და ვებგ ვერდის შესწ ავლ ის ას გამ ოი კვ ეთ ა, რომ აღნ იშნ ულ ი საკ ით ხი მუ
ნიციპალიტ ეშ ი ჯერ კიდევ სათ ან ად ო დონ ეზ ე არ არის გად აჭრილ ი, უფრ ო ფა
სადურია. ამ მიმ ართ ულ ებით მიდ ის აქტ იურ ი მუშ აობ ა, მხარდ აჭერის პროგრ ა
მებში, პრიორიტეტებ ის გადაწყვ ეტ ის პროცესშ ი, აქტ იურ ად ჩართ ონ მოწყვ ლად ი
ჯგუფები.
სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ურთიერთობაზე პასუხისმგებელია მერიის საზოგა
დოებასთან ურთიერთობის სამსახური. შეხვედრების ორგანიზება ძირითადად ხდება
ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების ინიციატივით.
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დასკვნა და რეკომენდაციები

მონიტორინგის დასკვნა:
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მეოთხე მონიტორინგის შედეგებით ვლინდება,
რომ ძირითადი პოზიტიური ცვლილებები მიღებულია აღნიშნული პროექტის ფარ
გლებში ჩატარებული სამუშაობის შედეგად. ამ დროის მონაცემებით აღმოფხვრი
ლია ვებგვერდზე დაფიქსირებული ხარვეზები, გააქტიურებულია ღილაკი „მოითხოვე
ინფორმაცია“, ასევე ფუნქციონირებს ველი - „დაგეგმე შენი ბიუჯეტი“, პროექტის
ფარგლებში შექმნილია ელექტრონული კომუნიკატორი რომელიც გაამარტივებს მო
სახლეობასა და საჯარო მოხელეებს შორის ჯანსაღ კომუნიკაციას, დაზოგავს დროსა
და ტრანსპორტირების ხარჯებს. მცირე გრანტების ფარგლებში მომზადებულია ან
ტიკორუფციული გეგმა, რომელიც გადაცემულია განსახილველად და იმპლემენტა
ციისთვის შესაბამის სამსახურს. ასევე „სამუშაო ჯგუფის“ მუშაობის შედეგად მომ
ზადდა ეთიკის კოდექსის სამუშაო ვერსია, რომელიც ასევე განსახილველად არის
გადაცემული შესაბამისი სამსახურისთვის.

დასაძლევი გამოწვევები
დღეის მდგომარეობით აღნიშნული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად მუნიციპალიტე
ტის მისამართით შემუშავებულია ახალი რეკომენდაციები, რაც გულისხმობს სქესის
ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემების შეგროვებას, ვებგვერდი არ ასახავს გენდე
რულ სტატისტიკას, გასამართია შიდა მონიტორინგის სისტემა, უნდა მოხდეს გენდე
რული, მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვა და სხვა კომპონენტების დამკვიდრება
ეფექტიანი მუნიციპალიტეტის მმართველობის ფორმირებისთვის.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული
მეოთხე მონიტორინგის შედეგად შემუშავებული
რეკომენდაციები
 რეკომენდირებულია, ოფიციალურად დაწესდეს და განთავსდეს ელექტრო
ნულად მოსახლეობისთვის მერიისა და საკრებულოს საჯარო მოხელეების
(თანამდებობის პირების) მიერ მოქალაქეთა მიღებისა და კონსულტაციების
დღეები და საათები.
 მიზანშეწონილია, გენდერული, სამოქალაქო ბიუჯეტირების შესახებ მუნი
ციპალიტეტმა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას, მოხდეს საჯარო მოხელე
თა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება.
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 სასურველია ადგილობრივმა თვითმმართველობამ საკუთარ თავზე აიღოს
ინიციატივა და ორგანიზება გაუწიოს პერიოდულ შეხვედრებს რეგიონში
მოქმედ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, რაც სექტორთშორის თანამშრომ
ლობას შეუწყობს ხელს.
 მნიშვნელოვანია პროგრამების შემუშავებას წინ უსწრებდეს შ.შ.მ. პირე
ბის საჭიროებათა კვლევა, რათა შეიქმნას მათ საჭიროებებზე მორგებული
პროგრამები.
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იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

ადგილობრივ დონეზე საჯარო
მმართველობის რეფორმის (PAR)
საგზაო რუკის განხორციელების
მეოთხე მონიტორინგის ანგარიში
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შესავალი

აღნიშნული ანგარიში ასახავს რიგით მეოთხე მონიტორინგის შედეგებს ცაგე
რის მუნიციპალიტეტში ეფექტიანობის, გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის
განვითარების მხრივ.

მონიტორინგის მიზანი
- პირველი და საბოლოო მონიტორინგით გამოვლენილი ხარვეზებისა და რეკომენდა
ციების შესრულების ანალიზი და დადებითი ტენდენციების აღმოჩენა, ასევე დასაძ
ლევი გამოწვევების იდენტიფიცირება, ახალი რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით,
რათა უწყვეტ რეჟიმში გაგრძელდეს მუნიციპალიტეტის განვითარება ეფექტიანობის,
გამჭვირვალობის და ინკლუზიურობის თვალსაზრისით.
მონიტორინგი ჩაატარდა 2021 წლის ივლისის თვეში, ადგილობრივი პარტნიორი სსო
-ების „ ცაგერის ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრის“ (მ.სვანიძე) და
„აქტიური მოქალაქე -ანგარიშვალდებული ხელისუფლება“ (მ.ლიპარტელიანი) წარმო
მადგენლების მიერ - „მეწარმე ქალთა ფონდის“ კურატორობით.

მონიტორინგის მეთოდოლოგია
მეთოდოლოგია - მონიტორები წინასწარ შემუშავებული სპეციალური კითხვარით
ხელმძღვანელობდნენ, რომელიც მოიცავდა შეფასების ინდიკატორს. ინფორმა
ციის შესაგროვებლად შესწავლილი იქნა ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიისა და
საკრებულოს ელექტრონული გვერდები. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად
მოხდა სატელეფონო და პირდაპირი კომუნიკაციები სხვადასხვა სამსახურების
წარმომადგენლებთან - როგორც აღმასრულებელ, ასევე საკანონმდებლო სისტე
მაში.
გაწეული თანამშრომლობისთვის მონიტორინგში ჩართული გუნდი მადლობას უხდის
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის წარმომადგენლებს.

მიღებული შედეგების ანალიზი



გამჭვირვალობა

მეოთხე მონიტორინგით ირკვევა, რომ ცაგერის მუნიციპალიტეტში ვაკანსიების შე
სახებ ონლაინ განაცხადების ხელმისაწვდომობა არის უზრუნველყოფილი, დგინდება,
რომ წლის განმავლობაში მხოლოდ 2 ვაკანსია იყო გამოცხადებული. მუნიციპალი
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ტეტი ამ მიმართულებით ხელმძღვანელობს დოკუმენტით „დადგენილება კონკურსის
წესის შესახებ.“
(tsageri.gov.ge) ვებგვერდზე მოკვლეული ინფორმაციის საფუძველზე დგინდება, ორ
განიზაციული სტრუქტურა , თანამდებობის პირების საკონტაქტო ინფორმაცია, მათი
სატელეფონო ნომრების, ელექტრონული ფოსტების მითითებებით და განსაზღვრუ
ლი მოვალეობების აღნიშვნით დამაკმაყოფილებელია.
აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის (www. tsageri.gov.ge); მეოთხე
მონიტორინგის დროს შეინიშნება მცირე პროგრესი, გამოქვეყნებულია საკრებუ
ლოს წევრების , მერიის, შესყიდვის გეგმა და ანგარიშები. ინფორმაციები მერიისა
და საკრებულოს მუშაობის შესახებ, განხორციელებულ საქმიანობებზე, პროექ
ტებზე, სხვადასხვა პროგრამებზე, აქტივობაზე ყოველდღიურად ქვეყნდება ასევე
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ფეისბუქგვერდზე, რასაც ახლავს ფოტო მასალა ან
ვიდეო სიუჟეტი.
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი მოიცავს: თანამდებობის პირების ბიოგრაფიებს,
სხდომის ოქმებს, განკარგულებებს. დადგენილებები ხელმოწერიდან 5 დღეში
ქვეყნდება საკანონმდებლო მაცნეში. საკრებულოს დღის წესრიგი ქვეყნდება სა
ინფორმაციო დაფაზე. მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე არის ფანჯარა, სადაც მო
ქალაქეს შეუძლია გაიაროს რეგისტრაცია და მისთვის საინტერესო ნებისმიერი
საჯარო ინფორმაცია მიიღოს ავტომატურ რეჟიმში ტელეფონის ნომერზე SMS
შეტყობინების სახით. მიუხედავად ამისა ვებგვერდზე, მისი სრულყოფისათვის არ
ხდება ყველა ინფორმაციის დატანა, რის მიზეზადაც სახელდება ვებგვერდის მო
ცულობის სიმცირე. რაზეც მუნიციპალიტეტში დღემდე მიდის აქტიური კონსულ
ტაციები.
მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა მიღების და კონსულტაციების პირობები კოვიდ სი
ტუაციებიდან გამომდინარე ჯერ ისევ შეზღუდულია. ვებგვერდზე მოქალაქეთა მიღე
ბის საათები არ არის განთავსებული, თუმცა წინა მონიტორინგის დროს საკრებულოს
თავმჯდომარის, მოადგილეებისა და საკრებულოს აპარატის უფროსთან მიღებისა და
კონსულტაციების დღეები განისაზღვრა „სამუშაო ჯგუფის“ მუშაობის შედეგად: ყო
ველდღიურად - 10 საათიდან 14 საათამდე. აღნიშნული გამოკრულია კაბინეტების
შესასვლელებთან, რაც შეეხება დეპუტატებს, შეხვედრები დაორგანიზებული აქვთ
მათ სადეპუტატო თემებში.
მუნიციპალიტეტისთვის ანტიკორუფციული გეგმა (რომელზედაც მიმდინარეობს მუ
შაობა), ასევე ფინანსური რეგულაციების, ეთიკის კოდექსის შემუშავება გამჭვირვა
ლობის ხარისს უფრო მაღლა სწევს. უნდა აღინიშნოს, რომ მესამე მონიტორინგის
დროს ეს დოკუმენტები ცაგერის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნდა. „სამუშაო ჯგუფის“
ინტენსიური მუშაობის შედეგად შემუშავდა ეთიკის კოდექსი, შესაბამისი პროცედუ
რების გავლის შემდეგ დოკუმენტი მიღებულია განკარგულება #37 „ცაგერის მუნი
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ციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსის და საკრებულოს წევრის ფი
ცის დამტკიცების შესახებ“.
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი „IDFI“ მუშაობს ადგილობრივ დონე
ზე გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიული დო
კუმენტების თაობაზე. ამჟამად მიმდინარეობს კორუფციული რისკების შეფასება,
სადაც ფოკუს-ჯგუფის ფორმატში ჩართული იყო მონიტორინგის ჯგუფის წევრე
ბი, ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციები. ცაგერის მერია აქტიურად თანამ
შრომლობს ორგანიზაციასთან და უმოკლეს ხანში მომზადდება ანტიკორუფციუ
ლი გეგმა.



