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მონიტორინგი

 
 

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში  
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის  

რე ფორ მის (PAR) გან ხორ ცი ე ლე ბის  
პროგ რე სის შე ფა სე ბა  

 
მეოთხე მო ნი ტო რინ გის კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ან გა რი ში

ლიზი სოფრომაძე

ადგილობრივი თვითმმართველობის ექსპერტი

ა(ა)იპ რეგიონის განვითარების ცენტრი

1. შე სა ვა ლი

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

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

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

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

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კომ პო ნენ ტში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ
მის გეგ მა ით ვა ლის წი ნებს 2 ამო ცა ნას:
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

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

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

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის აუ ცი ლე ბე ლი კომ პო ნენ ტია მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და გა უმ ჯო
ბე სე ბა. სწო რედ ამ სა კითხს ეხ მი ა ნე ბა რე ფორ მის 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო 
გეგ მა.

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

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) ჯე რო ვა ნი გან ხორ
ცი ე ლე ბის ხელ შე სა წყო ბად და ასე ვე გამ ჭვირ ვა ლე, ეფექ ტი ა ნი, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი 
და ინ კლუ ზი უ რი ად გი ლობ რი ვი მარ თვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი
ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“, მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის მხა რის მეც ნი
ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით, ევ რო კავ ში რის მხარ და ჭე რით ახორ ცი ე
ლებს პრო ექტს „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ
კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“.

პრო ექ ტის მი ზა ნი ა, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს  ი მე რე თის, რა ჭა ლე ჩხუ მის და გუ
რი ის 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მის 
(„ფო რუ მი“) შექ მნის და გაძ ლი ე რე ბის გზით, მა თი აქ ტი უ რი ჩარ თვა ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი
ტო რინ გის პრო ცეს ში.

ად გი ლებ ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სტრუქ ტუ
რულ და ნა ყო ფებს შო რის კო ორ დი ნა ცი ის და თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ
ნით, ასე ვე მო ნი ტო რინ გე ბის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბის ანა ლი ზის და მათ ზე 
რე ა გი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
შე იქ მნა რვა ინ ტერ სექ ტო რუ ლი სა მუ შაო ჯგუ ფი. სა მუ შაო ჯგუ ფი წარ მო ად გენს სა
მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ჯე როვ ნად გან ხორ
ცი ე ლე ბის მიზ ნით შექ მნილ პირ ველ სა კო ორ დი ნა ციო მე ქა ნიზმს, რო მელ მაც გა ა ერ
თი ა ნა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
(მათ შო რის „ფო რუ მის“ წევ რე ბის), მე დი ის და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის (შშმ პი რე ბი, 
მარ ტო ხე ლა ქა ლე ბი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი, დევ ნი ლე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი 
ოჯა ხე ბი და ა.შ.) წარ მო მად გენ ლე ბი (1012 ადა მი ა ნი). მი სი საქ მი ა ნო ბა და ფუნ ქცი ე
ბი გა ნი საზ ღვრა შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბით, რო მე ლიც დამ ტკიც და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
მი ერ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პრო ექ ტის მიმ დი ნა რე ო ბი სას, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ
ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, სა მუ შაო ჯგუ ფებ მა შე ი მუ შა ვეს 
ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, რომ ლე ბიც ამ ეტაპ ზე გან ხი ლუ ლი, მი ღე ბუ ლი 
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და დამ ტკი ცე ბუ ლია ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ერ. პრობ ლე
მე ბის გა დაწყ ვე ტის მიზ ნით, მომ ზად და დე ტა ლუ რი ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე გი ე ბი. 
სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის აქ ტი უ რი ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ას და ძა ლის ხმე ვას რე ა გი რე ბა 
მოჰ ყვა და გა დაწყ და პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გე ბის პრო ცეს
ში გა მოვ ლე ნი ლი არა ერ თი ხარ ვე ზი და პრობ ლე მა.

2. მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი და მე თო დო ლო გია

წი ნამ დე ბა რე, რი გით მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი ა, პირ ვე ლი და ყველა მომდევნო 
მი ნი ტო რინ გის სა ფუძ ველ ზე გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მო საფხ ვრე ლად შე მუ შა
ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის პროგ რე სის შე ფა სე ბა; ად გი ლობ რივ თვით
მმარ თვე ლო ბა ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ჭრილ ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მა თი გა
მოს წო რე ბის მიზ ნით, შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა.

მო ნი ტო რინ გი 2021 წლის ივ ლის ში სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან ხორ ცი ელ
და, კერ ძოდ: ხო ნის, ბაღ და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე
რი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში „სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუმ
ში“ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 16 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ
კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ 
წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის კითხ ვა რი სა და მე თო დო ლო გი ის სა ფუძ ველ
ზე, რო მე ლიც შე ფა სე ბის 29 სხვა დას ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებს.

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) მიმ დი
ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 
მო ნი ტო რი გის, ასე ვე, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო
ვი ლი ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა
შუ ა ლე ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა
ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ა, პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, 
რაც კონ კრე ტუ ლი სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და.

მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის მე თო დე ბი:

	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დის შეს წავ ლა;

	 მო ნი ტო რინ გის სა კი თხე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის, მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის და დე ბუ ლე ბე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა;

	 სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა მო თხო ვა;

	 სა ტეს ტო მე ი ლე ბის გაგ ზავ ნა, სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცია და შეხ ვედ რე ბი მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან  ინ ფორ მა
ცი ის გა და მოწ მე ბი სა და შევ სე ბის მიზ ნით;

	 დაკ ვირ ვე ბა ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გის თე მებ ზე.
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მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან
ხორ ცი ე ლე ბა ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა ხე ზეა თვალ სა ჩი ნო პროგ რე სი. სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მის მი ერ წარ მო ე ბულ მა მო ნი ტო რინ გმა ად გი
ლობ რი ვი პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი გა ხა და შე სამ ჩნე ვად გამ ჭვირ ვა ლე და ეფექ ტუ რი, 
გა ზარ და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხი. 

3. მო ნი ტო რინ გის მიგ ნე ბე ბი - პროგ რე სის და 
არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის შე ფა სე ბა

 3.1. გამ ჭვირ ვა ლო ბა

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხი შე ფას და 
შემ დე გი ინ დი კა ტო რე ბი სა და პა რა მეტ რე ბის სა ფუძ ველ ზე: 

 რამ დე ნად გამ ჭვირ ვა ლეა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ვა კან სი ე ბის გა მო ცხა დე ბის პრო ცე სი;

 გან თავ სე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის 
ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, თა ნამ დე ბო ბის პირ თა და სა ჯა რო მო ხე ლე თა ბი ოგ რა
ფია და სა კონ ტაქ ტო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა. 

შე ფას და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბის ხა რის ხი და გა ახ ლე ბის ინ
ტენ სი ვო ბა, მა გა ლი თად: 

 ი ძებ ნე ბა თუ არა ვებ გვერ დზე საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის სხდო მე ბი სა და შეხ ვე დე ბის 
ოქ მე ბი, ცალ კე უ ლი სამ სა ხუ რე ბის მუ შა ო ბის ან გა რი შე ბი, საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ
ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი, დე ბუ ლე ბე ბი და დად გე ნი ლე ბე ბი; 

 გან თავ სე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, მი სი შეს რუ
ლე ბის ან გა რი შე ბი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი; 

 გან საზ ღვრუ ლია თუ არა მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ე ბი, ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა 
ღია კონ სულ ტა ცი ე ბი;

 არ სე ბობს და ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გია და გეგ მე ბი, 
სა ჯა რო მო ხე ლე თა ქცე ვის ეთი კის წე სე ბი და ნორ მე ბი.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან, წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში, 
შეს წავ ლილ იქ ნა პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის დროს გა მოვ ლე ნილ ხარ ვე ზებ ზე რე ა გი რე
ბის ხა რის ხი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი.

 ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბის  
 სა ჯა რო ო ბა და ვა დე ბი

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბის სა ჯა რო ო ბა და 
ვა დე ბი ძი რი თა დად და ცუ ლია ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში: ბაღ დათ ში, თერ ჯო ლა ში, 
ვან ში, ხონ ში, ცა გერ ში, ამ ბრო ლა ურ ში, ლან ჩხუთ სა და ოზურ გეთ ში.

მო ნი ტო რინ გი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე იკ ვე თე ბა, რომ ბაღ და თის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით, ძი რი თა დი სტან დარ ტე ბი და ცუ ლი ა. და ცუ
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ლია კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზ ღვრუ ლი ყვე ლა ვა და: გან თავ სე ბის, გა დარ ჩე ვის, გა სა
ჩივ რე ბის, გა სა უბ რე ბის ეტა პის, კო მი სი ის მი ერ კან დი და ტის წარ დგე ნის და და ნიშ ვნის. 
ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბი დან 3 თვის გან მავ ლო ბა ში სრულ დე ბა ყვე ლა პრო ცე დუ რა.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამოქ მე დე ბუ ლია ვებ გვერ დი, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს ინ
ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბის წე სი, მაგ რამ ამ ეტაპ ზე ვებ გვერ დსა და 
ფე ის ბუქ გვერ დებ ზე ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია არ არის გან თავ სე
ბუ ლი, რად გან მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში ვა კან ტუ რი პო ზი ცი ე ბი არ აქვთ. 

მო ნი ტო რინ გის მი ხედ ვით, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნერ გი ლია ვა კან სი ე
ბის შე სა ხებ ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბის გან თავ სე ბის კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზ ღვრუ ლი 
პრაქ ტი კა. ვა კან სი ე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა და 
ღი ა ო ბა და ცუ ლი ა. ბო ლო ოთხი თვის მან ძილ ზე საკ რე ბუ ლო ში ახა ლი ვა კან სია არ 
გა მო ცხა დე ბუ ლა. რაც შე ე ხე ბა მე რი ას, გა მო ცხა დე ბუ ლი იყო ვა კან სია ტუ რიზ მის 
გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლის პო ზი ცი ა ზე. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბულ მა მო ნი ტო რინ გმა გა მო ავ ლი ნა, რომ 17 
ივ ნი სი დან ვებ გვერ დის  http://terjola.gov.ge/, ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ოფი ცი ა ლუ რად შე ჩე
რე ბუ ლი ა. შე იქ მნა ახა ლი ვებ გვერ დი  https://terjolanews.ge/, ფონ დი „სო ხუ მის“ და ფი
ნან სე ბით და მე რი ის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით. მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მიმ დი ნა რე
ობს მუ შა ო ბა ვებ გვერ დის სა ტეს ტო რე ჟი მით ჩარ თვა ზე და მოხ დე ბა ყვე ლა სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის ეტა პობ რი ვად ატ ვირ თვა.

რო გორც ვა ნის, ასე ვე ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, წი ნა მო ნი ტო რინ გის რე
კო მენ და ცი ე ბი სა და „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბის შე დე გად, მნიშ ვნე
ლოვ ნად მო წეს რიგ და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა. ამ ბრო ლა ურ ში აღ მოფხ
ვრი ლია ხარ ვე ზე ბი, და ტა ნი ლია ვა კან სი ე ბის ვე ლი, კვლავ აქ ტი უ რად მუ შა ობს ფე ის
ბუქ გვერ დი, სა დაც უწყ ვეტ რე ჟიმ ში ხდე ბა ყვე ლა მიმ დი ნა რე სი ახ ლის გავ რცე ლე ბა. 
ორი ვე მუ ნი ციპ ლი ტეტ ში, ვა კან სი ის ვა დებ თან და კავ ში რე ბით, ყვე ლა წე სი და ცუ ლი ა. 
მე ტი თვალ სა ჩი ნო ე ბი სა და სა ჯა რო ო ბის მიზ ნით, გან ცხა დე ბე ბი იტ ვირ თე ბა მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე. 

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ 
ონ ლა ინ გა ნა ცხა დე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ა. დგინ დე ბა, რომ წლის 
გან მავ ლო ბა ში მხო ლოდ 2 ვა კან სია იყო გა მო ცხა დე ბუ ლი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ამ მი მარ
თუ ლე ბით ხელ მძღვა ნე ლობს დო კუ მენ ტით „დად გე ნი ლე ბა კონ კურ სის წე სის შე სა ხებ.“ 

მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბის მი ხედ ვით, რო გორც ლან ჩხუ თის, ასე ვე, ოზურ გე თის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, ვა კან სი ე ბი ქვეყ ნდე ბა „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე
ლოს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ვა დებ ში და მათ შე სა ხებ, ინ ფორ მა ცი ის ელექ ტრო
ნუ ლად მი ღე ბაც შე საძ ლე ბე ლი ა, თუმ ცა ლან ჩხუთ ში ვა კან სი ე ბი 2020 წლის შემ დეგ 
არ გა მო ცხა დე ბუ ლა. 

 ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თა ნამ დე ბო ბის პირ თა  
 ბი ოგ რა ფი ე ბის და სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის სა ჯა რო ო ბა

ბო ლო მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ პირ ვე ლი მო ნი ტონ გის სა ფუძ ველ ზე 
მომ ზა დე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის შე დე
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გად, მნიშ ვნე ლოვ ნად მო წეს რიგ და ბაღ და თის, ვა ნი სა და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის ვებ გვერ დებ ზე ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა და მო ძი ე ბა. ყველ გან გან თავ სე
ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა და იძებ ნე ბა სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია ყვე ლა 
თა ნამ დე ბო ბის პი რის შე სა ხებ. მო ქა ლა ქეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ თან 
და კავ ში რე ბა შე უძ ლი ა, რო გორც ელ ფოს ტის, ასე ვე ტე ლე ფო ნის სა შუ ა ლე ბით. ეს 
ხარ ვე ზე ბი აღ მოფხ ვრილ იქ ნა პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ შე მუ შავ
ბულ რე კო მენ და ცი ებ ზე დაყ რდნო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია სრუ ლად არის შე ნარ
ჩუ ნე ბუ ლი და და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის შევ სე ბის სა ჭი რო ე ბა არ იკ ვე თე ბა. 

ხონ ში მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ მე რი ის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის 
და სამ სა ხუ რე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ვებ გვერ დზე დე ტა ლუ რად 
არის გან თავ სე ბუ ლი. რაც შე ე ხე ბა საკ რე ბუ ლოს, აქ ინ ფორ მა ცია სრულ ყო ფი ლად არ 
არის წარ მოდ გე ნი ლი. 

თერ ჯო ლა ში, პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის ინ ფორ მა ცი ით, მიმ დი ნა რე ობს ახა ლი ვებ
გვერ დის ამუ შა ვე ბა და ახ ლო მო მა ვალ ში სრუ ლად აიტ ვირ თე ბა ყვე ლა სა ჭი რო დო
კუ მენ ტა ცი ა. 

ცა გე რის, ლან ჩხუ თი სა და ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ვებ გვერ დებ ზე მოკ ვლე
უ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დგინ დე ბა, რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის, 
თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის, მა თი ბი ოგ რა ფი ე ბის, უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბის და სა კონ ტაქ ტო 
ინ ფორ მა ცი ის (სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბი, ელ ფოს ტა) მი თი თე ბის კუ თხით, მდგო მა რე ო
ბა კვლა ვაც და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა. 

შე უ ფერ ხებ ლად მუ შა ობს ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძა ლის ხმე ვით და ნერ გი ლი ინო ვა ცი უ რი პორ ტა ლი  
www.lcman.ge, რო მელ ზე გა დას ვლა შე საძ ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი 
ვებ გვერ დი და ნაც  www.lanchkhuti.gov.ge.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აპ ლი კა ცია გა ფარ თოვ და და მი სი სა შუ ა ლე ბით, გარ და საკ რე ბუ
ლოს წევ რე ბი სა, უკ ვე მერ თან, მე რის მო ად გი ლეს თან, სამ სა ხუ რე ბის, გან ყო ფი ლე ბე
ბის უფ რო სებ თან და მე რის წარ მო მად გენ ლებ თან და კავ ში რე ბა და მათ გან პა სუ ხის 
მი ღე ბაც შე საძ ლე ბე ლი ა. პლატ ფორ მა უჩ ვე ნებს: რამ დე ნი წე რი ლი შე მო ვი და, ვინ მი
ი ღო აღ ნიშ ნუ ლი წე რი ლე ბი, რამ დე ნი კო რეს პონ დენ ცი აა წა უ კი თხა ვი და ვის მი ერ. 

	მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია 
 კონ სულ ტა ცი ე ბის დღე ე ბი

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ, ბაღ
და თის, ხო ნი სა და ვა ნის მუ ნი ცი პე ლი ტე ტებ ში საკ რე ბუ ლოს და მე რი ის სხდო მე ბის 
თა რი ღე ბის, დღის წეს რი გე ბის, ოქ მე ბი სა და სხვა დას ხვა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის ხელ
მი საწ ვდო მო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. ამ კუ თხით ყვე ლა ტი პის ხარ ვე ზი გას წო
რე ბუ ლია მი თი თე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ბა მი სად. ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია 
და მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მია ყვე ლა სა ხის ინ ფორ მა ცი ა. არ სე ბუ ლი პროგ
რე სის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლო ბენ ყვე ლა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვით მმარ თვე ლო ბას თან.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია კონ სულ ტა
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ცი ე ბის სა ა თე ბის შე სა ხებ საკ რე ბუ ლოს არ აქვს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ხო ნის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, თუმ ცა, რო გორც საკ რე ბუ ლოს აპა რატ ში აცხა დე
ბენ, მომ ზა დე ბუ ლია შე სა ბა მი სი ბრძა ნე ბის პრო ექ ტი. 

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ყვე ლა თა ნამ დე ბო ბის პირს გან საზ ღვრუ ლი აქვს მი ღე ბის /
კო სულ ტა ცი ე ბის დღე ე ბი და სა ა თე ბი, რაც „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ აქ ტი უ რო ბის შე დე გი ა. 

სამ წუ ხა როდ, ამ ბრო ლა ურ ში მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის დრო საც სი ტუ ა ცია უც ვლე ლი ა, 
მო ქა ლა ქე ბის მი ღე ბის დრო არ არის გან თავ სე ბუ ლი ვებ გვერ დზე. 

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის და კონ სულ ტა ცი ე ბის პი რო ბე ბი 
ჯერ კი დევ შეზ ღუ დუ ლი ა, კო ვიდ სი ტუ ა ცი ე ბი დან გა მომ დი ნა რე. ვებ გვერ დზე მო
ქა ლა ქე თა მი ღე ბის სა ა თე ბი არ არის გან თავ სე ბუ ლი, თუმ ცა წი ნა მო ნი ტო რინ გის 
დროს, „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ მუ შა ო ბის შე დე გად, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან, მო
ად გი ლე ებ თან და საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ როს თან მი ღე ბი სა და კონ სულ ტა ცი ე ბის 
დღე ე ბი გა ნი საზ ღვრა: ყო ველ დღი უ რად  10 სა ა თი დან 14 სა ა თამ დე. აღ ნიშ ნუ ლი გა
მოკ რუ ლია კა ბი ნე ტე ბის შე სას ვლე ლებ თან, რაც შე ე ხე ბა დე პუ ტა ტებს, შეხ ვედ რე ბი 
და გეგ მი ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი აქვთ თა ვი ანთ თე მებ ში. 

ლან ჩხუ თი სა და ოზურ გე თის მუ ნი ცი პე ლი ტე ტებ ში ყვე ლა სა კი თხი მოგ ვა რე ბუ ლი ა. 
აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო ყო ველ
წლი უ რად ამ ტკი ცებს საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის მი ერ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის და შეხ ვედ
რის გრა ფიკს, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე  http://
ozurgeti.mun.gov.ge/?p=3035. პან დე მი ურ ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მიმ დი ნა რე ობს 
დის ტან ცი უ რი კო მუ ნი კა ცი აც, მა გა ლი თად, საკ რე ბუ ლოს წევ რის ან გა რი შის პირ და
პი რი ტრან სლა ცი ა, რო მე ლიც ამომ რჩე ველ თან და კავ ში რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 
ჩა ნა წე რე ბი გან თავ სე ბუ ლია ფუნ ქცი ო ნალ  „პრეს ცენ ტრის“ ვი დე ო არ ქივ ში.

	სა ჯა რო დო კუ მენ ტე ბის 
 გა მოქ ვეყ ნე ბა

პრო ექ ტის და სა წყის ში გა მო იკ ვე თა, რომ ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შუ ა ლე დუ
რი ან გა რი შე ბის ატ ვირ თვის პრაქ ტი კა სა ერ თოდ არ არ სე ბობ და, რა საც მოჰ ყვა შე
სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი. სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რთა აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბით 
აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზი თან და თან გას წორ და. ანა ლო გი უ რად მოხ და ამ ბრო ლა უ რის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ შიც. ორი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პროგ რე სი შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა: ვებ გვერ
დზე სის ტე მა ტი უ რად ქვეყ ნდე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი, დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, 
ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში, შეს ყიდ ვე ბის 
გეგ მა და ან გა რი შე ბი. ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ სრუ ლი ინ ფორ მა ცია წარ მოდ გე ნი ლია ად
გი ლობ რივ ბეჭ დურ მე დი ა ში „ჩვე ნი გა ზე თი“, რაც გარ კვე უ ლი კა ტე გო რის მო ქა ლა
ქე ე ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის წყა როს წარ მო ად გენს. ასე ვე გან თავ სე ბუ ლია ბი უ ჯე ტის 
შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის და წლი უ რი ან გა რი შე ბი. 

სამ წუ ხა როდ, ხარ ვე ზე ბი აქვს, რო გორც ხო ნის, ასე ვე თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტე ბის ვებ გვერ დებს, ჯერ კი დევ არ არის ატ ვირ თუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი, ბი უ
ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში, შეს ყიდ ვის გეგ მა. 
ინ ტერ ვი უს დროს მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სამ სა ხუ რე ბის უფ
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რო სებ მა გან მარ ტეს, რომ პრო ცე სი და წყე ბუ ლია და ახალ სა იტ ზე ყვე ლა ინ ფორ მა
ცია ეტა პობ რი ვად გან თავ სდე ბა.

ად გი ლობ რივ მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თა დი წყა როა გა ზე თი „თერ
ჯო ლა“, რო მე ლიც მო ქა ლა ქე ებს მუდ მი ვად აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას არ სე ბულ მდგო მა
რე ო ბა ზე, რო გორც ბეჭ დვი თი, ისე ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მის სა შუ ა ლე ბით. პა
რა ლე ლუ რად, სა ზო გა დო ე ბა ინ ფორ მა ცი ას იღებს საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დი დან 
და სა ინ ფორ მა ციო და ფე ბის სა შუ ა ლე ბით. ასე ვე, თე მებ ში და სოფ ლებ ში 10დან 16 
სთმდე, მე რის წარ მო მად გენ ლებ თან მუდ მი ვი კონ ტაქ ტია უზ რუნ ველ ყო ფი ლი.

ანა ლო გი უ რად ახ ლდე ბა ვა ნის მუნ ბი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი, „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ 
აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით 2021 წლის ბი უ ჯეტ ში ჩა ი დო თან ხა ვებ გვერ დის გა ნახ ლე
ბის თვის, რაც ამ ხარ ვეზს სრუ ლად შე ავ სებს და სრულ ყო ფი ლად გან თავ სდე ბა ყვე ლა 
ტი პის ან გა რი ში. უკ ვე მოხ და გვერ დის მო დერ ნი ზა ცია და ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს 
შეს ყიდ ვე ბის გეგ მე ბის და შეს ყიდ ვე ბის ან გა რი შე ბის ატ ვირ თვა. „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ 
აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით მოხ და ყვე ლა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ვებ გვერ დზე 
გა მო საქ ვეყ ნებ ლად და უახ ლო ეს დღე ებ ში აიტ ვირ თე ბა.

ამ კუ თხით, ლან ჩხუ თი სა და ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია პო
ზი ტი უ რი დი ნა მი კა, ყვე ლა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია ქვეყ ნდე ბა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლი ნორ მე ბი სა და ვა დე ბის დაც ვით. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ოზურ გეთ ში „ვი ზუ ა
ლუ რი ბი უ ჯე ტი“, რო მე ლიც გამ ჭვირ ვა ლო ბის ერ თერ თი ინ სტრუ მენ ტი ა, მე სა მე მო
ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში, სა იტ ზე ჯერ კი დევ ხარ ვე ზით მუ შა ობ და, მაგ რამ მო ცე მულ 
ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს მო ნა ცე მე ბის და ზუს ტე ბა, ბა ზა ში გან თავ სე ბუ ლია საც დე ლი 
ინ ფორ მა ცი ე ბი და ფუნ ქცია გა მარ თუ ლი ა. 