ეფექტიანობა

საჯარო მმართველობის რეფორმა ერთგვარად ემყარება მუნიციპალიტეტში ეფექტი
ანობის ხარისხის განსაზღვრას.
საკრებულოს კვარტალური/ნახევარწლიანი/წლიური სამუშაო გეგმა მონიტორინ
გის დროს არ იძებნება ვებგვერდზე, საკრებულოს აპარატის თანამშრომელთან
გასუბრების შედეგად დგინდება, რომ 2021 წლის 1 კვარტლის სამუშაო გეგმა განკარგულება #71; განკარგულება #74 - მე-2 კვარტლის სამუშაო გეგმა; გან
კარგულება #36 - მე-3 კავრტალის გეგმა, მუნიციპალიტეტს აქვს, მაგრამ არ
არის ატვირთული ამ დროის მონაცემებით ვებგვერდზე, რაც ამ კუთხით რეგრე
სად შეიძლება ჩაითვალოს.
მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ჯერ კიდევ უმთავრეს გამოწვევად რჩება მონიტო
რინგის სისტემის და მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასებისთვის საჭირო ფორმების
არ არსებობობა. ამ კუთხით დაგეგმილია „სამუშაო ჯგუფის“ მიერ შეხვედრები კომ
პეტენტურ პირებთან, რათა მოხდეს საკითხის წინ წამოწევა, აღნიშნული ფორმების
შემუშავება და დროულად მიღება. მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანია მოსახ
ლეობის ნდობის ხარისხის გაზრდა, სწორედ ამიტომ, მათ სურთ უმოკლეს დროში ეს
საკითხი გადაწყდეს, საკითხის დროში გაწელვა განპირობებულია კოვიდ პანდემიის
გავრცელებასთან.
საკრებულოს აქვს ახლად შექმნილი ელექტრონული საქმის წარმოების გვერდი, სა
დაც ხდება მოქალაქეთა რეგისტრაცია, საკრებულოში მოქალაქეებთან შეხვედრები
ხორციელდება ყოველდღიურ რეჟიმში დღეში 4 საათი. მონიტორინგის მონაცემებით
40-მდე შეხვედრა ფიქსირდება მერთან, ხოლო 30-მდე მოადგილეებთან.
მერიის მოქალაქეთა საზოგადოებრივი ცენტრის აღრიცხვის მიხედვით საკრებულო
ში 95 შემოსული წერილია, რაზეც პასუხების გაცემა ხდება 10 დღის განმავლობაში,
მერიაში შესულია 47 წერილი და კორესპოდენცია, აღნიშნულის ელექტრონული აღ
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რიცხვა არ ხორციელდება (თუმცა თვითმმართველობა გეგმავს შემოსული კორესპო
დენციის ელექტრონულ სისტემატიზაციას), შემოსული კორესპოდენციები მისამარ
თდება შესაბამის ადრესატებთან პასუხგასაცემად.
კადრების პროფესიული გადამზადება თვითმმართველობის პირდაპირი მოვალეობაა,
მონიტორინგმა აჩვენა, რომ ამ კუთხით რაიმე მნიშვნელოვანი პროგრესი არ შეი
ნიშნება. ბიუჯეტში ჩადებულია მუხლი თანამშრომელთა სწავლება -კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით, სახელფასო ანაზღაურების 1% ოდენობით, რაც თანხობრივად
7000 ლარს შეადგენს.
მონიტორინგის შედეგად ირკვევა, რომ საჯარო მოხელეებს ტრენინგები (ონლაინ
ფორმატში, კოვიდრეგულაციების მკაცრი დაცვის პირობებში) ჩაუტარდათ შემდეგ
საკითხებზე: ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა, სოფლის მეურნეობის
პროგრამები და მასში მონაწილეობის პირობები, მონაწილეობითი ბიუჯეტირება.
სულ ჩატარებულია 10 ტრენინგი.
წინა მონიტორინგის მონაცემი უცვლელი რჩება, ტრენინგებში მონაწილე პირებიდან
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების 30% საკრებულოა, 35-40%
მერია.
ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საქმიანობის ხარისხიანად წარმართვის
თვის იმართება რეგულარული შეხვედრები, თათბირები, რაც აისახება შესაბამისი
ოქმებით, თუმცა ონლაინ მათი განთავსება დღემდე არ ხდება.
საუკეთესო პრაქტიკის/გამოცდილების გაზიარების მიზნით ცაგერის მუნიციპა
ლიტეტი მონაწილეობდა შეხვედრაში, სადაც მოხდა თბილისის საკრებულოს საქ
მიანობის წარმატებული ქეისების გაზიარება. მნიშვნელოვანია მეოთხე მონიტო
რინგის პროცესში დაფიქსირებული შედეგი - ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიისა
და საკრებულოს ოფიციალური დელეგაცია ესტონეთის ადგილობრივი მუნიციპა
ლიტეტების გამოცდილების გაზიარების, სტრატეგიული დაგეგმარების საჯარო
სერვისების განვითარებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით იმ
ყოფებოდა ესტონეთში, სადაც ასევე ჩართული იყო პარტნიორი ორგანიზაციები,
რომელიც ცაგერში ახორციელებენ აღნიშნულ (PAR) პროექტს. აღნიშნული პრო
ექტის ფარგლებში ასევე ჩატარდა დებატები, თემაზე: „ცაგერის მუნიციპალიტეტ
ში მიღწეული შედეგები, წარმატებული მაგალითების გაზიარება სხვა (მეგობარი)
მუნიციპალიტეტებიდან“ - სადაც ცაგერის მუნიციპლიტეტის წარმომადგენლებს
მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ ხონის მუნიციპალიტეტის პრაქტიკას პეტი
ციის შემუშავებასთან დაკავშირებით, ასევე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მაგა
ლითს სამოქალაქო ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით.
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ინკლუზიურობა

წინა მონიტორინგის შემდეგ ადმინისტრაციულ შენობაზე პანდუსის გამართვას
თან დაკავშირებით რაიმე პოზიტიური ცვლილებები არ ფიქსირდება, შენობის ძვე
ლი კონსტრუქცია არ იძლევა მარტივად პანდუსის მიშენების საშუალებას, ამიტომ
საჭიროა დამატებითი ფინანსების მოძიება, რადგან აღნიშნული საკითხი გადაწყ
დეს დადებითად.
მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლებთან ინტერვიუს შედეგად ირკვევა, რომ
მერის ბრძანებით (2019 წლის იანვარში, ბრძანება N45) შექმნილია შშმ პირებთან
მომუშავე კომისია. შესაბამისად კანონის ცოდნა მათი მხრიდან უზრუნველყოფი
ლია.
მონიტორინგის შედეგად შეფასებულია შაბლონური ვაკანსიის განცხადების ტექ
სტის ფორმა, სადაც ვაკანსიებში შემზღუდავი, დისკრიმინაციული ფრაზები არ
ფიქსირდება.
www. tsageri.gov.ge მიმოხილვით დგინდება, რომ გენდერული სტატისტიკა ვებ
გვერდზე ხელმისაწვდომია, დასახელებით: მერიის თანამშრომლები კატეგორიე
ბით და გენდერულ ჭრილში, რაც 40% არის ფიქსირებული: 6 ქალი და 25 მამაკაცი.
ვებგვერდზე www.tsageri.gov.ge გენდერული სტატისტიკა ხელმისაწვდომია, მეო
თხე მონიტორინგის დროს მაჩვენებელი უცვლელია საკრებულოში - 10%, ხოლო
მერიაში 11 %.
მონიტორინგის შედეგად დგინდება, რომ საკრებულოში არის ჯანდაცვისა და სო
ციალურ საკითხთა კომისია, რომლის ხელმძღვანელ პირს ჩაუტარდა ტრენინგი
მოწყვლადი ჯგუფების სპეციფიკური საჭიროებების შესწავლაზე. მერიაში განი
საზღვრა სოციალური მუშაკები, რომლებსაც ასევე ჩაუტარდა ტრენინგები მოწყ
ვლადი ჯგუფების სპეციფიკური საჭიროებების შესწავლის თაობაზე. აღსანიშნა
ვია, რომ საჭიროებათა კვლევის ანგარიშები არ არის ხელმისაწვდომი ამ დროის
თვის ვებგვერდზე.
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე მთავარ ფანჯარაზე დატანილია თვალსაჩინოდ ,,შექ
მენი პეტიცია“ ანგარიში, ასევე არის მიმართვის ფორმები: განცხადების ფორმა,
საჩივრის ფორმა. საკრებულოს სხდომებზე დასწრების მსურველთა რეგისტრაცია
ელექტრონულად არ ფიქსირდება, თუმცა ინტერვიუმ აჩვენა, რომ განცხადებები არ
სებობს. ვებგვერდზე მთავარ ფანჯარაზე დატანილია თვალსაჩინოდ ,,მოითხოვე ინ
ფორმაცია“ ,მოქალაქეების მიერ აღნიშნული სერვისებით გამოყენების სტატისტიკა
არ არსებობს.
წინა მონიტორინგმაც ცხადყო, რომ მუნიციპალიტეტში ოფიციალურად თარჯიმნის
მომსახურება არ არის და მოცემული სერვისის საჭიროება არ არსებობს. მეოთხე მო
ნიტორინგის დროსაც საკითხისადმი მიდგომა უცვლელია.
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საკრებულოში ფუნქციონერებს გენდერული საბჭო, მერიაში მოქალაქეთა მრჩეველ
თა საბჭო, რომელიც იკრიბება წელიწაში ერთხელ. არსებობს დროებითი საბჭოების
შექმნის პრაქტიკა.
მონაწილეობითი ბიუჯეტი კონკრეტულად არ არის გაწერილი, თუმცა არის სოცია
ლური ბიუჯეტი, რომელიც ცაგერის მუნიციპალიტეტმა პრიორიტეტად დაასახელა
2020 წელს. პარტნიორი ორგანიზაცია „აქტიური მოქალაქე - ანგარიშვალდებული
ხელისუფლება“ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ახორციელებს მცირე პროექტს
მონაწილეობით და გენდერულ ბიუჯეტირების საკითხებზე, სადაც აქტიურად თანამ
შრომლობს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, შესაბამისი სამსახურები, ჩატარ
და ტრენინგები, დაიდგა საჯარო სივრცეებში ყულაბები, სადაც მოქალაქეებს აქვთ
შესაძლებლობა ჩაერთონ, წამოაყენონ იდეა თავიანთი ქალაქის/სოფლის განვითა
რების მიზნით. არის მოსაზრება და ინტერესი, რომ 2022 წლის ბიუჯეტში აისახოს
აღნიშნული კომპონენტები.
სოციალური სამსახურის N 25 დადგენილებით, კულტურისა და სპორტის სამსახურს
აქვს შშმ პირებისთვის გაწერილი სპეციალური პროგრამები, აპრილში ჩატარდება
სპორტული შეჯიბრი შშმ პირების მონაწილეობით. ფუნქციონერებს ასაკობრივ, შშმ
პირთა და უმწეოთათვის 2 სასადილო.
სამოქალაქო ორგანიზაციებთან/სამუშაო ჯგუფებთან ურთიერთობისთვის საკონტაქ
ტო პირი საკრებულოში არის ეკა ბენდელიანი - აპარატის თანამშრომელი, მერიაში
- ვასილ საღინაძე.
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მონიტორინგის დასკვნები:
მეოთხე მონიტორინგის დროს ცაგერის მუნიციპალიტეტში გამოიკვეთა „სამუშაო
ჯგუფების“ მუშაობის შედეგად მიღებული მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ეხება
ეთიკის კოდექსის დამტკიცებას. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ცაგერის
მუნიციპალიტეტი წარმატებით თანამშრომლობს ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზა
ციებთან, რისი დასტურიც არის გაცვლითი-გამოცდილებების მუნიციპალიტეტების
წარმატებული პრაქტიკის გაზიარების ფარგლებში ერთობლივი ვიზიტი ესტონეთში,
სადაც შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ ელექტრონულ სისტემას. ასევე მიდის
მუშაობა მცირე გრანტების ფარგლებში მონაწილეობითი და გენდერული ბიუჯეტის
დანერგვაზე.
პოზიტიური ცვლილებების პარალელურად დღემდე რჩება დასაძლევი გამოწვევები,
რომელიც კვლავ აისახება რეკომენდაციების ნუსხაში. ცაგერის მუნიციპალიტეტი
რეკომენდაციების შესრულების მიხედვით წინ იწევს, რაც ხელს უწყობს ეფექტიანი,
გამჭვირვალე და ინკლუზიური მოდელის სრულყოფას.
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ცაგერის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული მეოთ
 ხე
მონიტორინგის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციებ
 ი
 ხელმისაწვდომი გახდეს მოსახლეობისთვის ელექტრონულად მუნიციპალი
ტეტის ვებგვერდზე მერიისა და საკრებულოს საჯარო მოხელეების (თანამ
დებობის პირების) მიერ მოქალაქეთა მიღებისა და კონსულტაციების დღეე
ბი და საათები.
 შემუშავდეს მუნიციპალური მომსახურების შეფასებისთვის საჭირო ფორმე
ბი.
 მუნიციპალიტეტში მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი ანტიკორუფციული ზო
მები, გეგმები, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებუ
ლი პირისთვის.
 აუცილებელია ადმინისტრაციული შენობები ადაპტირებული იყოს შშმ პი
რებზე.
 სასურველია მუნიციპალიტეტმა დროულად დანერგოს სამოქალაქო ბიუჯე
ტირების მოდელი;
 მუნიციპალიტეტმა უნდა შეიმუშაოს და გაწეროს თანამშრომელთა განვითა
რების გეგმა.
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ადგილობრივ დონეზე საჯარო
მმართველობის რეფორმის (PAR)
საგზაო რუკის განხორციელების
მეოთხე მონიტორინგის ანგარიში
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შესავალი

საქართველოში საჯარო მმართველობის რეფორმის „საგზაო რუკით“ აღებული
ვალდებულებების ადგილობრივ დონეზე წარმატებული იმპლემენტაციისთვის
ძალიან მნიშვნელოვანია რეფორმის განხორციელებაში მიღწეული პროგრესის
კონტროლი და შესაბამისი პოლიტიკური დიალოგი ადგილობრივი სამოქალაქო
ორგანიზაციების ჩართულობით.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ფონდი „სოხუმისა“ და პარტნიორი ორგანიზა
ციების (მეწარმე ქალთა ფონდი, მეცნიერთა კავშირი - „სპექტრი“) პროექტის
- „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორ
განიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო
რუკის მონიტორინგის მიზნით“ - ფარგლებში, ჩატარდა მეოთხე შუალედური
მონიტორინგი.
მოცემულ ეტაპამდე ჩატარებული სამი მონიტორინგის საფუძველზე მიღებული
რეკომენდაციები შესაბამისი რეაგირებისთვის წარდგენილი იყო ადგილობრი
ვი ხელისუფლებისთვის და პროექტის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის
მიერ მოხდა მათი ადვოკატირება ადგილობრივ სამოქმედო გეგმებში. ნაწილი
უკვე ასახულია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, პოლიტიკურ დოკუმენტებში,
ადგილობრივ პოლიტიკაში.
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რიგით
მეოთხე მონიტორინგის ანგარიშს. მონიტორინგი ჩატარდა 2021 წლის ივლისში,
ლანჩხუთის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების - „საქართველოს სა
სოფლო დარბაზის“, „ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის“ - მიერ, კურატო
რი ორგანიზაციის, იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი - „სპექტრის“ ხელ
მძღვანელობით.
მონიტორინგის მოცემულ ეტაპზე შესრულებული საქმიანობა მიმოიხილავს მუ
ნიციპალიტეტის მიერ მოქალაქეთათვის მომსახურების მიწოდების სხვადასხვა
ასპექტს, განსაკუთრებით ელექტრონული მომსახურების კუთხით და მოიცავს
ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობას გამჭვირვალობის, ეფექტია
ნობის, ინკლუზიურობის/ჩართულობის თვალსაზრისით.

მონიტორინგის მიზანი
მონიტორინგის მოცემული ეტაპის მიზანია - წინა მონიტორინგების შემდეგ ლანჩხუ
თის მუნიციპალიტეტში მიღწეული შედეგების და პოზიტიური ტენდენციების ასახ
ვა, მიღწეული პროგრესის გაზომვა; არსებული გამოწვევების გამოვლენა; შესაბა
მისი რეკომენდაციების მომზადება ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის
რეფორმის წარმატებული იმპლემენტაციისთვის.
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მონიტორინგის მეთოდოლოგია
კვლევის მეთოდოლოგია - მონიტორინგის ჩასატარებლად შედგა შესაბამისი გეგმა;
მოცემულ ეტაპზე გამოყენებული იყო კვლევის იგივე ინსტრუმენტი, რაც წინა მო
ნიტორინგების დროს და შეიცავდა ინდიკატორებს თვითმმართველობის საქმიანობის
გამჭვირვალობის, ეფექტიანობისა და ინკლუზიურობის გამოსავლენად.
მონიტორინგის განხორციელებისთვის გამოყენებული იყო შემდეგი მეთოდები:
მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის და სხვა ელექტრონული რესურსე
ბის შესწავლა; მუნიციპალიტეტების საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებ
ლობის, ნორმატიული აქტების, დებულებების, განკარგულებების მიმოხილვა, სა
ჯარო ინფორმაციების გამოთხოვა; კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტის შესაბამისი
სამსახურების წარმომადგენლებთან (ძირითადად ონლაინ-ფორმატში, გამომდინა
რე კოვიდ 19-ის პანდემიის შეზღუდვებიდან); მონაცემთა შედარება წინა მონიტო
რინგის შედეგებთან.

მიღებული შედეგების ანალიზი



გამჭვირვალობა

1) მონიტორინგის მასალების მიხედვით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ვაკანსიების
შესახებ ელექტრონულად ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია, თუმცა ვაკანსიები
2020 წლის შემდეგ არ გამოცხადებულა.
2) წინა პერიოდზე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ მუნიციპალიტეტში ვაკანსიები ქვეყ
ნდება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით გათვალისწინებულ ვადებში.
3) მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ორგანიზაციული სტრუქტურის, თანამდებობის
პირების, მათი ბიოგრაფიების, უფლება-მოვალეობის და საკონტაქტო ინფორმაციის
(სატელეფონო ნომრები, ელექტრონული ფოსტა) მითითების კუთხით მდგომარეობა
კვლავაც დამაკმაყოფილებელია. ასევე შეუფერხებლად მუშაობს მუნიციპალიტეტში
ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ძალისხმევით დანერგი
ლი ინოვაციური პორტალი www.lcman.ge, რომელზე გადასვლა ასევე შესაძლებელია
მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდიდანაც (www.lanchkhuti.gov.ge).
აღსანიშნავია, რომ მოხდა აპლიკაციის გაფართოება და მისი საშუალებით საკრებუ
ლოს წევრების გარდა უკვე შეიძლება დაკავშირება მერთან, მერის მოადგილესთან,
სამსახურებისა და განყოფილებების უფროსებთან, მერის წარმომადგენლებთან და
მათგან პასუხის მიღება. პლატფორმა უჩვენებს, რამდენი წერილი შემოვიდა, ვინ მი
იღო, რამდენი კორესპონდენციაა წაუკითხავი და ვის მიერ.
პორტალი www.lcman.ge განაპირობებს მოქალაქეებსა და თვითმმართველობას შო
რის შეუფერხებელ და ღია კომუნიკაციას და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს მუნი
ციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის საკითხში.
4) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შენარჩუნებულია პოზიტიური დინამიკა იმ კუ

91

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი - ეფექტიანობა

თხით, რომ ვებგვერდზე სისტემატიურად ქვეყნდება ფინანსური ანგარიშები, დამ
ტკიცებული ბიუჯეტი, ბიუჯეტის შესრულების 3, 6, 9 თვის ანგარიშები, წლიური
ანგარიში, შესყიდვების გეგმა და ანგარიშები (ბოლო ანგარიშის თარიღი: 22.05.2021).
ყველა საჯარო ინფორმაცია ქვეყნდება კანონით გათვალისწინებული ნორმებისა და
ვადების დაცვით.
5) მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი და აპლიკაცია www.lcman.ge მოიცავს ყველა მნიშ
ვნელოვან საჯარო ინფორმაციას, მათ შორისაა: თანამდებობის პირების ბიოგრაფი
ები, საკრებულოს/მერიის სხდომების თარიღი, დღის წესრიგი, ოქმები; საკრებულოს
მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები; დამკვიდრებულია ვებგვერდზე ნორმატიული
აქტების და სხვა დოკუმენტების პროექტის განთავსების პრაქტიკა და დაინტერესე
ბულ პირებს შეუძლიათ, წინასწარ გაეცნონ აღნიშნულ დოკუმენტებს.
6) აქვთ თუ არა ადგილობრივი თანამდებობის პირებს მოქალაქეების მიღების/ღია
კონსულტაციების საათები და გამოქვეყნებულია თუ არა აღნიშნული მონაცემები
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე: მონიტორინგის მოცემულ ეტაპზე მიღების საათები
მერს აქვს პარასკეობით - 4 საათი; მერის მოადგილეს - ყოველდღე; საკრებულოს
თავმჯდომარეს - ორშაბათობით - 4 საათი; საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს
- ყოველდღე; დეპუტატებს - ყოველდღე; დეპარტამენტების მოადგილეებს - ყოველ
დღე. პროგრესი მდგომარეობს იმაში, რომ პანდემიური შეზღუდვების ნაწილობრივმა
მოხსნამ გამოიწვია სიტუაციის გაუმჯობესება მოქალაქეებთან უშუალო კომუნიკა
ციის კუთხით.
7) მუნიციპალიტეტში, წინა მონიტორინგების მასალებით, არ არსებობდა ანტიკო
რუფციული დოკუმენტები. სახეზეა პროგრესი იმ კუთხით, რომ შემუშავებულია მე
რიის ანტიკორუფციული დებულება, რომლის დამტკიცება უნდა მოხდეს უახლოეს
მომავალში (მონიტორინგის მასალების მომზადების პერიოდი - 2021 წ ივლისი).



ეფექტიანობა

1) მონიტორინგის მიხედვით, მუნიციპალიტეტში არსებული პრაქტიკა გრძელდება
და საკრებულოს გააჩნია კვარტალური/წლიური სამუშაო გეგმა. სხდომები ტარდება
რეგლამენტის შესაბამისად. წლიური სამუშაო გეგმები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე.
2) საკითხთან დაკავშირებით - არსებობს თუ არა მერიის სამსახურების საქმიანობის
მონიტორინგის ჩატარების პრაქტიკა, განსაზღვრულია თუ არა მონიტორინგის ვადე
ბი და შესაბამისი ფორმა - ირკვევა, რომ მუნიციპალიტეტში დანერგილია აღნიშნუ
ლი პრაქტიკა: შიდა აუდიტი მერის ბრძანების შესაბამისად და კონკრეტულ ვადებში
ახორციელებს მერიის სამსახურების საქმიანობის მონიტორინგს.
3) წინა მონიტორინგის შედეგებით, ლანჩხუთში მუნიციპალური მომსახურებით მო
სახლეობის კმაყოფილების შეფასება არ იყო დანერგილი. მოცემულ ეტაპზე ამ სა
კითხში არსებობს თვალსაჩინო პროგრესი: მონიტორინგის მოცემულ ეტაპზე ირკვევა,
რომ „ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრმა“ შეიმუშავა და განახორციელა მოსახლე
ობის მუნიციპალური სერვისებით კმაყოფილების ხარისხის კვლევა. შედეგები მიეწო
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და მერიას. ასევე, „საქართველოს სასოფლო დარბაზი“ მერიის დაკვეთით აწარმოებს
სოციალური პროგრამებით მოსახლეობის კმაყოფილების ხარისხის კვლევას.
აღსანიშნავია, რომ მოცემული პრაქტიკით მოხდა წინა მონიტორინგის რეკომენდა
ციის გათვალისწინება - „მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო ორგანიზაციების, კერძო
პირების, პროფესიული ჯგუფების რესურსის გამოყენება მტკიცებულებებზე დაფუძ
ნებული მონაცემების შესაგროვებლად“. მუნიციპალიტეტმა აუთსორსინგის წესით
დაიწყო კვლევების ჩატარება, რაც მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია.
4) მონიტორინგით გამოვლინდა დღეების რაოდენობა თვის მანძილზე მერიაში,
საკრებულოში შეხვედრებისთვის. მიღებული ინფორმაციით, მდგომარეობა გაუმ
ჯობესდა: პანდემიური შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ მოქალაქეებთან კომუნიკა
ციისთვის თვეში გამოყოფილია შემდეგი რაოდენობის დღეები: მერთან - 4; მერის
მოადგილესთან - 21; სამსახურის უფროსებთან და განყოფილების გამგეებთან
- 21; საკრებულოს თავმჯდომარესთან - 21; მოადგილესთან - 21; საკრებულოს
წევრებთან - 21.
5) გრძელდება ბოლო მონიტორინგით გამოვლენილი პოზიტიური პრაქტიკა მოქალა
ქეების წერილებზე და საჩივრებზე პასუხის გაცემის, მონაცემთა აღრიცხვიანობის
კუთხით (დღეების საშუალო რაოდენობა, რეაგირების, უკუკავშირის ხარისხი): საკ
რებულოში მოქალაქეთა წერილების/საჩივრების სტატისტიკა ხორციელდება ავტომა
ტურად, საკრებულოს პროგრამა www.lcman.ge-ს მეშვეობით. ამ ეტაპისთვის გაგზავ
ნილია 68 წერილი, საკრებულოს წევრების მხრიდან (მონიტორინგის პერიოდისთვის)
პასუხგაუცემელი წერილი არ აღინუსხება. მიუხედავად იმისა, რომ პლატფორმა ახა
ლი დანერგილია მერიაში, მერს/ მერის მოადგილეებს 3 დღეში გაეგზავნათ 4, სამსა
ხურის უფროსებს - 18, განყოფილებების უფროსებს - 8 და მერის წარმომადგენლებს
1 წერილი.
დაკვირვებით ცხადი ხდება, რომ მერიაში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხის გაცემა
ხდება, მაქსიმუმ, 10 დღეში (რეალურად კი 4-5 დღეში). პერსონალურ წერილზე ან
საჩივარზე, საშუალოდ, 3 დღეში. 2021 წელს შესულია 71 წერილი.
6) მონიტორინგით გაირკვა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს, ისევე, როგორც წი
ნა პერიოდში, აქვს თანამშრომელთა განვითარების გეგმა. ის ყოველწლიურად დგება
პროფესიულ საჭიროებათა კვლევაზე დაყრდნობით, რომელსაც ატარებს ადამიანური
რესურსების მართვის განყოფილება თანამშრომელთა შეფასების სისტემის საშუა
ლებით. თანამშრომელთა ტრენინგ საჭიროებები ვლინდება ანკეტების და ინტერ
ვიუირების მეთოდის გამოყენებით. მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო
სასწავლო პროგრამებისა და საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია ეფუძნება თანამ
შრომლების ყოველწლიურ გამოკითხვას. მათში მითითებული კითხვებით დგინდება
თემები, რომლებსაც ეფუძნება სატრენინგო კურიკულუმები.
7) ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის ჩატარებული ტრე
ნინგების რაოდენობა, მონიტორინგის მიხედვით, 2021 წელს იყო 7. მათ შორის, სამი
ტრენინგი ჩაუტარდათ თანამდებობის პირებს. სამივე შემთხვევაში თემაზე - „ტრე
ნინგი მენეჯერულ უნარებში“. ტრენინგის მიწოდება განახორციელა აუდიტის ინ
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სტიტუტმა. ის დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. ლანჩხუთის მუნიცი
პალიტეტში პროფესიულ განვითარებაზე იხარჯება ბიუჯეტით გათვალისწინებული
სახელფასო ფონდის 1%, რაც კანონითაა განსაზღვრული. ამ მიმართულებით, წინა
მონიტორინგთან შედარებით, როცა არ ხდებოდა ამ თანხის ათვისება, არის შესამ
ჩნევი პროგრესი.
8) ტრენინგებში მონაწილე ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების
პროცენტული მაჩვენებელი წარმოადგენს 22%-ს. წინა მონიტორინგთან შედარებით
ტრენინგების მონაწილეთა რაოდენობა გაიზარდა.
9) მდგომარეობა უცვლელია ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ რაიმე სახის
ინსტრუმენტის ან ტექნიკის გამოყენების კუთხით საქმიანობის ხარისხიანად წარმარ
თვისთვის: მაგალითად, ცოდნის მართვის მიმართულებით პრაქტიკაში დანერგილია
ინფორმაციის გაცვლა სხვადასხვა განყოფილებასა და სამსახურს შორის.
10) მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებელი პირების ინფორმაციით, გასული წლის მან
ძილზე სხვა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ინფორმაციის გაცვლის, საუკე
თესო პრაქტიკის/გამოცდილების გაზიარების მიზნით შეხვედრები არ ჩატარებულა.
მიზეზად ცხადდება პანდემიის შეზღუდვები.