	თვით მმარ თვე ლო ბის  
 ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბი

გამ ჭვირ ვა ლო ბის ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მაჩ ვე ნე ბე ლია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი 
და ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა, ეთი კის კო დექ სი, რაც ბაღ და თის, ვა ნი სა და ცა გე რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს არ გა აჩ ნდათ პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის დროს.

დღეს სა მი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის პო ზი ტი უ რი შე დე გი, კერ ძოდ, „სა მუ შაო ჯგუ
ფე ბის“ აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის შე დე გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა შე ი მუ შა ვეს და და ამ ტკი
ცეს ეთი კის კო დექ სი და გა მო აქ ვეყ ნეს ვებ გვერ დებ ზე. 

ცა გე რის მე რია აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობს ორ გა ნი ზა ცი ას თან და უმოკ ლეს ხან ში 
მომ ზად დე ბა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს მი ღე ბუ
ლი სა კუ თა რი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბი, გეგ მე ბი და დე ბუ ლე ბა; არ გა აჩ ნია სა კუ
თა რი ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი; არ არ სე ბობს ეთი კუ რი ქცე ვის დე ბუ ლე ბა. მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში ხელ მძღვა ნე ლო ბენ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბი თა 
და კა ნონ მდებ ლო ბით და ზო გა დი ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბით, თუმ ცა არ სე ბობს პო
ზი ტი უ რი დი ნა მი კა  ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა აი ღო პრო ექ ტის 
სა მუ შაო ჯგუ ფის ინი ცი ა ტი ვით და სა მოქ მე დო გეგ მა ში შე ი ტა ნა ერ თერ თი მნიშ ვნე
ლო ვა ნი პუნ ქტი, სწო რედ ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მის შე მუ შა ვე ბა ა. მი ღე ბუ ლი ინ
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ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, სა კი თხის ინი ცი რე ბა და პო ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რა მიმ დი ნა რე 
წელს უნ და გან ხორ ცი ელ დეს.

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნე ლი ტემ პით, თუმ ცა მი დის მუ შა ო ბა ან ტი კო რუფ ცი
უ ლი ზო მე ბის და რე გუ ლა ცი ე ბის დამ კვი რე ბის კუ თხით. აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი აქ ტი
უ რი გან ხილ ვის სა გა ნი გახ და და სა მუ შაო ჯგუ ფის ინი ცი რე ბით შე მუ შავ და სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შე წყო ბი სათ ვის 
ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის 20202021 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა. რაც 
შე ე ხე ბა დე ბუ ლე ბას ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ
მენ ტი მი ღე ბუ ლია და თვალ სა ჩი ნოდ არის გან თავ სე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო და ფებ ზე.

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის რე კო მენ და ცი ის შე სა ბა მი
სად შე იქ მნა ან ტი კო რუ ცი უ ლი საბ ჭო, მომ ზად და ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, რო მე ლიც 
უკ ვე გან სა ხილ ვე ლა დაა გა და ცე მუ ლი საკ რე ბუ ლო სათ ვის. დამ ტკი ცე ბის შემ დეგ და ი
წყე ბა მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა. ასე ვე, სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რე ბის მი ერ შე მუ შავ და ეთი კის 
დო კუ მენ ტის სა მუ შაო ვერ სი ა, რო მე ლიც გა და ცე მუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის, მიმ დი
ნა რე ობს კონ სულ ტა ცი ე ბი, გან ხილ ვე ბი და მა ლე საკ რე ბუ ლოს მი ერ მოხ დე ბა მი სი და ამ
ტკი ცე ბა, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტი სათ ვის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხით.

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის მა სა ლე ბით, არ არ სე ბობ და 
ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დო კუ მენ ტე ბი. ამ კუ თხით სა ხე ზეა პროგ რე სი  შე მუ შა ვე ბუ ლია 
მე რი ის ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა, რომ ლის დამ ტკი ცე ბა უნ და მოხ დეს უახ ლო ეს 
მო მა ვალ ში.

ოზურ გე თი ერ თერ თი პირ ვე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ა, რო მელ მაც მი ი ღო ან ტი კო რუფ
ცი უ ლი დო კუ მენ ტი: „ო ზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კე თილ სინ დი სი ე რე ბი სა და გამ
ჭვირ ვა ლო ბის სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა“. სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბით შე მუ შა ვე ბუ ლია სტრა ტე გი ის მო ნი ტო რინ გის ჩარ ჩო და შე ფა სე ბის 
მე თო დო ლო გი ა. ან ტი კო რუფ ცი უ ლი საბ ჭოს წევ რე ბის სა მუ შაო შეხ ვედ რის ტრან სლი
რე ბა ხდე ბა ონ ლა ინ ფორ მატ ში და მო ქა ლა ქე ებს აქვთ სა შუ ა ლე ბა, თვა ლი ადევ ნონ 
მათ საქ მი ა ნო ბას. ამ კუ თხით პროგ რე სი თვალ სა ჩი ნო ა.

 3.2. ეფექ ტი ა ნო ბა

თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა მოხ და შემ დე გი ინ დი კა
ტო რე ბი სა და პა რა მეტ რე ბის სა ფუძ ველ ზე: მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი მომ
სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, მო ქა ლა ქის მი ერ ელექ ტრო ნუ ლად წი ნა და დე ბე ბის, 
სა ჩივ რე ბი სა და პე ტი ცი ე ბის წარ დგე ნის შე საძ ლებ ლო ბა, შე ფას და შე უძ ლია თუ არა 
მო ქა ლა ქეს შეხ ვედ რა ზე ელექ ტრო ნუ ლად და რე გის ტრი რე ბა, ასე ვე გა ა ნა ლიზ და რო
გო რია წე რი ლო ბით წარ დგე ნილ მო თხოვ ნებ ზე პა სუ ხე ბის მი ღე ბის ინ ტენ სი ვო ბა, არ
სე ბობს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა, ხორ ცი ელ
დე ბა თუ არა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გი (ვა დე ბი და ფირ მა), ტარ დე ბა თუ 
არა ად გი ლობ რი ვი მო ხე ლე ე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი, ტარ დე ბა 
თუ არა ად გი ლობ რივ სა ჯა რო მო ხე ლე თა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა და აქვს თუ არა მუ
ნი ცი პა ლი ტეტს ამ კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი და დამ ტკი ცე ბუ ლი პრო ფე
სი უ ლი გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

	მო ქა ლა ქე თა მხრი დან წარ დგე ნილ სა ჩივ რებ ზე და 
 წე რი ლებ ზე რე ა გი რე ბის ხა რის ხი

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა წე
რი ლებ ზე რე ა გი რე ბის ვა დე ბი და ცუ ლი ა.

ბაღ და თის, ვა ნი სა და ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში იწარ მო ე ბა მო ქა ლა ქე ე ბი სა გან შე
მო სუ ლი წე რი ლე ბი სა და სა ჩივ რე ბის სტა ტის ტი კა და ყო ველ წლი უ რად ან გა რი შის 
სა ხით წა რედ გი ნე ბა საკ რე ბუ ლოს. ასე ვე, ხდე ბა პა სუხ გა უ ცე მე ლი და ვა და გა და ცი
ლე ბუ ლი კო რე პონ დენ ცი ის გა ა ნა ლი ზე ბა. ეს პრაქ ტი კა მე ო რე მო ნი ტო რინ გის შემ
დეგ მი წო დე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე დე გად და ი ნერ გა. ამ ჟა მად იკ ვე თე ბა სი ახ ლე 
 მუნ ცი პა ლი ტე ტე ბის ვებ გვერ დებს და ე მა ტათ შე სა ბა მი სი ვე ლი, სა დაც და ფიქ სი რე
ბუ ლია სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მო თხოვ ნის და გა ცე მის სტა ტის ტი კა. ხო ნის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ჩა შენ და პე ტი ცი ის ფან ჯა რა, სა დაც უკ ვე ფიქ სირ დე ბა 21 
დას რუ ლე ბუ ლი და 2 მიმ დი ნა რე პე ტი ცი ა. ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2021 წელ ში „e 
Dokument“ით შე მო სუ ლია 310 წე რი ლი, ხო ლო MMS პროგ რა მით  894 წე რი ლი. ეს 
წი ნა მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით საკ მა ოდ გაზ რდი ლია და მი უ თი თებს მო ქა ლა ქე თა 
აქ ტი უ რო ბის ზრდა ზეც. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მო ქა ლა ქე ე ბის წე რი ლებ სა და სა ჩივ რებ ზე რე ა
გი რე ბის, უკუ კავ ში რის პრაქ ტი კის შეს წავ ლამ აჩ ვე ნა, რომ მო ქა ლა ქის გან ცხა დე ბა ზე, 
სა ჩი ვარ ზე, წე რილ ზე რე ა გი რე ბა ხდე ბა კა ნო ნით გან საზ ღვრულ ვა დებ ში. მი უ ხე და
ვად ამი სა, შე მო სუ ლი წე რი ლე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა და ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა არ ხდე
ბა. ასე ვე, მო ქა ლა ქე თა წე რი ლე ბი სა და სა ჩივ რე ბის სტა ტის ტი კა არ წარ მო ებს. 

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პრო ექ ტის  „ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხის 
ზრდის ხელ შე წყო ბა თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით“, შე დე გად მო სახ
ლე ო ბას შე საძ ლებ ლო ბა გა უჩ ნდა ნე ბის მი ერ დროს, მარ ტი ვად და სწრა ფად მი ი ღოს 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა, ასე ვე ონ ლა ინ ჩა ე წე როს ღო ნის ძი ე ბებ ზე, შე კითხ ვა და უს ვას 
ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას და დრო უ ლად მი ი ღოს მათ გან პა სუ ხი. 

ცა გე რის მე რი ის მო ქა ლა ქე თა სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით 
საკ რე ბუ ლო ში 95 წე რი ლია შე მო სუ ლი, რო მელ თაც პა სუ ხი 10 დღის ვა და ში გა ე ცათ, 
ხო ლო მე რი ა ში შე სუ ლია 47 წე რი ლი. სამ წუ ხა როდ, აღ ნიშ ნუ ლის ელექ ტრო ნუ ლი აღ
რიცხ ვა არ ხორ ცი ელ დე ბა.

ლან ჩხუთ ში გრძელ დე ბა ბო ლო მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლე ნი ლი პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი კა  
მო ქა ლა ქე ე ბის წე რი ლებ სა და სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის დრო უ ლი გა ცე მა. მო ნა ცემ თა აღ
რიცხ ვი ა ნო ბის კუ თხით, საკ რე ბუ ლო ში მო ქა ლა ქე თა წე რი ლე ბის /სა ჩივ რე ბის სტა ტის ტი კა 
ავ ტო მა ტუ რად ხორ ცი ელ დე ბა, საკ რე ბუ ლოს www.lcman.geპროგ რა მის მეშ ვე ო ბით. 

ოზურ გე თი მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბით ცხა დი ხდე ბა, რომ გრძელ დე ბა მო ქა ლა ქე ებ
თან ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა. სხდო მე ბის, ან გა რი შე ბის წარ დგე
ნის პირ და პი რი ტრან სლა ცია იძ ლე ვა ინ ტე რაქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბას. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო ში სა ჩივ რის აღ რიცხ
ვის წარ მო ე ბა არ ხდე ბა. მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მო მარ თვი ა ნო ბის შემ თხვე ვა ში 
იგეგ მე ბა რე ეს ტრის შექ მნა. ამ კუ თხით არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა არ შეც ვლი ლა. 
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მონიტორინგი - ეფექტიანობა

	მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის  
 მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მე ბი

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ბაღ და თის, 
ხო ნის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ცა გე რის, ამ ბრო ლა უ რის, ლან ჩხუ თი სა და ოზურ
გე თის) არ სე ბობს მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის პრაქ ტი
კა, რაც ხორ ცი ელ დე ბა მე რი ის ში და აუ დი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ, შე სა ბა მი სი 
ფორ მით და გეგ მილ ვა დებ ში. გარ და ამი სა, საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე ის მი ნე
ბა და ანა ლიზ დე ბა თი თო ე უ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ გა წე უ ლი მუ შა ო ბა, თუმ ცა 
და მა ტე ბი თი მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის არარ სე ბო ბა ყველ გან ხარ ვე ზად რჩე ბა. 
მი უ ხედ ვად იმი სა, რომ ჯერ კი დევ მე ო რე მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებს მი ე ცათ შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი ამ კუ თხით ცვლი ლე ბე ბის გა ტა
რე ბის თვის, ამ ეტაპ ზე, გარ და გარ კვე უ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი სა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ცვლი ლე ბე ბი არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ არ სე ბობს მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე
ბის, მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა, არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი შე
ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი, თუმ ცა უკ ვე მი დის მუ შა ო ბა იმა ზე, რომ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბის შემ დეგ ჩა ტარ დეს ონ ლა ინ გა მო კითხ ვე ბი მუ ნი
ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით, ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა სო ცი
ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის კვლე ვის ფორ მა, 
რომ ლის შევ სე ბაც შე უძ ლი ათ მო ქა ლა ქე ებს. სა სურ ვე ლი ა, მსგავ სი პრაქ ტი კა და ი ნერ
გოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სხვა სამ სა ხუ რებ შიც. 

მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბა და შე ფა სე
ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბის და ნერ გვა გან საზ ღვრუ ლია ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 20192022 წლე ბის სტრა ტე
გი ით, რო მელ შიც მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მე ბი და ფორ მე ბი ცალ სა ხად 
არის გა წე რი ლი. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი
ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა, გან საზ ღვრუ ლია მო ნი ტო რინ გის ვა დე ბი და შე სა ბა
მი სი ფორ მე ბი. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გე ბით ცხა დი გახ და, რომ 
მო ქა ლა ქე თა მი ერ სერ ვი სე ბის შე ფა სე ბი სა და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნის შემ
დეგ, ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში გაჩ ნდა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე
ბუ ლი ახა ლი პროგ რა მე ბი. 

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ინ
ტერ ვი უს სა ფუძ ველ ზე დას ტურ დე ბა, რომ თა ნამ შრომ ლე ბის შუ ა ლე დუ რი შე ფა სე ბა 
ხორ ცი ელ დე ბა ივ ნის ში, სა ბო ლოო კი  წლის ბო ლოს. რაც შე ე ხე ბა სამ სა ხუ რე ბის უფ
რო სებს, მა თი საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბებს აკე თებს მე რი, რაც ხორ ცი ელ დე ბა საკ რე ბუ
ლო გან კარ გუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ფორ მე ბის სა შუ ა ლე ბათ. 

მო ნი ტო რინ გის მო ცე მულ ეტაპ ზე ირ კვე ვა, რომ „ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ
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ტრმა“ შე ი მუ შა ვა და გა ნა ხორ ცი ე ლა მო სახ ლე ო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბით კმა
ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის კვლე ვა. შე დე გე ბი მი ე წო და მე რი ას. ასე ვე, „სა ქარ თვე ლოს სა
სოფ ლო დარ ბა ზი“ მე რი ის დაკ ვე თით აწარ მო ებს სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბით მო სახ
ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის კვლე ვას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო ცე მუ ლი პრაქ ტი კა 
და ი ნერ გა წი ნა მო ნი ტო რინ გის რე კო მენ და ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბის შე დე გად. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნერ გი ლია მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი
ლე ბის შე ფა სე ბა. მო ცე მუ ლი აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და ი წყო სა მოქ მე დო გეგ მის 
 „ღია მმარ თვე ლო ბა პარ ტნი ო რო ბა“, ფარ გლებ ში.

	თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სა ჯა რო მო ხე ლე თა პრო ფე სი უ ლი  
 გან ვი თა რე ბა და კომ პე ტენ ცი ის ამაღ ლე ბა

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ სა ჯა რო მო ხე ლე თა პრო ფე სი ულ გან ვი
თა რე ბას ხე ლი შე უ წყო სა ხელ ფა სო ფონ დის 1%ის სწავ ლე ბა ში ჩა დე ბის ვალ დე ბუ ლე
ბამ და მკვეთ რად გა ზარ და თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ჩა ტა რე ბუ
ლი ტრე ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა.

თით ქმის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დამ ტკი ცე ბუ ლია მო ხე ლე თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი
თა რე ბის გეგ მე ბი. ამ გეგ მებ ში მო ცე მუ ლია თუ რა მი მარ თუ ლე ბით უნ და გან ვი თარ
დეს თი თო ე უ ლი მო ხე ლე, გან საზ ღვრუ ლია მათ თვის სა სურ ვე ლი თე მე ბი, პრო ფე სი უ
ლი სწავ ლე ბის მე თო დე ბი, სა ჭი რო რე სურ სე ბი, ვა დე ბი და მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი. 

სა ჯა რო მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ხა რის ხის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტე ბი აქ ტი უ რად იყე ნე ბე ბენ სხვა დას ხვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე სურსს, 
მათ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის სა ხით. ასე ვე, პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის რე
კო მენ და ცი ის შე დე გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ინერ გე ბა ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის პრაქ
ტი კა, რო გორც სხვა დახ ვა გან ყო ფი ლე ბა სა და დე პარ ტა მენტს შო რის, ასე ვე რე გი ონ ში 
სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის. აღ ნიშ ნუ ლი, ძი რი თა დად, ხდე ბა ერ თობ ლი ვი 
შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბის გზით. ხსე ნე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და ი ნერ გა სხვა
დას ხვა რე გი ო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის პრაქ ტი კა.

ბაღ დათ ში, მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე, მოხ და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ვალ დე ბუ ლო სა ბა ზი სო სწავ ლე ბის შეს ყიდ ვა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის 7 მო ხე ლი სათ ვის. და მა ტე ბით სა მი მო ხე ლე იწყებს სა ვალ დე ბუ ლო მე ნე
ჯე რუ ლი პროგ რა მის შეს წავ ლას. წი ნა მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ჩა ტარ და 23 ტრე ნინ გი, რო გორც მე რი ის, ასე ვე საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრომ ლე ბის
თვის, გან ხორ ცი ელ და მო ხე ლე თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 17%ის გა დამ ზა დე ბა. ახ
ლა ხან მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა და ნერ გა სწავ ლე ბის ახა ლი პრაქ ტი კა  „მენ ტო რინ გი“: 
და წე სე ბუ ლე ბა ში შე მო სულ ახალ კადრს მენ ტო რო ბას გარ კვე უ ლი პე რი ო დი უწევს 
გა მოც დი ლი კად რი, რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია ახა ლი თა ნამ შრომ ლის თვის სა ბა
ზი სო ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ზე. 

მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს ხელ
მძღვა ნე ლი პი რე ბი სა და თა ნამ შრომ ლე ბის თვის ჩა ტარ და 15მდე ტრე ნინ გი, უმ რავ
ლე სო ბა  ონ ლა ინ რე ჟიმ ში. 2021 წლის იან ვრი დან დღემ დე, ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი
ლე ო ბა მი ი ღო მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს 20მდე თა ნამ შრო მელ მა  28%მა. მო ნი ტო
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რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ პან დე მი ის პი რო ბებ ში ტრე ნინ გე ბის მო ნა წი ლე თა 
რა ო დე ნო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და.

თერ ჯო ლის მე რი ა ში არ სე ბობს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს მი ერ მი წო დე ბუ ლი თა
ნამ შრო მელ თა შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გი ა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, გა მო იკ ვე
თოს თა ნამ შრო მელ თა კვა ლი ფი კა ცია და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი. 

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა არ სე ბობს, თუმ ცა 
პან დე მი ის გა მო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2021 წლის ბი უ ჯეტ ში ტრე ნინ გე ბის თან ხა არ 
იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. რაც შე ე ხე ბა პრო ფე სი ულ ტრე ნინ გებს, თვით მმარ თვე ლო
ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ორ გა ნი ზე ბით, 
2021 წლის და სა წყი სი დან დღემ დე, ონ ლა ინ ტრე ნინ გე ბი გა ი ა რა მე რი ის 11მა სა ჯა
რო მო ხე ლემ და საკ რე ბუ ლოს 5მა სა ჯა რო მო ხე ლემ. ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ად
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ 
პე რი ო დამ დე შე ად გენ და 30%ს. მაჩ ვე ნე ბე ლი მზარ დი ა, რაც პო ზი ტი ურ დი ნა მი კა ზე 
მი ა ნიშ ნებს. 

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო, 
ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბი სა და დამ სწრე თა რა ო დე ნო ბა წი ნა მო ნი ტო რინ გთან შე და
რე ბით შემ ცირ და. ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, 
სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში ჩა ტარ და დე ბა ტე ბი, თე მა ზე  „ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიღ წე
უ ლი შე დე გე ბი, წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბის გა ზი ა რე ბა სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან“. 
აღ ნიშ ნულ დე ბა ტებ ში ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ციპ ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს მი ე ცათ 
შე საძ ლებ ლო ბა გაც ნო ბოდ ნენ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრაქ ტი კას პე ტი ცი ის შე მუ
შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბით და ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მა გა ლითს ეთი კის კო დექ
სის მი ღე ბის შე სა ხებ.

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გა სუ ლი 4 თვის გან მავ ლო ბა ში სულ ჩა ტა რე ბუ ლია 10 
ტრე ნინ გი. სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით, ცა გე რის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი მო ნა წი ლე ობ და შეხ ვედ რა ში, სა დაც მოხ და თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს 
საქ მი ა ნო ბის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბა. ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე
რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს ოფი ცი ა ლუ რი დე ლე გა ცია და ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი იმ ყო ფე ბოდ ნენ ეს ტო ნეთ ში, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ
ში ჩა ტარ და დე ბა ტე ბი თე მა ზე  „ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიღ წე უ ლი შე დე გე ბი, 
წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბის გა ზი ა რე ბა სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან“. აღ ნიშ ნულ დე
ბა ტებ ში ცა გე რის მუ ნი ციპ ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს მი ე ცათ შე საძ ლებ ლო ბა გაც
ნო ბოდ ნენ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრაქ ტი კას პე ტი ცი ის შე მუ შა ვე ბას თან და კავ
ში რე ბით და წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მა გა ლითს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის 
შე სა ხებ. 

ლან ჩხუ თის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის 7 ტრე ნინ
გი ჩა ტარ და. სა მი ტრე ნინ გი ჩა უ ტარ დათ თა ნამ დე ბო ბის პი რებს. ტრე ნინ გი ჩა ა ტა რა 
აუ დი ტის ინ სტი ტუტ მა და და ა ფი ნან სა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა. 

ოზურ გეთ ში, საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის თვის, შე სა ბა მი სი ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე გა ნი
საზ ღვრა ჩა სა ტა რე ბე ლი ტრე ნინ გე ბი, რო მელ თა გა ნაც ჩა ტარ და 10 ტრე ნინ გი, საკ რე
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ბუ ლოს აპა რა ტის თა ნამ შრომ ლებს ჩა უ ტარ დათ 5 ტრე ნინ გი, მთლი ა ნო ბა ში ჩა ტა რე
ბუ ლია 30ზე მე ტი ონ ლა ინ შეხ ვედ რა და ტრე ნინ გი. 

 

 3.3. ინ კლუ ზი უ რო ბა/ მო ნა წი ლე ო ბა

მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა და ჩარ თუ ლო ბა ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის 
პრო ცეს ში თვით მმარ თვე ლო ბის სა ფუძ ვე ლი ა. ღია და კარ გი მმარ თვე ლო ბის მთა ვა
რი პრინ ცი პია მო ქა ლა ქე ე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თა ნამ შრომ ლო ბის 
პრაქ ტი კა, კო მუ ნი კა ცი ის სიხ ში რე, ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კი სა და პროგ რა მე ბის გან
საზ ღვრის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ფარ თო სპექ ტრის მო ნა წი ლე ო ბა, რო დე საც ყვე ლა 
მოწყ ვლად ჯგუფს აქვს ჩარ თუ ლო ბის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბა  ქა ლე ბი, ახალ
გაზ რდე ბი, შშმ პი რე ბი და ნე ბის მი ე რი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფი თა ვი სუფ ლად ერ თვე ბი ან 
მარ თვის პრო ცეს ში და მათ მო საზ რბებს აქვს ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ზე რე ა ლუ რი 
გავ ლე ნა.