ინკლუზიურობა

1) მოქალაქეთა ჩართულობისა და თანაბარი პირობების უზრუნველყოფის საკითხში
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შშმ პირებისთვის სათანადო გარემოს შექ
მნას. დღის წესრიგში დგას, პირველ რიგში, ადმინისტრაციულ შენობებში პანდუსე
ბის გამართვის საკითხი. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მცირე პოზიტიური
ცვლილება განხორციელდა. ხელმისაწვდომი გახდა პირველ სართულზე განლაგებულ
მომსახურების ცენტრთან მისასვლელი.
2) მონიტორინგით ირკვევა, რომ მუნიციპალიტეტში (მერიაში, საკრებულოში) ინკლუ
ზიურობის შესახებ სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონმდებლობის შესახებ გარკვე
ული ცოდნა არსებობს. ამის დასტურია პროგრამები 0-18 წლამდე შშმ პირთა, გან
საკუთრებული საჭიროებების მქონე და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარებისთვის;
ბავშვთა რეაბილიტაციისთვის ტრანსპორტირების პროგრამა.
3) მუნიციპალიტეტში ვაკანსიების შესახებ განცხადებების ტექსტის და კრიტერიუ
მების შესწავლის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ გამოცხადებული ვაკანსიები
დისკრიმინაციის ნიშნებს არ შეიცავს, თუმცა არ არის წამახალისებელი ზომები ქა
ლების, შშმ პირების და სხვა ჯგუფებისთვის.
4) მონიტორინგის მიხედვით, ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული ქა
ლების პროცენტული მაჩვენებელი არ შეცვლილა: მერიაში არის 54%, საკრებულოში
- 78%; საკრებულოს აპარატი: კაცი - 5, ქალი -17, საკრებულოს წევრები: კაცი - 28,
ქალი - 4.
5) ასევე უცვლელია ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხელმძღვანელ თანამდებო
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ბებზე მყოფი ქალების პროცენტული მაჩვენებელი: მერია - 54%; საკრებულო - 20%.
უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად მუნიციპალიტეტში აღრიცხვიანობის სისტემის
გამართულობისა, არ არის დანერგილი გენდერულად სეგრეგირებული მონაცემების
წარმოების პრაქტიკა.
6) ისევე, როგორც წინა მონიტორინგების დროს, ჩანს, რომ მუნიციპალიტეტში არის
მოწყვლად ჯგუფებთან კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი პირი: საკრებულოში - სა
კითხს კურირებს გენდერული საბჭოს თავმჯდომარე; მერიაში - სოციალური სამსა
ხურის სპეციალისტი.
მონიტორინგის მასალებით, სოციალური სამსახურის მიერ ხორციელდება მოწყვლადი
ჯგუფების ბენეფიციართა სპეციფიკური საჭიროებების შესწავლა. სოციალურ პროგ
რამებში გათვალისწინებულია ამ ჯგუფის ადამიანების საჭიროებები. წინამდებარე
ანგარიშში უკვე იყო საუბარი მუნიციპალიტეტში დანერგილ პოზიტიურ პრაქტიკაზე
საჭიროებათა კვლევების კუთხით, თუმცა, უნდა ითქვას, რომ კვლევების ანგარიშები
არ არის ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე.
7) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად
დანერგილია ელექტრონული მომსახურების სხვადასხვა ფორმები. მოქალაქეთა მიერ
კონკრეტული მომსახურების გამოყენების სურათი შემდეგია: 2021 წელს შემოსული
წერილები - 308; პეტიციები - 0, საჩივრები - 0; ვებგვერდებზე www.lanchkhuti.gov.ge,
www.lcman.ge - დასმულ შეკითხვაზე პასუხი მიიღო 34-მა მოქალაქემ.
წინა მონიტორინგთან შედარებით ფიქსირდება პროგრესი: ეს არის მერიაში www.
lcman.ge პროგრამის დანერგვა პასუხისმგებელი პირებისგან სრული უკუკავშირის
მისაღებად.
8) მონიტორინგით გამოვლინდა, რომ მუნიციპალიტეტში არაქართულენოვანი პირე
ბისთვის თარჯიმნის მომსახურება არ არის. მიღებული მასალებით, მოცემულ ეტაპზე
არც დამდგარა ამის საჭიროება.
9) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, გენდე
რული თანასწორობის საბჭო, რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი. სხდომების ოქმები ფრაგ
მენტულად ქვეყნდება ვებგვერდზე. წინა მონიტორინგთან შედარებით, არის პროგ
რესი - მერიაში შეიქმნა ახალგაზრდულ მრჩეველთა საბჭო.
10) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს აქვს სოციალური, მონაწილეობითი, გენდერული
ბიუჯეტი. მთლიან ბიუჯეტთან მიმართებით გენდერული ბიუჯეტის წილია 0,049%
(5000ლ), მონაწილეობითი ბიუჯეტირება - 0,569% (69 900 ლ), სოციალური პროგრა
მები - 5,49% (625 500 ლ). პროგრესი მდგომარეობს იმაში, რომ გენდერული თანას
წორობის პროგრამა ბიუჯეტში ასახულია დამოუკიდებელ პროგრამად.
აღმავალი დინამიკით მიდის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამის განხორ
ციელება. ამის დასტურია მისი დაფინანსების გაზრდა (თავდაპირველი თანხა ბი
უჯეტში - 69 900 ლარი. მონიტორინგის მომენტისთვის - 100 000 ლარი). მო
ნაწილეობითი ბიუჯეტირების პორტალის ძალიან მოქნილი სისტემა საშუალებას
იძლევა, ელექტრონულად მოხდეს იდეების წარდგენა, განხილვა, ხმის მიცემა. იხ.
https://idealanchkhuti.ge/.
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მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეები არ არიან შეზღუდული პროექტების წარდგენისას და
შეუძლიათ სხვადასხვა სფეროში მრავალფეროვანი, ინოვაციური ინიციატივების წარდგენა.
11) მუნიციპალიტეტში კვლავაც არ მოქმედებს ნორმატიული აქტი/რეგულაცია ად
გილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოწყვლადი ჯგუფების
ჩართვის ან მათთვის საჯარო მომსახურების მიწოდების შესახებ. გრძელდება ინი
ციატივა - ონლაინ-გამოკითხვა „რის გაკეთებას ისურვებდით თქვენს საცხოვრებელ
ადგილას?“ რაც მოქალაქეების მონაწილეობის წამახალისებელ ღონისძიებას წარმო
ადგენს, თუმცა მოქალაქეთა დიდი აქტიურობა ამ კუთხით არ ვლინდება.
12) მონიტორინგის მასალებით, ადგილობრივ თვითმმართველობაში, როგორც საკ
რებულოში, ასევე მერიაში არის საკონტაქტო პირი სამოქალაქო ორგანიზაციებთან/
სამუშაო ჯგუფებთან ურთიერთობისთვის. შეიმჩნევა გარკვეული პროგრესი სამოქა
ლაქო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაზრდის კუთხით. ამის დასტურია აუტ
სორსინგის მეთოდით საჭიროებების კვლევის განხორციელება.



დასკვნა და რეკომენდაციები

დასკვნა
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საჯარო მმართველობის რეფორმის იმ
პლემენტაციის მეოთხე მონიტორიგის შედეგად გამოიკვეთა რეფორმის მიმდინარე
ობის კუთხით თვითმმართველობაში არსებული სიტუაცია, რომელმაც უჩვენა, რომ
არის მკაფიოდ შესამჩნევი პროგრესი და განხორციელებულია შესაბამისი ღონისძიე
ბები წინა მონიტორინგების მიერ გამოვლენილი გამოწვევების საპასუხოდ. აღსანიშ
ნავია, რომ მუნიციპალიტეტში მონიტორინგის შედეგად შემუშავებული რეკომენდა
ციების მეტი წილი შესრულებულია.
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის კუთხით პროგრესზე მნიშვნელო
ვანი გავლენა იქონია პორტალ www.lcman.ge-ს გაფართოებამ. საჩივრების და წერი
ლების პროგრამას დაემატა მერიის კომპონენტი, რამაც უზრუნველყო მოქალაქეებ
თან კომუნიკაციის მოცემულ ინოვაციურ სისტემაში მერიის ინტეგრირება.
მნიშვნელოვანი პროგრესია ანტიკორუფციული ღონისძიებების დანერგვის კუთხით:
შემუშავებულია მერიის ანტიკორუფციული დებულება.
აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტში მაქსიმალურად მოწესრიგებულია მოქალაქეე
ბის წერილებზე და საჩივრებზე პასუხის გაცემის, აღრიცხვიანობის სისტემა, თუმცა
არსებობს გამოწვევა გენდერულად სეგრეგირებული მონაცემების დანერგვის და ვებ
გვერდზე გენდერული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით.
მნიშვნელოვანი პროგრესია მოქალაქეთა საჭიროებების კვლევის, მუნიციპალური მომ
სახურებით კმაყოფილების შესწავლის, სოციალური პროგრამების ეფექტის გამოვლენის
კუთხით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში აუტსორსინგის მეთოდით განხორციელდა ად
გილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციებისგან ამ სერვისის შესყიდვა. აღსანიშნავია, რომ
მიღებული მონაცემების ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა არ მომხდარა.
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მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად მისასალმებელია პროფესიულ სა
ჭიროებათა კვლევების პრაქტიკის დანერგვა და მათზე დაყრდნობით სატრენინგო
საჭიროებების გამოვლენა. მისასალმებელია, რომ წინა პერიოდისგან განსხვავებით,
მუნიციპალიტეტი იყენებს კანონით განსაზღვრულ თანხას (ბიუჯეტის 1%) მოხელეთა
პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის.
უნდა ითქვას, რომ მუნიციპალიტეტში ელექტრონული მომსახურების რესურსები
საკმაოდ გამართულია, უზრუნველყოფილია მოქალაქეთა მონაწილეობის ელექ
ტრონული პლატფორმები, ინოვაციური და დახვეწილია მონაწილეობით ბიუჯე
ტირებაში ჩართვის ფორმები (ამის პოზიტიურ შედეგად უნდა განვიხილოთ დაფი
ნანსების გაზრდა), თუმცა მონაწილეობის სხვა ფორმები ნაკლებად გამოიყენება:
მოქალაქეების მხრიდან პეტიციების წარდგენა არ მომხდარა; ნაკლებად ხდება
მონაწილეობა ონლაინ-გამოკითხვაში - „რის გაკეთებას ისურვებდით თქვენს სა
ცხოვრებელ ადგილას?“
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საბჭო და სამუშაო ჯგუფი. ბოლო
პერიოდში დაემატა ახალგაზრდულ მრჩეველთა საბჭო მერიაში. პოზიტიურ შედეგად
უნდა იქნეს განხილული ბიუჯეტში გენდერული პროგრამის ცალკე ასახვა. თუმცა
უნდა ითქვას, რომ ვებგვერდზე მოქალაქეთა ადგილობრივი ჩართულობის მექანიზ
მების საქმიანობაზე მხოლოდ ფრაგმენტული ინფორმაცია მოიპოვება.
მონიტორინგის მასალებით, მუნიციპალიტეტში ჯერ-ჯერობით არ მომხდარა მნიშ
ვნელოვანი გარღვევა შშმ პირებისთვის თანაბარი გარემოს შექმნის კუთხით და გან
საკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მათთვის შესაბამისი სოციალური ინფრასტრუქ
ტურის, სპეციფიკური პროგრამების დანერგვის საკითხი.

რეკომენდაციები
ადგილობრივ თვითმმართველობას - მომსახურების გამჭვირვალობის, ეფექ
ტიანობისა და ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად:
 აუცილებელია, მოხდეს ვებგვერდის რესურსების გამოყენება მოქალაქეთა
ადგილობრივ პროგრამებზე, პოლიტიკურ პროცესებზე ინფორმირების კუ
თხით. პერიოდულად მოხდეს სავალდებულო საჯარო ინფორმაციების გა
ნახლება და დაინერგოს ვეგბვერდის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი
რგოლების ანგარიშგება თვითმმართველობის შესაბამისი სტრუქტურების,
ფართო საზოგადოების წინაშე.
 აუცილებელია მუნიციპალიტეტში არსებული წარმატებული პრაქტიკის გაგ
რძელება აღრიცხვიანობის, მონაცემთა სტატისტიკური ბაზების სისტემატი
ზირების კუთხით. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს გენდერულად სეგ
რეგირებული მონაცემების ბაზების შექმნა და ინფორმაციის ვებგვერდზე
განთავსების პრაქტიკის დანერგვა.
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 მნიშვნელოვანია საჭიროებათა კვლევების, მუნიციპალური მომსახურებით
კმაყოფილების შეფასების პრაქტიკის შემდგომი ინსტიტუციონალიზაცია.
სასურველია, უზრუნველყოფილ იქნას კვლევების შედეგების ხელმისაწვდო
მობა დაინტერესებული ადგილობრივი ჯგუფებისთვის. მოხდეს კვლევის შე
დეგად მიღებული ინფორმაციების გამოყენება ახალი პროგრამების დანერ
გვის, არსებული პროგრამების მოცულობის, კრიტერიუმების დახვეწისთვის.
 მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში არსებული საბჭოების, სხვადასხვა სამუ
შაო ჯგუფების საქმიანობის შესახებ საზოგადოების უფრო ფართო ინფორ
მირება, მოქალაქეებსა და მოცემულ რგოლებს შორის ინფორმაციის ცირ
კულაციის და ინტერაქტიული კომუნიკაციის ხელშეწყობა, რათა მათ შეძ
ლონ შეასრულონ შუამავლის როლი მოქალაქეებსა და თვითმმართველობას
შორის. სასურველია ვებგვერდზე მათ საქმიანობაზე უფრო სრულყოფილი
ინფორმაციის განთავსება (საბჭოს წევრების შემადგენლობა, საკონტაქტო
ინფორმაცია, სამოქმედო გეგმები; სხდომების ოქმები და ა.შ.).
 აუცილებელია თვითმმართველობის მხრიდან მოხდეს მოქალაქეების მიერ
კანონით გათვალისწინებული ადგილობრივი მონაწილეობის ფორმების გამო
ყენების ხელშეწყობა; ელექტრონული პეტიციების, ონლაინ-გამოკითხვების,
სამოქალაქო ინიციატივების თაობაზე ცნობიერების გაზრდა; წამახალისებე
ლი ზომების მიღება; სამოქალაქო ორგანიზაციების რესურსის გამოყენება
მოქალაქეთა მეტი გააქტიურებისთვის.
 მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მომსახურების შესყიდვის და აუტსორ
სინგის მეთოდის გამოყენების წარმატებული პრაქტიკის გაგრძელება. ად
გილობრივ კვალიფიციურ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამ
შრომლობა საჭირო მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
 აუცილებელია შშმ პირებისთვის თანაბარი გარემოს უზრუნველყოფის ღო
ნისძიებების დანერგვა. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მათთვის შე
საბამისი სოციალური ინფრასტრუქტურის, სპეციფიკური პროგრამების და
ნერგვის საკითხი.
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ადგილობრივ დონეზე საჯარო
მმართველობის რეფორმის (PAR)
საგზაო რუკის განხორციელების
მეოთხე მონიტორინგის ანგარიში
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შესავალი

საქართველოში საჯარო მმართველობის რეფორმის „საგზაო რუკით“ აღებული
ვალდებულებების უშუალო რეალიზაციის პროცესში განსაკუთრებულ მნიშ
ვნელობას იძენს რეფორმის პროგრესის კონტროლი და შესაბამისი პოლიტი
კური დიალოგი ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების ჩართულობით,
რათა უზრუნველყოფილი იყოს რეფორმის წარმატება.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში პროექტის - „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-
ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი სა
ჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში, იმერეთის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრის“ დაკვეთით ჩატარდა
მეოთხე შუალედური მონიტორინგი.
წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია მონიტორინგის შედეგები. მასში
ასახული მასალები ეფუძნება ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორ
განიზაციების - ,,განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი” და ,,ახალგაზრდა
პედაგოგთა კავშირი“ - მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებებს.
მოცემულ ეტაპამდე პროექტის ფარგლებში სამი მონიტორინგი ჩატარდა. მათ
შედეგად მიღებული რეკომენდაციები შესაბამისი რეაგირებისთვის წარედგინა
ადგილობრივ თვითმმართველობას და პროექტის ფარგლებში შექმნილი სა
მუშაო ჯგუფის მიერ მოხდა მათი ადვოკატირება ადგილობრივ სამოქმედო
გეგმებში. ნაწილი უკვე ასახულია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, პოლიტიკურ
დოკუმენტებში, ადგილობრივ პოლიტიკაში.
მონიტორინგის მოცემულ ეტაპზე შესრულებული საქმიანობა მიმოიხილავს მუ
ნიციპალიტეტის მიერ მომსახურების მიწოდების სხვადასხვა ასპექტს, განსა
კუთრებით ელექტრონული მომსახურების კუთხით და მოიცავს თვითმმართვე
ლი ორგანოების საქმიანობას გამჭვირვალობის, ეფექტიანობის, ინკლუზიურო
ბის/ჩართულობის თვალსაზრისით.

მონიტორინგის მიზანი
მონიტორინგის მოცემული ეტაპის მიზანია - წინა მონიტორინგების შემდეგ ოზურ
გეთის მუნიციპალიტეტში მიღწეული შედეგების, პოზიტიური ტენდენციების ასახვა
(რომლებიც უჩვენებენ, რამდენად არის მიღწეული პროგრესი წინა მონიტორინგთან
შედარებით); არსებული გამოწვევების გამოვლენა; შესაბამისი რეკომენდაციების
მომზადება ადგილობრივ დონეზე საჯარო მმართველობის რეფორმის წარმატებული
იმპლემენტაციისთვის.
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კვლევის მეთოდოლოგია
კვლევის მეთოდოლოგია - მონიტორინგის ჩასატარებლად შედგა მონიტორინგის გეგ
მა; მოცემულ ეტაპზე გამოყენებული იყო კვლევის იგივე ინსტრუმენტი, რაც წინა მო
ნიტორინგების დროს და შეიცავდა ინდიკატორებს თვითმმართველობის საქმიანობის
გამჭვირვალობის, ეფექტიანობისა და ინკლუზიურობის გამოსავლენად.
მონიტორინგის განხორციელებისთვის გამოყენებული იყო შემდეგი მეთოდები: მუნი
ციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის და სხვა ელექტრონული რესურსების შეს
წავლა; მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, ნორ
მატიული აქტების, დებულებების, განკარგულებების მიმოხილვა; საჯარო ინფორ
მაციების გამოთხოვა; კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების
წარმომადგენლებთან (ძირითადად ონლაინ-ფორმატში, გამომდინარე კოვიდ 19-ის
პანდემიის შეზღუდვებიდან); მონაცემთა შედარება წინა მონიტორინგის შედეგებთან.
მონიტორინგის წინაპირობები და შეზღუდვები: მონიტორინგი ჩატარდა 2021 წლის
ივლისში. საქმიანობის პროცესი იყო მაქსიმალურად გამჭვირვალე, რამაც განაპი
რობა სათანადო მიმღებლობა ინფორმაციის გამცემთა მხრიდან; მაღალი ცნობადობა
მონიტორინგის მიზნებზე, მეთოდებზე, ინსტრუმენტებზე. მუნიციპალიტეტის სხვა
დასხვა სტრუქტურების წარმომადგენლებისგან ყველა საკითხზე იყო დროული რეა
გირება.

მიღებული შედეგების ანალიზი



გამჭვირვალობა

1) ოზურგეთის ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის გამჭვირვალობის
გამოსავლენად ერთერთ ინდიკატორად გამოყენებული იყო ვაკანსიების თაობაზე
ონლაინ-განცხადებების ხელმისაწვდომობა. მოცემულ ეტაპზე მხოლოდ მუნიციპა
ლიტეტის ვებგვერდზეა განთავსებული ვაკანსია, რომელიც თარიღდება 2021 წლის
21 იანვრით. ვაკანტური პოზიცია იყო: მეოთხე რანგის საჯარო დაწესებულების პირ
ველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
2) წინა მონიტორინგების მსგავსად, ვაკანსიები ქვეყნდება საჯარო სამსახურის შესა
ხებ კანონით გათვალისწინებულ ვადებში.
3)მონიტორინგის მოცემულ ეტაპზე ასევე ჩატარდა ვებგვერდზე განთავსებული ორ
განიზაციული სტრუქტურის, თანამდებობის პირების ბიოგრაფიების, უფლება-მო
ვალეობების და საკონტაქტო ინფორმაციების შესწავლა. მესამე და მეოთხე მონი
ტორინგს შორის შუალედში მონაცემები არ შეცვლილა, თუმცა არის პროგრესი იმ
კუთხით, რომ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე განთავსებულია ორგანიზაციული
სტრუქტურა განახლებულ ფორმატში, რაც გულისხმობს გრაფიკულ სქემას, სადაც
შესაძლებელია ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების გაცნობა. ამ კუთხით საქ
მიანობა დაწყებული იყო ჯერ კიდევ წინა მონიტორინგის პერიოდში.
4) მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მიმოხილვა გვიჩვენებს, რომ მასზე გამოქვეყნებუ
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ლია ფინანსური ანგარიშები, იძებნება თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის ბიუ
ჯეტი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წლიური ბიუჯეტის კვარტალური შესრულე
ბის ანგარიშები, ა(ა)იპი-ების ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში. ამ კუთხით
შესამჩნევია გარკვეული პროგრესი.
უნდა აღინიშნოს, რომ „ვიზუალური ბიუჯეტი“, რომელიც გამჭვირვალობის ერთ-ერ
თი ინსტრუმენტია, მესამე მონიტორინგის პერიოდში საიტზე ჯერ კიდევ ხარვეზით
მუშაობდა, მაგრამ მოცემულ ეტაპზე მიმდინარეობს მონაცემების დაზუსტება, ბაზა
ში განთავსებულია საცდელი ინფორმაციები და ფუნქცია გამართულია.
ბიუჯეტების ტექსტური ვერსიები ასევე განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერ
დზე, თუმცა ხშირად მოქალაქეებს უძნელდებათ ბიუჯეტის წაკითხვა. ამ დროს მათ
თვის განსაკუთრებით საინტერესოა ვებგვერდის ველი - „სად მიდის ჩვენი ფული?” ის
შესაძლებლობას აძლევს საიტის მომხმარებელს, მარტივი დიაგრამების საშუალებით
გაეცნოს 2016-2020 წლების ბიუჯეტების ხარჯვის დინამიკას.
5) მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, ისევე როგორც წინა პერიოდში, განთავსებულია
სავალდებულო საჯარო ინფორმაციები. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია საკრებუ
ლოს სხდომების დღის წესრიგის, ოქმების, ნორმატიული აქტების, დადგენილებების,
ანგარიშების და ა. შ. გაცნობა. ვებგვერდზე ნორმატიული აქტებისთვის არის ცალკე
ველი, სადაც მუდმივად ხდება ინფორმაციების განახლება.
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ხდება საკრებულო/მერიის სხდომების ანონსის გან
თავსება (თარიღი, დღის წესრიგი, ოქმები). ვებგვერდზე განთავსებულია ასევე საკ
რებულოს მიერ მიღებული დადგენილებები, განკარგულებები.
6) სხვადასხვა დროს ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები ცხადყოფს, რომ მუნი
ციპალიტეტის საკრებულო ყოველწლიურად ამტკიცებს საკრებულოს წევრების მიერ
მოქალაქეთა მიღების და შეხვედრის გრაფიკს, რომელიც გამოქვეყნებულია მუნიცი
პალიტეტის ვებგვერდზე (იხ. ბმული) http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=3035
პანდემიურ ვითარებაში მიმდინარეობს დისტანციური კომუნიკაციაც, მაგალითად,
საკრებულოს წევრის ანგარიშის პირდაპირი ტრანსლაცია, რომელიც ამომრჩეველ
თან დაკავშირების საშუალებას იძლევა. ჩანაწერები განთავსებულია ფუნქციონალ
- „პრესცენტრის“ ვიდეო-არქივში.
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე შესაძლებელია მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პი
რების მიერ მოქალაქეთა მიღების საათების ნახვა. განსხვავებით მესამე მონიტორინ
გის ეტაპზე არსებული მოცემულობისგან, მეოთხე მონიტორინგის პერიოდში კვლავ
განახლდა მოქალაქეთა მიღება/ღია კონსულტაციები. საკრებულოს თავმჯდომარე,
მოადგილე, დეპუტატები ყოველდღიურ რეჟიმში აწარმოებენ მოქალაქეთა მიღებას
(იხ. ბმული http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=3035 http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=3040 )
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში მოქალაქეთა მიღება იმართება ყოველ ოთხ
შაბათს დილის 10:00 საათიდან. მერიის და საკრებულოს შესაბამისი სამსახურების
წარმომადგენლების ცნობით, მერი კურატორ მოადგილეებთან და სამსახურის უფ
როსებთან ერთად განიხილავს მოქალაქეთა საჭიროებებს და იძლევა მათზე დროული
რეაგირების დავალებებს.

102

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - ეფექტიანობა

7) ოზურგეთი ერთერთი პირველი მუნიციპალიტეტია, რომელსაც აქვს სახელმძღვა
ნელო ანტიკორუფციული დოკუმენტი: „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კეთილსინ
დისიერებისა და გამჭვირვალობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა“. საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით შემუშავებულია სტრატეგიის მონიტორინგის
ჩარჩო და შეფასების მეთოდოლოგია. ანტიკორუფციული საბჭოს წევრების სამუშაო
შეხვედრის ტრანსლირება ხდება ონლაინ-ფორმატში და მოქალაქეებს აქვთ საშუალე
ბა, თვალი ადევნონ მათ საქმიანობას. ამ კუთხით პროგრესი თვალსაჩინოა.