წი ნამ დე ბა რე მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში ინ კლუ ზი უ რო ბა შე ფას და შემ დე გი ინ დი
კა ტო რე ბის სა ფუძ ველ ზე: რამ დე ნად და ცუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ინ კლუ ზი უ
რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სტან დარ ტე ბი, რამ დე ნად ჩარ თუ ლია მო ქა ლა ქე თა სხვა
დას ხვა ჯგუ ფე ბი ბი უ ჯე ტი სა და პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში და არ სე
ბობს თუ არა მა თი მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ მყო ფი რე გუ ლა ცი ა, მოქ მე დებს თუ 
არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნა წი ლე ო ბი თი, სო ცი ა ლუ რი და გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტე ბი, 
სარ გებ ლო ბენ თუ არა მო ქა ლა ქე ე ბი მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბით (პე
ტი ცი ის /სა ჩივ რე ბის წარ დგე ნა, წე რი ლე ბის გაგ ზავ ნა), მოქ მე დებს თუ არა მო ქა
ლა ქე თა მრჩე ველ თა, გენ დე რუ ლი თუ შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ
თა ად გი ლობ რი ვი საბ ჭო ე ბი.

	ინ კლუ ზი უ რო ბის  
 სტან დარ ტე ბის დაც ვა

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე ნო ბე ბის უმ რავ ლე
სო ბას მო წყო ბი ლი აქვთ გა რე პან დუ სე ბი, თუმ ცა ში და სივ რცე ადაპ ტი რე ბუ ლი არ 
აქვთ. 

ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სა ჯა რო მო ხე ლე ებს აქვთ ინ ფორ მა ცია ინ კლუ ზი უ რო ბას
თან და კავ ში რე ბით სა ხელ მწი ფოს მი ერ დად გე ნილ სტან დარ ტე ბის შე სა ხებ. მო ნი ტო
რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დებს შე სა ბა მი სი 
დე ბუ ლე ბით გან საზ ღვრუ ლი შშმ პირ თა საბ ჭო. საბ ჭო მაქ სი მა ლუ რად უზ რუნ ველ
ყოფს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წარ მო მად გე ნელ თა ცოდ ნის ამაღ ლე ბას ინ კლუ ზი უ რო ბის 
სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბით. 

მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ არც ერ თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვა კან სი ე ბის გან ცხა დე ბის 
ტექ სტი არ შე ი ცავ და რა ი მე სა ხის დის კრი მი ნა ცი ულ შეზ ღუდ ვებს. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან კო მუ ნი კა ცი ა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი
რე ბი არი ან, რო გორც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საშ ტა ტო ნუს ხით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა
ჯა რო მო ხე ლე ე ბი, ასე ვე, შე სა ბა მი სი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი, რომ
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ლე ბიც ახორ ცი ე ლე ბენ კო მუ ნი კა ცი ას ინ ტე რეს ჯგუ ფებ თან, სა კუ თა რი პა სუ ხის მგებ
ლო ბის ფარ გლებ ში. 

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო
მენ და ცი ის შე სა ბა მი სად და ი წყო მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის პე რი ო დუ ლი 
კვლე ვა სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მი ერ. სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ან გა რი შე ბი წა რედ გი
ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო საც. 

მო ნი ტო რინ გით ვლინ დე ბა, რომ არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი 
პი რე ბის თვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბის სა ჭი რო ე ბა არ იკ ვე თე ბა და შე სა ბა მი სად 
არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ ყავს ცაკ ლე შტა ტით აყ ვა ნი ლი თარ ჯი მა ნი, თუმ ცა 
აღ ნიშ ნა ვენ, რომ სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, თა ნამ შრომ ლებს შე უძ ლი ათ არა ქარ თუ
ლე ნო ვან მო ქა ლა ქეს გა უ წი ონ მომ სა ხუ რე ბა.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლუ
რი დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხით სი ახ ლე ე ბი ინერ გე ბა  მი ი ღეს შშმ პირ თა პი
რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტი და სა მოქ მე დო გეგ მა. ასე ვე, 
მოხ და მე რი ის შე ნო ბის ადაპ ტი რე ბა და შშმ პი რებს შე უძ ლი ათ ისარ გებ ლონ მო ქა
ლა ქე თა მი სა ღე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბა მიღ წე ულ იქ ნა პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფის ძა ლის ხმე ვით. ასე ვე, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
გა მო ყო ფი ლია ოფი ცი ა ლუ რი პი რი მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის. 
მე რი ა ში მო წყო ბი ლია სივ რცე, მო ქა ლა ქე თა მი სა ღე ბი, სა დაც მოწყ ვლად ჯგუ ფებს 
სა თა ნა დო კომ პე ტენ ცი ის მქო ნე პი რი/ სპე ცი ა ლის ტი ესა უბ რე ბა და უწევს კონ
სულ ტა ცი ას. 

მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, რომ თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოწყ ვლა დი ჯგუ
ფე ბის სი ე ბის გა ნახ ლე ბა ხდე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ  ნო ემ ბერ ში, მომ დევ ნო წლის 
ბი უ ჯე ტის მი ღე ბის წინ. არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კით, სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა ხდე ბა მო
მარ თვი ა ნო ბის შემ თხვე ვა ში. 

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამ 
დრომ დე არ არ სე ბობს.

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შშმ პი რე ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მი გახ და პირ ველ 
სარ თულ ზე გან თავ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრი. ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
არის მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან კო მუ ნი კა ცი ა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი: საკ რე ბუ ლო ში  
სა კითხს კუ რი რებს გენ დე რუ ლი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე; მე რი ა ში  სო ცი ა ლუ რი სამ სა
ხუ რის სპე ცი ა ლის ტი. ასე ვე, სი ახ ლეა  სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ბე ნე ფი ცი არ თა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შიც სი ახ ლე ა, კერ ძოდ, საკ რე ბუ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე
ბით, ბი უ ჯეტ ში შე ვი და მუხ ლი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს შე ნო ბის ოპ ტი მა ლურ 
ადაპ ტი რე ბას შშმ პი რე ბის თვის. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ჰყავს მოწყ
ვლად ჯგუ ფებ თან კო მუ ნი კა ცი ა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, რო გორც საკ რე ბუ ლო ში, 
ასე ვე მე რი ა ში და მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინერ გე ბა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
შეს წავ ლის პრაქ ტი კა. 
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	მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ ლი  
 მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბის ხა რის ხი

ამ მი მარ თუ ლე ბით ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის შემ დგომ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი ვლინ დე ბა  ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე ობს 
მუ შა ო ბა ვებ გვერ დის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, მას ემა ტე ბა სხვა დას ხვა ფუნ ქცი უ რი ფან ჯა
რა. ხო ნის ვებ გვერ დზე ჩა შენ და ონ ლა ინ პე ტი ცი ა, ასე ვე, მე რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, 
პე ტი ცი ის 1%ი ან მა ზღვარ მა და ი წია 0,5% მდე. უკ ვე ფიქ სირ დე ბა 21 დას რუ ლე ბუ ლი 
და 2 მიმ დი ნა რე პე ტი ცი ა. ანა ლო გი უ რი სი ახ ლე ინერ გე ბა თერ ჯო ლი სა და ვა ნის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ვებ გვერ დებ ზე, ასე ვე სი ახ ლეა ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
 ფონ დი სო ხუ მის გრან ტის ფარ გლებ ში შე იქ მნა ელექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე რი, რომ ლის 
სა შუ ა ლე ბი თაც მო ქა ლა ქე ე ბი პირ და პირ უკავ შირ დე ბი ან საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის 
თა ნამ შრომ ლებს. ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერდს და ე მა ტა ფან ჯა რა  ,,შექ
მე ნი პე ტი ცი ა“, ასე ვე არ სე ბობს ელექ ტრო ნუ ლი მი მარ თვის ფორ მე ბი: გან ცხა დე ბის 
ფორ მა და სა ჩივ რის ფორ მა. ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერს და ე მა ტე ბა ვე
ლი  „შე ნი იდეა ქა ლა ქის მერს“, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მო ქა ლა ქე ებს ონ ლა ინ 
ფორ მატ ში წა რად გი ნონ იდე ე ბი, რომ ლე ბიც მათ სა ჭი რო ე ბებს ასა ხავს. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  ბაღ დათ ში, ვან
ში, ხონ ში, ცა გერ ში, ამ ბრო ლა ურ ში, თერ ჯო ლა ში, ლან ჩუთ სა და ოზურ გეთ ში არ სე
ბობს მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა, გენ დე რუ ლი, შშმ პირ თა და სო ცი ალ სა კითხ თა მრჩე
ველ თა საბ ჭო ე ბი, რაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის საქ მი ა ნო ბა ში ინ კლუ ზი უ რო ბის მა ღალ 
ხა რისხს გა ნა პი რო ბებს. ბო ლო მო ნი ტო რინ გით გა მო იკ ვე თა, რომ აღ ნიშ ნულ საბ ჭო
ებს და ე მა ტათ ახალ გაზ რდულ მრჩე ველ თა საბ ჭო ე ბიც. 

ხო ნი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოხ და შშმ პირ თა საბ ჭოს დე ბუ ლე ბის გა ნახ ლე ბა და მიმ დი
ნა რე ობს საბ ჭოს პირ თა შერ ჩე ვის პრო ცე სი. აქ ტი ურ საქ მი ა ნო ბას ეწე ვა პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფიც. რაც შე ე ხე ბა სო ცი ა ლურ ბი უ ჯეტს, ის საკ
მა ოდ მო ცუ ლო ბი თია და სა ერ თო ბი უ ჯე ტის 15%ს შე ად გენს. 

წი ნა მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ გა ნახ ლდა თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის სა თათ
ბი რო ორ გა ნოს  სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბაც, დამ ტკიც და მი სი 
ახა ლი დე ბუ ლე ბა. ასე ვე, მე რი ა ში ფუნ ქცი ო ნი რებს რამ დე ნი მე სა მუ შაო ჯგუ ფი: ფი
ნან სუ რი, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა
ცი ის ხელ შემ წყო ბი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი.

2021 წლის 10 მა ისს თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის ბრძა ნე ბით შე იქ მნა სა მო
ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის საბ ჭო და გა ნი საზ ღვრა მი სი საქ მი ა ნო ბა. ასე ვე, დამ ტკიც და შშმ 
პირ თა საბ ჭოს სა მოქ მე დო გეგ მა. 

ვა ნი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბო ლო მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში შე იქ მნა მე რი ის სა თათ ბი რო 
ორ გა ნო  სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს „სა მუ შაო 
ჯგუ ფი“, რომ ლის სა მოქ მე დო გეგ მაც დამ ტკი ცე ბუ ლია საკ რე ბუ ლოს მი ერ და მი სი 
მუ შა ო ბის ფორ მა ტი დღეს დღე ო ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ეფექ ტი ა ნი, გამ ჭვირ ვა ლე და 
ინ კლუ ზი უ რი მმარ თვე ლო ბის გა რან ტი ა ა. 

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს მე რის სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ
ჭო, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო და რამ დე ნი მე სა მუ შაო ჯგუ ფი. წი ნა მო ნი ტო
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რინ გთან შე და რე ბით არის პროგ რე სი  მე რი ა ში შე იქ მნა ახალ გაზ რდულ მრჩე ველ თა 
საბ ჭო. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში საქ მი ა ნო ბის აქ ტი ურ ფა ზა შია სა ჯა რო მმარ თვე ლო
ბის რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ხელ შე წყო ბის სა მუ შაო ჯგუ ფი. 

	მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თა ნამ შრო მელ თა  
 გენ დე რუ ლი კომ პო ზი ცია

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ უმ რავ ლეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს თა ნამ შრო
მელ თა გენ დე რუ ლი გა და ნა წი ლე ბის სტა ტის ტი კა არ აქვთ ვებ გვერ დზე წარ მოდ გე ნი
ლი. მსგავ სი სტა ტის ტი კა ამ ეტაპ ზე იძებ ნე ბა მხო ლოდ ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ვებ გვერ დებ ზე, თუმ ცა ამ ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს ბაღ და თის, ვა ნის, ცა გე რის, ამ ბრო
ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ვებ გვერ დე ბის გა ნახ ლე ბა, სა დაც იგეგ მე ბა გენ დე რუ
ლი სტა ტის ტი კის გან თავ სდე ბა.