ეფექტიანობა

1) მონიტორინგით გამოვლინდა, აქვს თუ არა საკრებულოს კვარტალური, ნახევარ
წლიანი, წლიური სამუშაო გეგმა და რამდენად ხელმისაწვდომია მოქალაქეებისთვის.
მიღებული მასალებით ცხადი ხდება, რომ ისევე, როგორც წინა მონიტორინგების
საანგარიშო პერიოდში, მოცემულ ეტაპზეც მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, ვებ
გვერდის საშუალებით მიიღონ ინფორმაცია საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმის
შესახებ.
2) ასევე გამოვლინდა, როგორია მერიის სამსახურების საქმიანობის მონიტორინგის
ჩატარების პრაქტიკა; განსაზღვრულია თუ არა მონიტორინგის ვადები და შესაბამისი
ფორმა: საკითხის შესწავლით ცხადი ხდება, რომ მერიის სამსახურების საქმიანობის
მონიტორინგს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფარგლებში ახორციელებს მე
რიის აუდიტის სამსახური. ამისთვის არსებობს სპეციალური ფორმა და შესაბამისი
ვადები განსაზღვრულია ანტიკორუფციული სტრატეგიით.
3) მუნიციპალიტეტში დანერგილია მომსახურებით მოსახლეობის კმაყოფილების შე
ფასება და შეფასებისთვის საჭირო ფორმები. მოცემული სერვისის განხორციელება
დაიწყო „ღია მმართველობა პარტნიორობა“ სამოქმედო გეგმის ფარგლებში და გრძელ
დება წინა მონიტორინგების პერიოდში არსებული წარმატებული პრაქტიკა. (ინფორ
მა
ცია - ბმულ
ზე: . https://www.opengovpartnership.org/members/georgia/commitments/
GE0088/?fbclid=IwAR1AFHe-X9i08JIER_fFDVPI-Qcd7KM4c2YxJ3zMkpbDa0ZqNO_
rYnRB7_o).
მუნიციპალური მომსახურებით მოსახლეობის კმაყოფილების შეფასება გასულ წელს
განახორციელა „ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრმა“ ოზურგეთის
მერიასთან თანამშრომლობით. კვლევის შედეგებზე იყო საუბარი წინა მონიტორინგის
მასალებში. გამოვლენილი პრობლემების საპასუხოდ, მუნიციპალიტეტში დაიგეგმა
გარკვეული ღონისძიებები: თემების ნაგვის კონტეინერებით უზრუნველყოფა; სოფ
ლებში საუბნო გზების მოწესრიგება. მიუხედავად გარკვული მცდელობისა, მონიტო
რინგის მასალებით დგინდება, რომ მუნიციპალიტეტში ჯერ კიდევ სერიოზულ პრობ
ლემას წარმოადგენს მაწანწალა ძაღლების დიდი რაოდენობა (პრობლემის თაობაზე
იყო საუბარი ადგილობრივ მედიასაშუალებებშიც).
4) მონიტორინგის მასალებით ცხადი ხდება, რომ გრძელდება მოქალაქეებთან ონლა
ინ-კომუნიკაციის არსებული პრაქტიკა. სხდომების, ანგარიშების წარდგენის პირდა
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პირი ტრანსლაცია იძლევა ინტერაქტიური კომუნიკაციის საშუალებას. მოქალაქეებს
აქვთ შესაძლებლობა, ონლაინ-ფორმატში დასვან შეკითხვები საკრებულოს სხდომის
პირდაპირი ეთერის დროს და მიიღონ პასუხები (იხ. ბმული http://ozurgeti.mun.gov.
ge/?page_id=5167. გარდა ამისა, მოქალაქეებს შეუძლიათ ვებგვერდის ვიდეო-არქი
ვით გაეცნონ მათთვის საინტერესო ღონისძიების ჩანაწერს.
5) მონიტორინგით გამოვლინდა მოქალაქეების წერილებზე და საჩივრებზე პასუ
ხის გაცემის დღეების საშუალო რაოდენობა (რეაგირების, უკუკავშირის ხარისხი);
იწარმოება თუ არა მოქალაქეთა წერილების, საჩივრების სტატისტიკა; ხდება თუ
არა მოქალაქეებისგან შემოსული წერილების გაანალიზება და ანგარიშების მომ
ზადება: მიღებული ინფორმაციით, მოქალაქეს წერილზე პასუხი გაეცემა ზოგა
დი ადმინისტრაციული კოდექსის ფარგლებში, წერილები აისახება ელექტრონულ
ფორმატში.
აღსანიშნავია, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჩივრის აღრიცხ
ვის წარმოება არ ხდება. მიღებული ინფორმაციით, მომართვიანობის შემთხვევაში
იგეგმება რეესტრის შექმნა. ამ კუთხით არსებული მდგომარეობა არ შეცვლილა.
6) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო მოხელის შეფასების სა
ფუძველზე შემუშავებულია წლიური გეგმა. თუმცა ვებგვერდზე აღნიშნული ინფორ
მაცია არ იძებნება,
7) წინა მონიტორინგის შემდეგ შესამჩნევად შეიცვალა სურათი თვითმმართველობის
პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებების კუთხით. საკრებულოს წევ
რებისთვის ბრძანებით განსაზღვრული ტრენინგების რაოდენობაა 10. საკრებულოს
აპარატის თანამშრომლების - 5. ჩატარებულია დაახლოებით 30-ზე მეტი ონლაინ
შეხვედრა და ტრენინგი.
8) მონიტორინგით ვერ დადგინდა ტრენინგებში მონაწილე ადგილობრივი თვითმმარ
თველობის წარმომადგენლების პროცენტული მაჩვენებელი (არსებული მონიტორინ
გის პერიოდისთვის და ბოლო წლის მანძილზე).
9) მოპოვებული ინფორმაციით, საქმიანობის ხარისხიანად წარმართვისთვის, თვით
მმართველობის პერსონალის ცოდნის მართვის კუთხით ტარდება ვორკშოფები, ტრე
ნინგები. აპარატის უფროსი, როგორც ტრენერი, ატარებს ვორკშოფებს, განყოფილე
ბების უფროსები - „ქოუჩინგს“. აღნიშნული საგანმანათლებლო ღონისძიებები გან
საკუთრებით მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში დანერგილი ელექტრონული მომსა
ხურების მოდულების უფრო ეფექტური გამოყენებისთვის.
10) სხვა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ინფორმაციის გაცვლის, საუკეთე
სო პრაქტიკის/გამოცდილების გაზიარების მიზნით ჩატარებული იყო სხვადასხვა
ღონისძიებები. „ღია მმართველობა პარტნიორობის“ ადგილობრივი პროგრამის
ფარგლებში გრძელდება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება. გარდა
ამისა, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ცენ
ტრალური ხელისუფლების, თუ თავად მუნიციპალიტეტების ინიციატივით იმარ
თება გაცვლითი შეხვედრები საქართველოს სხვადასხვა თვითმმართველობებთან.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები თავადაც ეცნობიან სხვა მუ
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ნიციპალიტეტების წარმატებულ პრაქტიკას და, ამასთანავე, უზიარებენ საკუთარ
გამოცდილებას. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის მხრიდან მოხდა ოზურგეთის მუ
ნიციპალიტეტის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მოდელის - „იყავი თანამმარ
თველი“ - პრაქტიკის გაზიარება.



ინკლუზიურ
 ობა

მონიტორინგის მოცემულ ეტაპზე შესწავლილ იქნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
მოქალაქეთა მონაწილეობის კუთხით არსებული მდგომარეობა.
1) ერთერთი თვალსაჩინო ინდიკატორი ამ თვალსაზრისით არის მოქალაქეთა სხვა
დასხვა მოწყვლადი ჯგუფისთვის, განსაკუთრებით, შშმ პირებისთვის თანაბარი შე
საძლებლობების უზრუნველყოფის საკითხი, კერძოდ ადაპტირებული სოციალური
ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა. მონიტორინგის წინა ეტაპებზე მოპოვებული
ინფორმაციით, პანდუსები არსებობდა მხოლოდ პირველ სართულზე. მოცემული მო
მენტისთვის შეინიშნება პროგრესი: საკრებულოს გადაწყვეტილებით, ბიუჯეტში შე
ვიდა მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს შენობის ოპტიმალურ ადაპტირებას შშმ პი
რებისთვის.
2) მონიტორინგით გამოვლინდა, რამდენად აქვთ მუნიციპალიტეტში (მერიაში, საკ
რებულოში) ცოდნა ინკლუზიურობის შესახებ სახელმწიფოს მიერ მიღებული კანონ
მდებლობის თაობაზე. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო იცნობს და ით
ვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციას.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით, განათლების მუხლში არსე
ბობს ქვეპროგრამები, რომლებიც მიმართულია ინკლუზიური განათლების ხელშე
წყობისკენ.
ის ასევე მოიაზრებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ან ფაქ
ტობრივად მცხოვრები მოქალაქეების დახმარებას გენდერულ საკითხებთან დაკავში
რებული პრობლემების მოგვარებაში და ამ თემის ცნობადობის ამაღლებას. ქვეპროგ
რამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
ან მცხოვრები ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირებისთვის ერთჯერადი
დახმარების გაწევა ფულადი ფორმით - 500 ლარის ოდენობით. ასევე გათვალისწინე
ბულია სხვადასხვა აქტივობების დაფინანსება ინკლუზიური განათლების მიმართუ
ლებით.
მონიტორინგის ფარგლებში გამოვლინდა, არადისკრიმინაციულია თუ არა მუნიციპა
ლიტეტის განცხადებები ვაკანსიების შესახებ: მოპოვებული მასალებით, მუნიციპა
ლიტეტში უზრუნველყოფილია არადისკრიმინაციული მიდგომა ვაკანსიების გამოცხა
დებისას. არ ხდება ასაკის, სქესის, სტატუსის და ა.შ. შეზღუდვა.
3) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში მითი
თებულ კონკურსში მონაწილეობის პირობებით, ვაკანსიების გამოცხადებისას გამო
იყენება, მაგალითად, ქალთა, შშმ პირთა მოზიდვის წამახალისებელი განცხადებები.
იხ. ბმული -http://ozurgeti.mun.gov.ge/?cat=86
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4) მონიტორინგის შედეგებით, ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებულ ქალ
თა საერთო პროცენტული მაჩვენებელი 83%-ია. ვებგვერდზე არ არის ბოლომდე უზ
რუნველყოფილი გენდერული სტატისტიკა.
5) მონიტორინგით ცხადი გახდა, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხელმძღვა
ნელ თანამდებობებზე მყოფი ქალების პროცენტული მაჩვენებელი წინა მონიტორინ
გებთან შედარებით გაზრდილია 5%-ით. ამ კუთხით პროგრესი აშკარაა.
6) უცვლელია მდგომარეობა იმ მხრივ, რომ მუნიციპალიტეტს ჰყავს მოწყვლად
ჯგუფებთან კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი პირი, როგორც საკრებულოში, ასე
ვე მერიაში.
წინა მონიტორინგის მასალები უჩვენებდნენ, რომ მუნიციპალიტეტში ინერგება მოწყ
ვლადი ჯგუფების საჭიროებების შესწავლის პრაქტიკა. მიუხედავად ამისა, ხელშესა
ხები ცვლილებები ამ კუთხით ჯერჯერობით არ შეინიშნება.
7) მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშემწყობი ელექტრონული მომსახურების თაობაზე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში ნორმატიული აქტი კვლა
ვაც არ არსებობს. ამის მიუხედავად, ხელმისაწვდომია ელექტრონული სერვისების
სხვადასხვა ფორმები და ამ კუთხით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში შენარჩუნებუ
ლია პოზიტიური დინამიკა. შესაძლებელია ელექტრონული პეტიციის წარდგენა, არ
სებობს პეტიციების რეესტრი. 2021 წელს შევიდა ორი პეტიცია, რომელიც რეაგირე
ბისთვის გადაეცა მერიას. არის წერილების, საჩივრების ელექტრონულად წარდგენის
შესაძლებლობა.
შენარჩუნებულია სამოქალაქო ბიუჯეტირების - „იყავი თანამმართველი“ დადები
თი დინამიკა, პროგრამა კვლავაც გამოირჩევა მოქალაქეთა ჩართულობით. https://
votes.oz.gov.ge/ გვერდზე იძებნება ყველა წარდგენილი პროექტი, მარტივად არის ახ
სნილი მონაწილეობის კრიტერიუმები. მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებელი პირების
მხრიდან გაჟღერდა, რომ მოქალაქეთა მაღალი ინტერესის საპასუხოდ შესაძლებელია
პროგრამის ბიუჯეტის გაზრდა.
8) მონიტორინგით გამოვლინდა, რომ მოქალაქეთათვის თანაბარი მომსახურების უზ
რუნველყოფისთვის არაქართულენოვანი პირებისთვის თარჯიმნის მომსახურების სა
კითხი, წინა მონიტორინგის მსგავსად, გადაწყვეტილი არ არის. საჭიროების შემთხვე
ვაში ხდება სამხარეო ადმინისტრაციის რესურსის გამოყენება.
9) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, გენდერული
საბჭო, შშმ პირთა საბჭო; რჩეულთა საბჭო, საკრებულოსთან არსებული საზოგადო
ებრივი დარბაზი, ახალგაზრდული საკრებულო, ახალგაზრდული გენდერული საბჭო;
სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფი. საქმიანობის აქტიურ ფაზაშია საჯარო მმართველო
ბის რეფორმის იმპლემენტაციის ხელშეწყობის სამუშაო ჯგუფი. ვებგვერდზე იძებნე
ბა ინფორმაცია მხოლოდ მრჩეველთა საბჭოს წევრებზე, საბჭოს სხდომების ოქმები
იძებნება მხოლოდ 2019 წლის მონაცემებით.
10) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სოციალური და ჯანდაცვის პროგ
რამების განსახორციელებლად განსაზღვრულია 1,639000 ლარი და ის განაწილებუ
ლია 16 სხვადასხვა პროგრამაზე. მონიტორინგით ირკვევა, რომ მუნიციპალიტეტის
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ბიუჯეტში გათვალისწინებულია გენდერული ბიუჯეტი: გენდერული თანასწორობის
სტრატეგიის შესამუშავებლად ჩაიდო 30,000 ლარი. 20,000 ლარი განსაზღვრულია
გენდერული პოლიტიკის ხელშეწყობის სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის (ძალადობის
მსხვერპლთა დახმარება, ქალთა ოთახის მოწყობა). სამოქალაქო ბიუჯეტირებისთვის
გამოყოფილია 300,000 ლარი.
11) მუნიციპალიტეტში კვლავაც არ მოქმედებს ნორმატიული აქტი/რეგულაცია ადგი
ლობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოწყვლადი ჯგუფების ჩარ
თვის ან მათთვის საჯარო მომსახურების მიწოდების თაობაზე. წინა მონიტორინგის
მასალებით, იგეგმებოდა მისი დანერგვა; მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებათა კვლე
ვა დონორებთან ერთად; მათი ჩართვა მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი ინფორმა
ციების მოპოვებასა და ამის საფუძველზე საბიუჯეტო პროგრამების ინიცირებაში.
მონიტორინგის მოცემულ ეტაპზე ამ კუთხით საქმიანობა ჯერ კიდევ არ არის შესუ
ლი აქტიურ ფაზაში.
12) მონიტორინგით ცხადი ხდება, რომ მუნიციპალიტეტის მერიასა და, განსაკუთ
რებით, საკრებულოში არის პასუხისმგებელი პირი სამოქალაქო ორგანიზაციებთან/
სამუშაო ჯგუფებთან ურთიერთობისთვის. ვლინდება როგორც საერთაშორისო, ასე
ვე ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კომუნიკაციის პოზიტიური დი
ნამიკა.