რაც შე ე ხე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და საქ მე ბულ თა გენ დე რულ გა და ნა წი ლე ბას, ამ კუ
თხით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი არ გა მოვ ლე ნი ლა.

მო ნი ტო რინ გის პირ ვე ლი ვე ან გა რი ში დან გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გან
ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ არ შე ი ცა ვენ რა ი მე სა ხის დის კრი მი ნა ცი ულ მიდ გო მებს.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო ში და საქ მე ბულ თა 68% არის კა ცი, ხო
ლო მე რი ა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი აღ წევს 60%ს, ხო ლო ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე 
მყო ფი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, შემ დეგ ნა ი რად არის გა და ნა წი ლე ბუ ლი: 
მე რი ა ში ქა ლი თა ნამ შრომ ლე ბი დან ხელ მძღვა ნელ პო ზი ცი ას იკა ვებს 31%, ხო ლო საკ
რე ბუ ლო ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბა ზე 33.33% ქა ლი ა. 

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და საქ მე ბულ თა 63% ქა ლი ა. ასე ვე, წამ ყვან პო ზი ცი ა ზე და
საქ მე ბულ თა 52%ია ქა ლი. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში და საქ მე ბულ თა 32 % ქა ლი ა. ვა ნის თვით
მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის რა ო დე ნო ბა 33%ი ა. მე რი ა ში ხელ მძღვა ნელ 
თა ნამ დე ბო ბებ ზე მყოფ ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბაა 18.2%, საკ რე ბუ ლო ში 
ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე მყოფ ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი მო ნა ცე მი კი  11.7% . 

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და საქ მე ბულ ქალ თა პრო ცენ ტი უდ რის 40%ს, 
წამ ყვან თან მდე ბო ბებ ზე ძი რი თა დად და საქ მე ბუ ლი არი ან კა ცე ბი, თუმ ცა უნ და აღი
ნიშ ნოს, რომ ერ თი კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე ქა ლი ა.

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა ხელ მი საწ ვდო მია 
 მაჩ ვე ნე ბე ლი პირ ვე ლი ან გა რი შის შემ დეგ უც ვლე ლია საკ რე ბუ ლო ში 10%, ხო ლო 
მე რი ა ში  11 %.

არ შეც ვლი ლა ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი, კერ ძოდ, მე რი ა ში და საქ მე ბულ თა 54%, ხო ლო საკ რე ბუ ლო ში და საქ
მე ბულ თა 78% არის ქა ლი. ასე ვე, უც ვლე ლია ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში 
ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე მყო ფი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი: მე რია 
 54%, საკ რე ბუ ლო  20%. 



23

იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ოზურ გეთ ში მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბით, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ
მე ბულ ქალ თა სა ერ თო პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 83%ი ა. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად, 
ცხა დი გახ და, რომ ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო
ბებ ზე მყო ფი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი წი ნა მო ნი ტო რინ გის სტა ტის ტი
კას თან შე და რე ბით გაზ რდი ლია 5%ით. 

	მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის 
 ასახ ვა მუ ნი ცი პა ლურ ბი უ ჯეტ ში

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ვლინ დე ბა, რომ არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გა დაწყ ვე ტი ლე
ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის სა კი თხი არ აქვს ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტით და რე გუ ლი რე ბუ ლი, თუმ ცა ამის მი უ ხე და ვად, ყვე ლას აქვს სო ცი ა ლუ რი ბი უ
ჯე ტი. ასე ვე, ყველ გან არის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ
ხის მგე ბე ლი პი რი.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი არ გა აჩ ნი ა, თუმ ცა გენ დე რუ ლი 
კუ თხით არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხარ ჯე ბი, რაც ჩაშ ლი ლია სხვა დას ხვა ქვეპ როგ რა
მა ში. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი. ამ მხრივ ჯერ კი დევ არა ნა ი
რი ცვლი ლე ბა არ ფიქ სირ დე ბა. სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის წი ლი მთლი ან ბი უ ჯეტ ში 2021 
წელს შე ად გენს 7.3%ს.

ბაღ და თის მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვას თან და კავ
ში რე ბით, დად გინ და, რომ აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლირ დე ბა მხო ლოდ შშმ პირ თა საბ ჭოს 
მი ერ შე სა ბა მი სი აქ ტის სა ფუძ ველ ზე. ასე ვე, ამ სა კითხს არე გუ ლი რებს მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში შექ მნი ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოც, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა შე
სა ბა მის ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის გაძ ლი ე რე ბას. მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდის 
მიზ ნით, ვებ გვერ დის გა უმ ჯო ბე სე ბის პრო ექ ტი მო ი აზ რებს საკ რე ბუ ლო სა და კო მი
სი ე ბის სხდო მე ბის ონ ლი ან ტრან სლი რე ბის ფუნ ქცი ის და მა ტე ბას, რაც ამ კუ თხით 
სა უ კე თე სო მე ქა ნიზ მი იქ ნე ბა.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლობს მე
რის მრჩე ვე ლი. ამ მი მარ თუ ლე ბით პრაქ ტი კა უკ ვე და ნერ გი ლია და თა ნამ შრომ ლო ბის 
პრო ცე სი გა მარ თუ ლი ა. 

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი პა რა მეტ რე ბით შედ გე ნის 
პრაქ ტი კა სუს ტი ა, თუმ ცა მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი უკ ვე და ნერ გი ლია და შე ად გენს 
50000 ლარს, რაც სა ერ თო ბი უ ჯე ტის 3%ი ა. სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი შე ად გენს 1 მლნ 
34 000 ლარს, რაც სა ერ თო ბი უ ჯე ტის 8,3%ი ა. თერ ჯო ლა ში ინ ტე რეს თა ჯგუ ფებ თან 
კო მუ ნი კა ცი ას უზ რუნ ველ ყოფს საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ რო სი. რაც შე ე ხე ბა მე რი
ას, აქ აღ ნიშ ნულ საქ მი ა ნო ბას ითავ სე ბენ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს წარ მო
მად გე ნე ლი და მე რი ის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ა ლის ტი.

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ჯერ არ აქვს მო ნა წი ლე ო ბი თი (სა მო ქა ლა ქო) ბი უ ჯე ტი, თუმ
ცა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი, რომ ლის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი სა
ერ თო ბი უ ჯე ტის 9,2%ი ა. 

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
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ეროვ ნულ ასო ცი ა ცი ას თან ერ თად ამ ეტაპ ზე მუ შა ობს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შე მუ
შა ვე ბა ზე. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არის ფან ჯა რა სა ხელ წო დე ბით  „და გეგ მე 
შე ნი ბი უ ჯე ტი“, სა დაც მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ მა თი ინი ცი ა ტი ვე ბის გაჟ ღე რე ბა. 

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცია პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ახორ
ცი ე ლებს მო ნა წი ლე ო ბი თი და გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კი თხებ ზე სა ინ ფორ მა ციო 
კამ პა ნი ას, ასე ვე, ამ მი მარ თუ ლე ბით თა ნამ შრომ ლო ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად
გენ ლებ თან და შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რებ თან. ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი, სა ჯა რო სივ რცე ებ ში 
გან თავ სდა იდე ე ბის ყუ თე ბი, სა დაც მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ ჩა ყა რონ თა ვი ან თი იდე ე ბი. 

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს სო ცი ა ლუ რი, მო ნა წი ლე ო ბი თი და გენ დე რუ ლი 
ბი უ ჯე ტიც. მთლი ან ბი უ ჯეტ თან მი მარ თე ბით გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის წი ლია 0,049% 
(5000ლ), მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა  0,569% (69900ლ), სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბი  5,49% (625500 ლ). პროგ რე სი მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის პროგ რა მა ბი უ ჯეტ ში ასა ხუ ლია და მო უ კი დე ბელ პროგ რა მად. მო ნა წი ლე ო ბი თი 
ბი უ ჯე ტი რე ბის პორ ტა ლის მოქ ნი ლი სის ტე მა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, ელექ ტრო ნუ ლად 
მოხ დეს იდე ე ბის წარ დგე ნა, გან ხილ ვა და ხმის მი ცე მაც. იხ. https://idealanchkhuti.ge/ . 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე საძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის წარ დგე
ნა, არ სე ბობს პე ტი ცი ე ბის რე ეს ტრი. 2021 წელს შე ვი და ორი პე ტი ცი ა, რო მე ლიც 
რე ა გი რე ბის თვის გა და ე ცა მე რი ას. არის წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის ელექ ტრო ნუ ლად 
წარ დგე ნის შე საძ ლებ ლო ბა. შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის  „ი ყა ვი 
თა ნამ მარ თვე ლი“, და დე ბი თი დი ნა მი კა, პროგ რა მა კვლა ვაც გა მო ირ ჩე ვა მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბით. ვებ გვერ დზე  https://votes.oz.gov.ge/, იძებ ნე ბა ყვე ლა წარ დგე ნი ლი 
პრო ექ ტი, მარ ტი ვად არის ახ სნი ლი მო ნა წი ლე ო ბის კრი ტე რი უ მე ბი. 

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად გა მო ყო ფი ლია 1,639000 ლა რი და ის გა ნა წი ლე ბუ ლია 16 სხვა
დას ხვა პროგ რა მა ზე. მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი  სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის თვის გა
მო ყო ფი ლია 300,000 ლა რი. 

4. დას კვნა და რე კო მენ და ცი ე ბი

სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გი შე
იძ ლე ბა შემ დე გი სა ხით შე ჯამ დეს:

 გამ ჭვირ ვა ლო ბა

ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბის სა ჯა რო ო ბა და ვა დე ბი ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ცუ
ლია და ამ პე რი ოდ ში გა უმ ჯო ბე სე ბა მოხ და ოზურ გეთ ში. პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ
გის შემ დეგ მნიშ ვნე ლო ვა ნად გა უმ ჯო ბეს და ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა  ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თა ნამ დე ბო ბის 
პირ თა ბი ოგ რა ფი ე ბი და სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია გან თავ სდა ვებ გვერ დზე. ამ 
პე რი ოდ ში აღ ნიშ ვნის ღირ სია ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახა ლი ონ ლა ინ აპ
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ლი კა ცი ის „ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ელექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე
რი“, გა ფარ თო ე ბის პრო ცე სი და ასე ვე, ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მსგავ სი 
პრაქ ტი კის და ნერ გვა. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ბაღ და თის, ხო ნი სა და ვა ნის მუ ნი ცი
პე ლი ტე ტებ ში საკ რე ბუ ლოს და მე რი ის სხდო მე ბის თა რი ღე ბის, დღის წეს რი გე ბის, 
ოქ მე ბი სა და სხვა დას ხვა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ი ზარ და პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ. ამ კუ თხით ყვე ლა ტი პის ხარ ვე ზი გა მოს
წო რე ბუ ლია მი თი თე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ბა მი სად.

თვით მმარ თვე ლობ ში ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დო კუ მენ ტე ბის არარ სე ბო ბა გან სა კუთ რე
ბუ ლად პრობ ლე მა ტუ რი იყო, თუმ ცა სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით ამ 
მი მარ თუ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა გან სა კუთ რე ბულ ხაზ გას მას სა ჭი რო ებს. 

 ეფექ ტი ა ნო ბა

ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა მხრი დან წარ დგე ნილ სა ჩივ რებ სა და წე რი
ლებ ზე რე ა გი რე ბა ხდე ბა ვა დე ბის დაც ვით, ასე ვე, უმ რავ ლეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, 
ხორ ცი ელ დე ბა შე მო სუ ლი წე რი ლე ბი სა და სა ჩივ რე ბის ანა ლი ზი.

პრო ექ ტის და სა წყის ში გა მო იკ ვე თა, რომ ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შუ ა ლე დუ
რი ან გა რი შე ბის ატ ვირ თვის პრაქ ტი კა სა ერ თოდ არ არ სე ბობ და, რა საც მოყ ვა შე
სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი. სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რთა აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბით 
აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზი თან და თან გა მოს წორ და. ანა ლო გი უ რად მოხ და ამ ბრო ლა უ რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შიც. ორი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პროგ რე სი შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია  ვებ
გვერ დზე სის ტე მა ტუ რად ქვეყ ნდე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი, დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე
ტი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში, შეს ყიდ ვე ბის 
გეგ მა და ან გა რი შე ბი.

„სა მუ შაო ჯგუ ფის“ აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით, 2021 წლის ბი უ ჯეტ ში ჩა ი დო თან ხა ვა
ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბის თვის, რაც ამ ხარ ვეზს შე ავ სებს და 
სრულ ყო ფი ლად გან თავ სდე ბა ყვე ლა ტი პის ან გა რი ში.

გამ ჭვირ ვა ლო ბის ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მაჩ ვე ნე ბე ლია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ
მე ბი, ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა და ეთი კის კო დექ სი, რაც ბაღ და თის, ვა ნი სა 
და ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს არ გა აჩ ნდათ პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის 
დროს.

დღეს სა მი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის პო ზი ტი უ რი შე დე გი, კერ ძოდ, „სა მუ შაო ჯგუ
ფე ბის“ აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის შე დე გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა შე ი მუ შა ვეს და და ამ ტკი
ცეს ეთი კის კო დექ სი და გა მო აქ ვეყ ნეს ვებ გვერ დებ ზე. 

 ინ კლუ ზი უ რო ბა

მო ნი ტო რინ გის მო ცე მულ ეტაპ ზე ირ კვე ვა, რომ „ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ
ტრმა“ შე ი მუ შა ვა და გა ნა ხორ ცი ე ლა მო სახ ლე ო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბით კმა
ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის კვლე ვა. შე დე გე ბი მი ე წო და მე რი ას. ასე ვე, „სა ქარ თვე ლოს სა
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სოფ ლო დარ ბა ზი“ მე რი ის დაკ ვე თით აწარ მო ებს სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბით მო სახ
ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის კვლე ვას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო ცე მუ ლი პრაქ ტი კა 
და ი ნერ გა წი ნა მო ნი ტო რინ გის რე კო მენ და ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბის შე დე გად. 

ასე ვე, პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის რე კო მენ და ცი ის შე დე გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ინერ
გე ბა ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის პრაქ ტი კა, რო გორც სხვა დახ ვა გან ყო ფი ლე ბა სა და დე
პარ ტა მენტს, ასე ვე, რე გი ონ ში სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის. ეს ძი რი თა დად 
ხდე ბა ერ თობ ლი ვი შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბის გზით. ასე ვე, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში და ი ნერ გა სხვა დას ხვა რე გი ო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის გა მოც დი
ლე ბის გა ზი ა რე ბის პრაქ ტი კა.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო
მენ და ცი ის შე სა ბა მი სად სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მი ერ და ი წყო მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე
ბის სა ჭი რო ე ბე ბის პე რი ო დუ ლი კვლე ვა.

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხით სი ახ ლე ე ბი ინერ გე ბა  მი ი ღეს შშმ პირ თა პი რო ბე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტი და სა მოქ მე დო გეგ მა. ასე ვე, მოხ და 
მე რი ის შე ნო ბის ადაპ ტი რე ბა და შშმ პი რებს შე უძ ლი ათ ისარ გებ ლონ მო ქა ლა ქე თა 
მი სა ღე ბით.

პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის შემ დგომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი ვლინ დე ბა  ბაღ და თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა ვებ გვერ დის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, კერ ძოდ, 
მას ემა ტე ბა სხვა დას ხვა ფუნ ქცი უ რი ფან ჯა რა. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ
დზე ჩა შენ და ონ ლა ინ პე ტი ცია და მე რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, პე ტი ცი ის 1%ი ან მა 
ზღვარ მა და ი წია 0,5% მდე. უკ ვე ფიქ სირ დე ბა 21 დას რუ ლე ბუ ლი და 2 მიმ დი ნა რე 
პე ტი ცი ა. ანა ლო გი უ რი სი ახ ლე ინერ გე ბა თერ ჯო ლი სა და ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ვებ გვერ დებ ზე, ასე ვე, სი ახ ლეა ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  ფონ დი სო ხუ
მის გრან ტის ფარ გლებ ში შე იქ მნა ელექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე რი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც 
მო ქა ლა ქე ე ბი პირ და პირ უკავ შირ დე ბი ან საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის თა ნამ შრომ ლებს. 
ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერდს და ე მა ტა ფან ჯა რა  ,,შექ მე ნი პე ტი ცი ა“ და 
არ სე ბობს ელექ ტრო ნუ ლი მი მარ თვის ფორ მე ბი: გან ცხა დე ბის ფორ მა და სა ჩივ რის 
ფორ მა. ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერს და ე მა ტე ბა ვე ლი  „შე ნი იდეა ქა ლა
ქის მერს“, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მო ქა ლა ქე ებს ონ ლა ინ ფორ მატ ში წა რად გი ნონ 
იდე ე ბი, რომ ლე ბიც მათ სა ჭი რო ე ბებს ასა ხავს. 

დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქვას რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის, ფო რუ მის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის აქ ტი უ რი ად ვო კა ტი
რე ბის კამ პა ნი ი სა და ძა ლის ხმე ვის შე დე გად შე ი ნიშ ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი 
თვით მარ თვე ლო ბებ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის თვალ
საზ რი სით, თუმ ცა კვლავ რჩე ბა გარ კვე უ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, რა საც სჭირ დე ბა პრო ექ
ტის ფარ გლებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის მუ შა ო ბის გაგ
რძე ლე ბა და მა თი აქ ტი ვო ბე ბის მხარ და ჭე რა.
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მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი 
რე კო მენ და ცი ე ბი:

გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით

	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის აუ ცი ლე ბე
ლია მოხ დეს ვებ გვერ დის რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა და ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლი 
გა მოქ ვეყ ნე ბის წე სე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის გა
მო ყო ფა; ყვე ლა აუ ცი ლე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის დრო უ ლი გან თავ სე ბა, ელექ ტრო ნუ ლი 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის ხა რის ხის და მო ცუ ლო ბის პე რი ო დუ ლი ანა ლი ზი და ვებ გვერ
დის მუ შა ო ბა ზე ან გა რი შის მოს მე ნა მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში;

	 სა სურ ვე ლია მოხ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის სის ტე მა ტუ
რი ან გა რიშ გე ბა და შე სა ბა მი სი ან გა რი შე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დებ ზე 
გან თავ სე ბა; 

	 სა ჭი როა საქ მის წარ მო ე ბის ერ თი ა ნი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის და ნერ გვა, რაც 
გა ა უმ ჯო ბე სებს, რო გორც ში და კო მუ ნი კა ცი ას, ასე ვე, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კო
მუ ნი კა ცი ას გა რე აქ ტო რებ თან; 

	 ვებ გვერ დის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის სრულ ყო ფის თვის სა სურ ვე ლია მე ტი რე სურ სე
ბის მო ბი ლი ზე ბა, რო გორც ფი ნან სუ რი, ასე ვე, ადა მი ა ნუ რი და წარ მა ტე ბუ ლი 
პრაქ ტი კე ბის გა ზი ა რე ბა;

	 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის პო პუ ლა რი ზა ცია და მო ქა ლა ქე თა 
მო ტი ვი ა ცია ად გი ლობ რი ვი ინი ცი ა ტი ვე ბის თვის;

	 მი ზან შე წო ნი ლია პრო ექ ტის ფარ გლებ ში და წყე ბუ ლი ში და სტრუქ ტუ რებ სა და 
სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს შო რის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის პრაქ ტი
კის გაგ რძე ლე ბა.

ეფექ ტი ა ნო ბის კუ თხით

	 სა სურ ვე ლია მოხ დეს მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის მოქ ნი ლი სის
ტე მის და ნერ გვა და კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი
სე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა;

	 სა სურ ვე ლია გაგ რძელ დეს გენ დე რულ ბი უ ჯე ტი რე ბა ზე მუ შა ო ბა თი თო ე ულ 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში; 

	 მნიშ ვნე ლო ვა ნია გაგ რძელ დეს მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი ჯე ტი რე ბის პრაქ ტი კა და 
არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა ზი ა რე ბა;

	 რე კო მენ დი რე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობ დეს მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა. 
ასე ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შექ მნას მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მი, რაც გა ა მარ ტი ვებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო
ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა ზომ ვის პრო ცე სებს; 

	 სა სურ ვე ლია მოხ დეს ინ კლუ ზი უ რო ბის გაზ რდა და წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის 
გაც ნო ბა/ პო პუ ლა რი ზა ცი ა. 
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ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით

	 სა სურ ვე ლია გაგ რძელ დეს მუ ნი ცი პა ლუ რი სივ რცე ე ბის შშმ პი რებ ზე ადაპ ტი
რე ბა; 

	 მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შექ მნი ლი საბ ჭო ე ბის მუ შა ო ბის გა აქ
ტი უ რე ბა და ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბის ხელ შე წყო ბა, სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის 
გა ზი ა რე ბის მიზ ნით;

ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის რე კო მენ და ცი ე ბი:

გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით

	 სა სურ ვე ლია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით, შე სა ბა მი სი სტან
დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე სა ბა მი სი რე სურ სე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის 
მი წო დე ბა, რო გორც მა ტე რი ა ლუ რი, ასე ვე, სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბით; 
თა ნამ შრომ ლე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და უნა რე ბის გაძ ლი ე რე ბა; 

	 სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ინ დექ სის პო პუ ლა რი ზა
ცია და მი სი სა შუ ა ლე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე ფა სე ბა და წა ხა ლი სე ბა.

ეფექ ტი ა ნო ბის კუ თხით

	 სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტის და წე სე ბა 
და კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზ ღვრა;

	 სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ად გი ლობ რი ვი სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბის 
და ნერ გვა და შე სა ბა მი სი მა ტე რი ა ლუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გაძ ლი ე
რე ბა;

	 სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის სის
ტე მე ბის და ნერ გვის წა ხა ლი სე ბა, შე სა ბა მი სი სას წავ ლო პროგ რა მე ბის შე მუ შა
ვე ბა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის გა დამ ზა დე ბა.

ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით

	 სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ინ კლუ ზი უ რო ბის შე სა ხებ სას წავ ლო კურ
სე ბის მომ ზა დე ბა და მა თი სა შუ ა ლე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო მო ხე ლე
ე ბის გა დამ ზა დე ბა. ასე ვე, შე სა ბა მი სი მა ტე რი ა ლუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე
ბის გა და ცე მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის; 

	 სა სურ ვე ლია მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის პრაქ ტი კის ანა ლი ზი, მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტებს შო რის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის პრაქ ტი კის დამ კვიდ რე ბა და ამ 
პრაქ ტი კის სა კა ნონ მდებ ლო უზ რუნ ველ ყო ფა; 
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ადგილობრივ დონეზე საჯარო 

მმართველობის რეფორმის (PAR) 

საგზაო რუკის განხორციელების 

მეოთხე  მონიტორინგის ანგარიში

ვანის მუნიციპალიტეტი
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ვანის მუნიციპალიტეტი

	 	შესავალი

ან გა რიშ ში ასა ხუ ლია პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თის და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე
ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“ ფარ გლებ ში შეს
რუ ლე ბუ ლი მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი. წარ მოდ გე ნი ლია პირ ვე ლი დან 
ბო ლო მო ნი ტო რინ გამ დე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი კის გა უმ ჯო
ბე სე ბის პრო ცეს ში ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბის დი ნა
მი კა და სა ჭი რო აქ ტი ვო ბე ბი ჯერ კი დევ არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ. 

ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე ო თხე მო ნი ტო რინ გი 2021 წლის ივ ლის ში ჩა ა ტა რა 
ორ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ: „თა ნად გო მა 2020“ და „მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რო ბა ეფექ ტი
ა ნი მმარ თვე ლო ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის“.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი

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

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო
ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვით მი ღე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის შე ფა სე ბა და ახა ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

მო ნი ტო რინ გის მე თო დო ლო გია

მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი ხო
ნის, ბაღ და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო
ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, 2021 წლის 512 ივ ლი სის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის 
პრო ცეს ში აქ ტი უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო
ყა ლი ბე ბუ ლი „სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც 
გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა პრო ფი ლის და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ 
მი მარ თუ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე 16 ორ გა ნი ზა ცი ა.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ
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კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც 
შე ფა სე ბის 29 სხვა დას ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი 
#1 „კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის 
და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. 
ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ა, 
პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რომ ლე ბიც კონ კრე ტუ
ლი სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და. 