დასკვნა და რეკომენდაციები

დასკვნა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის შედეგების
მონიტორინგმა უჩვენა, რომ არსებული სიტუაცია მიუთითებს რეფორმის შეუქ
ცევად პროცესებზე, თუმცა არსებობს გამოწვევებიც და მათზე რეაგირებისთვის
საჭიროა ადგილობრივი ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის მჭიდრო თა
ნამშრომლობა.
მუნიციპალიტეტში დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობაა ადგილობრივი პროცესების
გამჭვირვალობის კუთხით და ამ საკითხში მნიშვნელოვანია ელექტრონული რესურ
სების წვლილი. ეტაპობრივად მიდის ვებგვერდის გამართვა, ფუნქციონალის გამარ
ტივება მომხმარებლისთვის, მაგრამ ვებგვერდის ყველა რესურსი ჯერაც არ არის
სათანადოდ გამოყენებული, ჯერ კიდევ საჭიროებს გარკვეული ველების შევსებას და
მონაცემთა ძიების უფრო მოქნილი სისტემის შექმნას.
მისასალმებელია, რომ ვებგვერდის ადმინისტრაცია მომხმარებლებს სთავაზობს უფ
რო აქტიურ თანამშრომლობას მათი დაკვეთის გასაფორმებლად, მაგრამ მნიშვნელო
ვანია ამ საკითხის სათანადო პოპულარიზაცია, მომხმარებლის ციფრული წიგნიერე
ბის ამაღლება. მაგალითისთვის - ონლაინ-გამოკითხვების „ველში“ არ არის სათანა
დო აქტიურობა მოქალაქეების მხრიდან.
მომსახურების ეფექტიანობის ამაღლების თვალსაზრისით ჯერ კიდევ დგას საჭირო
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ებათა გამოვლენის მეთოდოლოგიის სათანადო დანერგვის საკითხი. დღის წესრიგში
რჩება წინა მონიტორინგის რეკომენდაცია - ამ მიმართულებით არასამთავრობო ორ
განიზაციების კვალიფიკაციასა და რესურსებზე დამოკიდებულების შემცირების და
ადგილობრივ მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროება.
მუნიციპალიტეტში ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ დანერგილი შშმ პირების მიმართ
ინკლუზიური პოლიტიკა, ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა.
მიუხედავად მოქალაქეებთან კომუნიკაციის სხვადასხვა ინოვაციური ფორმებისა,
რომელიც დანერგილია მუნიციპალიტეტში, ჯერ კიდევ იკვეთება ხარვეზები მოქალა
ქეთა წერილების, საჩივრების სისტემატიზაციისა და ანალიზის კუთხით. ნაკლებად
ხელმისაწვდომია აუდიტის დასკვნები. იკვეთება ანტიკორუფციული ზომების ხელ
შეწყობის მეტი დინამიკის საჭიროება. მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე თვალსაჩინო
არაა მერიის სამსახურების მონიტორინგის ვადები და ფორმები.
მიუხედავად გარკვეული პოზიტიური შედეგებისა, სასურველია მუნიციპალიტეტში
უზრუნველყოფილი იყოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის რეალიზების მეტი ტემპი.

													
რეკომენდაციებ
 ი
ადგილობრივ თვითმმართველობას - მომსახურების გამჭვირვალობის,
ეფექტიანობისა და ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად:
 აუცილებელია მუნიციპალიტეტის ელექტრონული პლატფორმების, განსა
კუთრებით ვებგვერდის რესურსების მაქსიმალური გამოყენება ადგილობ
რივი პროცესების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, მოქალაქეებთან
უფრო მჭიდრო კომუნიკაციისთვის ვებგვერდის მომხმარებლების მეტი მო
ტივაცია; მათი ციფრული წიგნიერების ამაღლების სათანადო ღონისძიებების
უზრუნველყოფა;
 მნიშვნელოვანია ვებგვერდის ფუნქციონალის უფრო მეტი გამარტივება;
მოქნილი საძიებო სისტემის შექმნა, სხვადასხვა ველების სათანადო შინაარ
სობრივი დატვირთვის უზრუნველყოფა და ინფორმაციების სისტემატიური
განახლება.
 აუცილებელია მოქალაქეთა საჭიროებების გამოვლენის, მომსახურების შე
ფასების და სხვა მტკიცებულებებზე დაყრდნობილი ინფორმაციის მოპო
ვების და დამუშავების მწყობრი მეთოდოლოგიის შექმნა და დანერგვა. ამ
მიმართულებით თვითმმართველობის პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლე
ბისთვის სათანადო ადამიანური და ფინანსური რესურსების გამოყოფა.		
			
 მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტს ჰქონდეს მერიის სამსახურების მონიტო
რინგის ვადებისა და ფორმების მკაფიოდ გაწერილი გეგმა, რომელიც ხელ
მისაწვდომი იქნება ვებგვერდზე, შესაბამის ანგარიშებთან ერთად.
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 მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი თვალსაჩინოდ წარმო
აჩენდეს ადგილობრივი ჩართულობის მექანიზმების საქმიანობას. მოქა
ლაქეებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს სხვადასხვა საბჭოების, სამუშაო
ჯგუფების, მათ შორის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა;
სამოქმედო გეგმები; ოქმები; უზრუნველყოფილი იყოს მათთან მეტი ინ
ტერაქცია.
 მნიშვნელოვანია ელექტრონული სისტემების უფრო ეფექტიანი გამოყენება
საჩივრების აღრიცხვის, მომართვიანობის რეესტრის შესაქმნელად და აღ
რიცხვიანობის საკითხის მოქნილი სისტემის უზრუნველსაყოფად.
 მნიშნველოვანია გაგრძელდეს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების წარმატე
ბული პრაქტიკა. სასურველია მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამის
ცალკე/დამოუკიდებელ პროგრამად ასახვა ბიუჯეტში, რაც ხელს შეუწყობს
შემოსული პროექტების უფრო მრავალფეროვანი სოციალური შინაარსით
დატვირთვას.
 აუცილებელია შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სოციალური გარემოს უზ
რუნველყოფის ვალდებულებების ჯეროვანი რეალიზება - მათთვის შესაბა
მისი ინფრასტრუქტურის გამართვის, სოციალური დაცვის, კულტურული და
საგანმანათლებლო ღონისძიებებით.
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კითხვარი

კითხვარი - მონიტორინგი N4
პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების საერთო ფორუმი
საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით“ ფარგლებში
სამიზნე მუნიციპალიტეტების მერიებსა და საკრებულოებში საჯარო მმართველობის
რეფორმის საგზაო რუკის რეალიზების მონიტორინგისთვის

გამჭვირვალობა

1. ხელმისაწვდომია თუ
არა ონლაინ
განცხადებები
ვაკანსიების
შესახებ?
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როგორ
ჩატარდება
მონიტორინგი/
რომელი
დოკუმენტების
შესწავლაა
საჭირო?

ვებგვერდების
მიმოხილვა:
- მუნიციპალიტეტების
ვებგვერდი
- www.hr.gov.ge
- www.jobs.ge

მესამე
მონიტორინ
გის
მონაცემე
ბი/მაჩვე
ნებლები

მეოთხე
მონიტორინგის
შედეგად მიღებული
ინდიკატორები/
მაჩვენებლები

დიახ/არა
თუ არ არის
ხელმისაწვდომი,
მაშინ მიზეზებისა
და იმის
დასადგენად, თუ
როგორ ხდება
ვაკანსიების შესახებ
განცხადების
განთავსება
შეიძლება
ჩატარდეს
ინდივიდუალური
ინტერვიუ საკითხის
მოკვლევის მიზნით

მიღწეული
პროგრესი
მესამე მონიტო
რინგის შემდეგ
თუ პროგრესი
თვალსაჩინო არ
არის, იგეგმება
თუ არა ცვლი
ლებები მოცე
მული მიმართუ
ლებებით? თუ
კი, რა კუთხით?

კითხვარი

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

2. დაცულია თუ
არა ვაკანსიის
გამოცხადების
ვადები?

დოკუმენტების
შესწავლა:
- საქართველოს
მთავრობის
დადგენილება
საჯარო
სამსახურში
კონკურსის
ჩატარების წესის
შესახებ;
- მუნიციპალიტეტში საკადრო
სტანდარტები/
წესები (ამგვარის
არსებობის
შემთხვევაში)

დიახ/არა

3. განთავსებულია

მუნიციპა-

დიახ/არა

თუ არა

ლიტეტის

მუნიციპალი-

ვებგვერდის

თუ არ არის,

ტეტის

მიმოხილვა

ინტერვიუს დროს

ვებგვერდზე

უნდა გაირკვეს,

ორგანიზაციული

როგორ შეუძლია

სტრუქტურა,

მოქალაქეს

თანამდებობის

საკონტაქტო

პირების, მათი

პირთან

ბიოგრაფიების,

დაკავშირება.

უფლებამოვალეობის და
საკონტაქტო
ინფორმაციის
მითითებით
(სატელეფონო
ნომრები,
ელექტრონული
ფოსტა)?
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4. ქვეყნდება
თუ არა ონლაინ
ფინანსური
ანგარიშები?
- დამტკიცებული
ბიუჯეტი
- ბიუჯეტის
შესრულების
3, 6, 9 თვის
ანგარიშები,
წლიური
ანგარიში
- შესყიდვის
გეგმა და
ანგარიში

მუნიციპალიტეტის
ვებგვერდის
მიმოხილვა

5. მოიცავს
თუ არა
მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი
საჯარო
ინფორმაციას?
მაგ.:
- საკრებულო/
მერიის სხდომების
თარიღი, დღის
წესრიგი, ოქმები;
- საკრებულოს
მიერ მიღებული
ნორმატიული
აქტები;
- დადგენილებები;
- სხვადასხვა
განყოფილების
ჩატარებული
საქმიანობის
(კვარტალური,
ნახევარწლიანი
ან წლიური)
ანგარიშები

მუნიციპალიტეტის
ვებგვერდის
მიმოხილვა

კითხვარი
დიახ/არა
ბოლო ანგარიშის
თარიღი
თუ არა, მაშინ
ინტერვიუს დროს
უნდა გაირკვეს,
სად შეუძლია
საზოგადოებას
იხილოს აღნიშნული
ანგარიშები.
მაგალითად,
გაზეთი, ტელევიზია,
რადიო და სხვა.

დიახ/არა
ბოლო ინფორმაციის
თარიღი

კითხვარი

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

6. აქვთ თუ არა
მოქალაქეების
მიღების/ღია
კონსულტაციების
საათები და
გამოქვეყნებულია
თუ არა
მუნიციპალიტეტის
ვებგვერდზე?
- მერს
- მერის
მოადგილეს
- საკრებულოს
თავმჯდომარეს
- საკრებულოს
თავმჯდომარის
მოადგილეს
- დეპუტატებს
- დეპარტამენტების
მოადგილეებს

მუნიციპალიტეტის
ვებგვერდის
მიმოხილვა

7. მიღებულია
თუ არა
მუნიციპალიტეტში
ანტიკორუფციული
ზომები?
ხელმისაწვდომია
თუ არა
ვებგვერდზე:
- ანტიკორუფციული
გეგმები,
- ანტიკორუფციული
დებულება,
- ფინანსური
რეგულაციები,
- დებულება
ეთიკური ქცევის
შესახებ

ინტერვიუ
თვითმმართველობის
წარმომადგენლებთან

თვითმმართველობის ცხელ
ხაზზე
დარეკვა

დიახ/არა
პერიოდულობა:
კვირაში
რამდენი დღე?
რამდენი საათი?

დიახ/არა
დიახ/არა
როდის განახლდა?
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როგორ
ჩატარდება
მესამე
მონიტორინგი/ მონიტორინგის
რომელი
მონაცემები/
დოკუმენტების მაჩვენებლები
შესწავლაა
საჭირო?

მეოთხე
მონიტორინგის
შედეგად მიღე
ბული
ინდიკატორები/
მაჩვენებლები

1. აქვს თუ არა

მუნიციპალი-

დიახ/არა

საკრებულოს

ტეტების

კვარტალური/

ვებგვერდებზე

ნახევარწლიანი/

არსებული

წლიური

ინფორმაციის

სამუშაო გეგმა?

მიმოხილვა

ეფექტიანობა

ინტერვიუ
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენელთან

2. არსებობს

ინტერვიუ

თუ არა მერიის

მუნიციპა-

სამსახურების

ლიტეტის

საქმიანობის

წარმომად-

მონიტორინგის

გენელთან

ჩატარების
პრაქტიკა,
განსაზღვრულია
თუ არა მონიტორინგის ვადები და
შესაბამისი ფორმა?
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დიახ/არა

მიღწეული
პროგრესი მესამე
მონიტორინგის
შემდეგ
თუ პროგრესი
თვალსაჩინო
არ არის,
იგეგმება თუ არა
ცვლილებები
მოცემული
მართულებებით?

კითხვარი

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

3. არსებობს
თუ არა მუნიციპალიტეტში,
მუნიციპალური
მომსახურებით,
მოსახლეობის
კმაყოფილების
შეფასება და
შემუშავებულია
თუ არა შეფასებისთვის საჭირო
ფორმები?

- ინტერვიუ
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენელთან

დიახ/არა

4. დღეების
რაოდენობა თვის
მანძილზე მერიაში,
საკრებულოში
შეხვედრებისთვის:
- მერთან
- მერის
მოადგილესთან
-საკრებულოს
თავმჯდომარესთან
-თავმჯდომარის
მოადგილესთან
- დეპუტატთან
-განყოფილებების
ხელმძღვანელებთან

- ინტერვიუ
მერიის,
საკრებულოს
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
წარმომადგენლებთან
- შეხვედრის
დანიშვნა
ცალკეული
მოქალაქის
სტატუსით

დღეების
რაოდენობა
(ფაქტობრივი)

5. მოქალაქეების
წერილებზე
და საჩივრებზე
პასუხის გაცემის
დღეების საშუალო
რაოდენობა

- ინტერვიუ
მერიის,
საკრებულოს
წარმომადგენლებთან
დღეების
საშუალო
რაოდენობის
გარკვევის
მიზნით
-საჩივრის
შეტანა
ცალკეული
მოქალაქისგან

დღეების
რაოდენობა
(ფაქტობრივი)
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კითხვარი

6. აქვთ თუ არა
მუნიციპალიტეტებს
თანამშრომელთა
განვითარების
გეგმა?

- მუნიციპალიტეტების
ვებგვერდებზე
მოძიება
- ინტერვიუ
ადამიანური
რესურსების
მართვის
სამსახურის
წარმომადგენელთან

დიახ/არა

7. ადგილობრივი
თვითმმართველობების
წარმომადგენლებისთვის
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა:
- დეპუტატებისთვის,
საკრებულოს,
მერიის
თანამშრომლებისთვის
(რა რაოდენობის
ტრენინგი
ჩატარდა,
ბოლო წლის
მანძილზე)

- ინტერვიუ
ადამიანური
რესურსების
მართვის
სამსახურის
წარმომადგენელთან

1. სულ
ტრენინგების
რაოდენობა

8. ტრენინგებში
მონაწილე
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
წარმომადგენლების
პროცენტული
მაჩვენებელი
(არსებული
მონიტორინგის
პერიოდისთვის
და ბოლო
წლის მანძილზე)

- ინტერვიუ
ადამიანური
რესურსების
მართვის
სამსახურის
წარმომადგენელთან

1. სულ
მონაწილეთა
პროცენტული
მაჩვენებელი

2. ტრენინგების
რაოდენობა
ბოლო წლის
მანძილზე

2. ბოლო წლის
მანძილზე
ტრენინგებში
მონაწილეთა %

კითხვარი

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია

9. გამოიყენება თუ

- ინტერვიუ

დიახ/არა

არა ადგილობრივი

ადამიანური

თვითმმართვე-

რესურსების

ლობების მიერ

სამსახურის

რა სახის

რაიმე სახის

წარმომად-

ინსტრუმენ-

ინსტრუმენტი

გენელთან

ტები და

- თუ დიახ,

ან ტექნიკა

ტექნიკა

საქმიანობის

არსებობს

ხარისხიანად

ადგილზე:

წარმართვისთვის

რეგულარული

(მაგალითად,

შეხვედრები,

ცოდნის მართვის

ინფორმაციის

კუთხით)?

გაცვლა

- ვორკშოპები,

განყოფი-

ტრენინგები

ლებებს

- ანგარიშები,

შორის,

ინფორმაციის

ტრენინგები?

გაცვლა
სხვადასხვა
განყოფილებასა და
დეპარტამენტს
შორის.
10. გასული წლის

- ინტერვიუ

- შეხვედრების

მანძილზე

ადამიანური

რაოდენობა

რამდენი

რესურსების

შეხვედრაა

მართვის

ჩატარებული

სამსახურის

სხვა ადგილობრივ

წარმომად-

თვითმმართ-

გენელთან

ველობებთან
ინფორმაციის
გაცვლის,
საუკეთესო
პრაქტიკის/
გამოცდილების
გაზიარების
მიზნით?
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ინკლუზიურობა/
მონაწილეობა
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როგორ
ჩატარდება
მესამე
მონიტორინგი/ მონიტორინგის
რომელი
მონაცემები/
დოკუმენტების მაჩვენებლები
შესწავლაა
საჭირო?

მიღწეული
პროგრესი მესამე
მონიტორინგის
მეოთხე
შემდეგ
მონიტორინგის
შედეგად
თუ პროგრესი
მიღებული
თვალსაჩინო
ინდიკატორები/
არ არის,
მაჩვენებლები იგეგმება თუ არა

ცვლილებები
მოცემული
მიმართულებებით?

1. არის თუ არა
პანდუსები მერიის/
საკრებულოს
შენობებში?

დაკვირვება

დიახ/არა
თუ არა,
რატომ?

2. აქვთ თუ არა
მუნიციპალიტეტში (მერიაში,
საკრებულოში) ცოდნა
ინკლუზიურობის
შესახებ სახელმწიფოს
მიერ მიღებული
კანონმდებლობის
შესახებ?
- საქართველოს
კანონი შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე პირთა
სოციალური დაცვის
შესახებ
- კანონმდებლობა
შრომის უფლებების
შესახებ
- შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე პირთა
პირთა უფლებების
კონვენცია

ინტერვიუ
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენელთან

დიახ/არა
თუკი დიახ,
დაასახელეთ
დოკუმენტაციის,
პროგრამის
ჩამონათვალი

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია
3. არადისკრი-

ვაკანსიის

არის თუ არა

მინაციულია თუ არა

შესახებ

განაცხადებაში

მუნიციპა-

განცხადების

მითითებული

ლიტეტის

ტექსტის

კონკურსში

განცხადებები

შეფასება

მონაწილეობის

ვაკანსიების შესახებ?

შემზღუდავი
პირობები,
(მაგალითად,
ასაკი, სქესი,
სტატუსი და
ა.შ.)?

4. როგორია

ინტერვიუ

დასაქმებულ

ადგილობრივ

ადამიანური

ქალთა საერთო

თვითმმართ-

რესურსების

პროცენტული

ველობაში

მართვის

მაჩვენებელი

დასაქმებული

სამსახურის

ქალების

წარმომად-

პროცენტული

გენელთან

მაჩვენებელი?

5. როგორია

ინტერვიუ

ხელმძღვანელ

ადგილობრივ

ადამიანური

თანამდე-

თვითმმართ-

რესურსების

ბობებზე მყოფ

ველობაში

მართვის

ქალთა საერთო

ხელმძღვანელ

სამსახურის

პროცენტული

თანამდე-

წარმომა-

მაჩვენებელი

ბობებზე (მერი,

დგენელთან

მერის მოადგილე,
საკრებულოს
თავმჯდომარე,
მოადგილე, კომისიის
თავმჯდომარე)
მყოფი ქალების
პროცენტული
მაჩვენებელი?
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6. არის თუ არა
მუნიციპალიტეტში მოწყვლად
ჯგუფებთან
კომუნიკაციაზე
პასუხისმგებელი პირი:
- ქალები
- სოციალურად
დაუცველები
- იძულებით
გადაადგილებული
პირები (იგპ)
- შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე პირები (სმენის,
მხედველობის,
გადაადგილების
პრობლემით)?

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამსახურის
წარმომადგენელი

დიახ/არა

7. რამდენად
ხელმისაწვდომია
მოქალაქეთა
მონაწილეობის
უზრუნველმყოფი
ელექტრონული
მომსახურებები
(მიეთითოს
მოქალაქეთა მიერ
კონკრეტული
მომსახურების
გამოყენების
რაოდენობა)
- წერილების
წარდგენა
- პეტიციები
- საჩივრები
- შეხვედრაზე
დარეგისტრირება
- პასუხის მიღება და
ა.შ.

- მუნიციპალიტეტების
ვებგვერდზე
ძიება
- ინტერვიუ
თვითმმართველობის
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სპეციალისტთან

გთხოვთ
დააკონკრეტოთ რა
ფორმებია
ხელმისაწვდომი

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია
8. ხელმისაწვდომია

ინტერვიუ

დიახ/არა

თუ არა

თვითმმართ-

არაქართულ-

ველობაში

თუ არა, რა

ენოვანი

საზოგა-

მიზეზით?

პირებისთვის

დოებასთან

თარჯიმნის

ურთიერ-

მომსახურება?

თობის
სამსახურის
წარმომადგენელთან

9. არის თუ

ინტერვიუ

არა მერიაში და

ადამიანური

საკრებულოში:

რესურსების

- მოქალაქეთა

სამსახურის

მრჩეველთა

წარმომად-

საბჭო

გენელთან

დიახ/არა
დიახ/არა
დიახ/არა

- გენდერული
საბჭო
- შშმ პირთა საბჭო;
- სხვა საბჭოები ან
სამუშაო ჯგუფები
10. აქვთ თუ არა

ინტერვიუ

დიახ/არა

მუნიციპალიტეტებს:

მერიის

- გენდერული

წარმომად-

ბიუჯეტი?

გენელთან

- მონაწილეობითი

(ფინანსური

(სამოქალაქო)

განყოფილება)

ბიუჯეტი?

მუნიციპა-

ბოლო

- სოციალური

ლიტეტის

ბიუჯეტის

ბიუჯეტი?

ვებგვერდის

თარიღი

დიახ/არა
დიახ/არა

მიმოხილვა
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მონიტორინგი
11. მუნიციპა-

ინტერვიუ

დიახ/არა

ლიტეტში

მუნიციპა-

მოქმედებს თუ არა

ლიტეტის

თუკი დიახ,

ნორმატიული

წარმომა-

მიუთითეთ

აქტი/რეგულაცია

დგენელთან

პროგრა-

ადგილობრივ

მებისა და

დონეზე გადაწყვე-

დოკუმენ-

ტილების მიღების

ტების

პროცესში მოწყვლადი

ჩამონა-

ჯგუფების ჩართვის

თვალი

ან მათთვის საჯარო
მომსახურების
მიწოდების შესახებ?
თუ არ მოქმედებს,
არის თუ არა
გათვალისწინებული/
განსაზღვრული მისი
დანერგვა?
12. არის თუ არა

ინტერვიუ

ადგილობრივ

თვითმმართ-

თვითმმართ-

ველობის

ველობაში

საზოგა-

საკონტაქტო

დოებასთან

პირი სამოქალაქო

ურთიერ-

ორგანიზაციებთან/

თობის

სამუშაო

სამსახურის

ჯგუფებთან

სპეცია-

ურთიერთო-

ლისტთან

ბისთვის?
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დიახ/არა

იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია
შეხვედრა ვანის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ცაგერის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტში
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ვანის მუნიციპალიტეტი
მონიტორინგი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

ხონის მუნიციპალიტეტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
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