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

	 	გამ ჭვირ ვა ლო ბა

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

გამ ჭვირ ვა ლო ბა ითხოვს შე სა ბა მი სი სტან დარ ტე ბის დაც ვას ვებ გვერ დზე გა მოქ ვეყ ნე
ბულ ვა კან სი ებ ზე. წი ნა მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბით ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამ კუ
თხით ხარ ვე ზი არ და ფიქ სი რე ბუ ლა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ვა კან სი ის ვა დებ თან და კავ
ში რე ბით ყვე ლა წე სი და ცუ ლი ა, რაც დას ტურ დე ბა შე სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რით. მე ტი 
თვალ სა ჩი ნო ე ბი სა და სა ჯა რო ო ბის მიზ ნით გან ცხა დე ბე ბი იტ ვირ თე ბა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის ვებ გვერ დზე. ში და კონ კურ სის, ასე ვე ღია და და ხუ რუ ლი კონ კურ სის შემ თხვე
ვა ში ბრძა ნე ბა ასე ვე იკ ვრე ბა მე რი ის სა ინ ფორ მა ციო და ფა ზე.

ეს არის პროგ რე სი წი ნა მო ნი ტო რინ გის რე კო მენ და ცი ე ბის შემ დეგ და „სა მუ შაო ჯგუ
ფის“ აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით. 

რაც შე ე ხე ბა ბო ლო მო ნი ტო რინგს, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში 
ჩა ტარ და კონ კურ სი სამ ვა კან სი ა ზე, ესე ნი ა: პირ ვე ლა დი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლის 
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი და შეს ყიდ ვე ბის სამ სა ხუ რის მე ო რა დი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ
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ლის, საქ მის წარ მო ე ბის და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის მე სა მე 
კა ტე გო რი ის უფ რო სი სპე ცი ა ლის ტი; ბავ შვის უფ ლე ბე ბის დაც ვის და მხარ და ჭე რის 
გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი, ბავ შვის დაც ვის ინ სპექ ტო რი, ამ ვა კან სი ა ზე კონ კურ სი ჩა
ტარ და მე ო რედ, რად გან პირ ვე ლი კონ კურ სი ჩაშ ლი ლად გა მო ცხად და; ასე ვე ვა კან სია 
სივ რცი თი მო წყო ბის, ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და არ ქი ტექ ტუ რის სამ სა ხუ რის, ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის გან ყო ფი ლე ბის მე ო რე კა ტე გო რი ის უმ ცრო სი სპე ცი ა ლის ტის ვა კან ტურ 
თა ნამ დე ბო ბებ ზე, რომ ლე ბიც გა მო ცხად და მუ ნი ციპ ლი ტე ტის მე რის 2021 წლის 24 
თე ბერ ვლის N20 157 ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე (https://vani.gov.ge/brdzanebebi/). საკ რე
ბუ ლო ში ვა კან სია არ ყო ფი ლა და კონ კურ სი არ ჩა ტა რე ბუ ლა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა სრუ ლად გას წორ და, 
ჯერ კი დევ პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ მი თი თე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ის შე სა ბა
მი სად, გან თავ სე ბუ ლი იყო სა კონ ტაქ ტო პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი მა თი სა ტე ლე ფო
ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი მი სა მარ თის და მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით. ამ ეტაპ ზე 
ხდე ბა ვებ გვერ დის მო დერ ნი ზა ცია  ყვე ლა მო ნა ცე მის თა ვი დან ატ ვირ თვა. ამ პრო
ცეს ში აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი „სა მუ შაო ჯგუ ფი“, რა თა შე ნარ ჩუნ დეს არ სე ბუ ლი 
და დე ბი თი ტენ დენ ცი ა. ვებ გვერ დის მო დერ ნი ზა ცი ის პრო ცე სი უახ ლო ეს დღე ებ ში სა
ბო ლო ოდ დას რულ დე ბა.

სა კუ თარ მო ქა ლა ქე ებ თან ან გა რიშ გე ბის პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით მიმ დი ნა რე ობს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბა ად რე იტ ვირ თე ბო და მხო ლოდ ბი უ ჯე ტი, 
რაც გან პი რო ბე ბუ ლი იყო იმით, რომ ძვე ლი ვებ გვერ დი არ იყო სა თა ნა დო ტე ვა დო
ბის. და დე ბი თი ტენ დენ ცია აშ კა რა ა, „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით 2021 
წლის ბი უ ჯეტ ში ჩა ი დო თან ხა ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბის თვის, რაც ამ ხარ ვეზს სრუ
ლად შე ავ სებს და სრულ ყო ფი ლად გან თავ სდე ბა ყვე ლა ტი პის ან გა რი ში. უკ ვე მოხ და 
გვერ დის მო დერ ნი ზა ცია და ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს შეს ყიდ ვე ბის გეგ მე ბის და შეს
ყიდ ვე ბის ან გა რი შე ბის ატ ვირ თვა. „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით მოხ და 
ყვე ლა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ვებ გვერ დზე გა მო საქ ვეყ ნებ ლად და უახ ლო
ეს დღე ებ ში აიტ ვირ თე ბა ბი უ ჯე ტი, შეს რუ ლე ბის ან გა რი შე ბი, შეს ყიდ ვე ბის გეგ მე ბი 
და მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის ან გა რი შე ბი კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზ ღვრუ ლი 
ვა დე ბის მი ხედ ვით  შემ დეგ ბმულ ზე https://vani.gov.ge/angarishebigatseulisamushaos
shesakheb/ 

წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის რე კო მენ და ცი ე ბის ად ვო კა ტი რე ბის შე დე გად შე ი ნიშ ნე ბა პროგ
რე სი მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის დღე ე ბის და სა ა თე ბის გან საზ ღვრას თან და კავ ში რე ბით. 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დად გე ნი ლი იყო მხო ლოდ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის მი ღე ბის სა
ა თე ბი. ის, რომ დღეს ყვე ლა თა ნამ დე ბო ბის პირს გან საზ ღვრუ ლი აქვს მი ღე ბის /
კო სულ ტა ცი ე ბის დღე ე ბი და სა ა თე ბი, „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ აქ ტი უ რო ბის შე დე გი ა. მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა მაც და საკ რე ბუ ლო მაც მი ი ღო ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თლებ
რი ვი აქ ტე ბი და გან საზ ღვრა მი ღე ბის სა ა თე ბი, რაც შეგ ვიძ ლია ვი ხი ლოთ შემ დეგ 
ბმულ ზე https://vani.gov.ge/normatiulibaza/ 

გამ ჭვირ ვა ლო ბის ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მაჩ ვე ნე ბე ლია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი 
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და ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა, ეთი კის კო დექ სი, რაც მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ
ნდა პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის დროს. „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის 
შე დე გად შე მუ შავ და დე ბუ ლე ბა და ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 2021 წლის 
10 თე ბერ ვლის N27 3 გან კარ გუ ლე ბით დამ ტკიც და ,,მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის პრო ფე სი ულ სა ჯა რო მო ხე ლე თა ეთი კის კო დექ სი“ 

https://vani.gov.ge/normatiulibaza/ აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის მი ღე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის თვის წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ღი ა ო ბის თვალ საზ რი სით. 
ამ ეტაპ ზე „სა მუ შაო ჯგუ ფი“ აგ რძე ლებს საქ მი ა ნო ბას ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე
ბის, ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მის შე სა მუ შა ვებ ლად, რაც ჯგუ ფის სა მუ შაო გეგ მა შიც 
არის გა წე რი ლი. 

	 	ეფექ ტი ა ნო ბა

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გან საზ ღვრა მო ნი ტო რინ გის ერ თერ თი 
ძი რი თა დი სეგ მენ ტი ა. შე სა ბა მი სად, შეგ რო ვი ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე ირ კვე
ვა, რა ცვლი ლე ბე ბი ფიქ სირ დე ბა ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გი
დან დღემ დე, რა პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბი შე იმ ჩნე ვა, არის თუ არა მო ქა ლა ქე ებ თან 
ურ თერ თო ბის ონ ლა ინ ფორ მე ბი ხელ მი საწ ვდო მი და რა სა ჭი რო ებს დახ ვე წას. 

მო ნი ტო რინ გი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით ირ კვე ვა, რომ საკ რე ბუ ლოს შე მუ შა ვე ბუ
ლი აქვს 2021 წლის მე ო რე კვარ ტლის სა მუ შაო გეგ მა, რო მე ლიც უკ ვე დამ ტკი ცე ბუ
ლია და ატ ვირ თუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე. პროგ რე სი სა ხე ზე ა, რად გან 
ეს გეგ მე ბი არ სე ბობ და, მაგ რამ არ იტ ვირ თე ბო და შე სა ბა მის ველ ში. საკ რე ბუ ლოს 
ბი უ როს სხდო მა ზე დამ ტკიც და საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ე ბის წლი უ რი სა მუ შაო გეგ მე
ბიც  ინ ფორ მა ცია ატ ვირ თუ ლია ვებ გვერ დზე (https://vani.gov.ge/sakrebulossamushao
gegma/).

ეფექ ტი ა ნო ბის გან მსაზ ღვრე ლია გა მარ თუ ლი მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა, რაც ამ ეტაპ
ზე, „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის მი უ ხე და ვად, არ არის  მი ზე ზად სა
ხელ დე ბა მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბი სათ ვის არა საკ მა რი სი უნა რე ბი და სპე ცი ა ლი ტე ბის 
მო საწ ვე ვად არა საკ მა რი სი ფი ნან სე ბი. ამ ეტაპ ზე ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნი ტო
რინ გის ფორ მე ბი არ სე ბობს, თუმ ცა ეს მო ნი ტო რინ გი არ არის სის ტე მუ რი და ფრაგ
მენ ტუ ლი ა. არ სე ბობს მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის პრაქ ტი კა, 
რაც ხორ ცი ელ დე ბა მე რი ის ში და აუ დი ტის სამ სა ხუ რის მი ერ, შე სა ბა მი სი ფორ მით 
და გეგ მილ ვა დებ ში. გარ და ამი სა, საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე ის მი ნე ბა და ანა ლიზ დე ბა 
თი თო ე უ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ გა წე უ ლი მუ შა ო ბა. ხორ ცი ელ დე ბა მო ნი ტო რინ გი შე სა
ბა მი სი დას კვნე ბით, რაც ხდე ბა საკ რე ბუ ლოს სა მუ შაო გეგ მის მი ხედ ვით. მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში პრო ფე სი ულ სა ჯა რო მო ხე ლე თა შე ფა სე ბა ხდე ბა „ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რი ის პრო ფე სი ულ სა ჯა რო მო ხე ლის შე ფა სე ბის წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მე რის 2021 წლის 2 თე ბერ ვლის N20 67 ბრძა ნე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი წე
სის მი ხედ ვით. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლოს წი ნა და დე ბით მი მარ თეს 
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პარ ტნი ო რი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა  თა
ნა მედ რო ვე მო თხოვ ნა თა შე სა ბა მი სად, მო ნი ტო რინ გის ახა ლი ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბი
სა და პრაქ ტი კა ში და ნერ გვის კუ თხით ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბის თა ო ბა ზე.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბით იკ ვე თე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არ სე ბობს მუ ნი
ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის, მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა, არ 
არის შე მუ შა ვე ბუ ლი შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი. თუმ ცა უკ ვე მი დის მუ შა ო ბა 
იმა ზე, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბის შემ დეგ ჩა ტარ დეს ონ ლა ინ 
გა მო კითხ ვა მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის 
შე სა ხებ.

თუ კი პრო ექ ტის და სა წყის ში არ იყო გან საზ ღვრუ ლი დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა მე რი ა ში 
და საკ რე ბუ ლო ში მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რე ბის თვის, პროგ რე სად შე იძ ლე ბა ჩა ით
ვა ლოს ის, რომ და წეს და მი ღე ბის დღე ე ბი მერ თან, მე რის მო ად გი ლე ებ თან, საკ რე
ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან, მო ად გი ლეს თან და კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე ებ თან, რაც 
გა ნი საზ ღვრა ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბით. ყვე ლა ხელ მძღვა ნე ლი 
თა ნამ დე ბო ბის პი რის თვის დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა შე ად გენს: კვი რა ში ერთ დღეს, თვე
ში ოთხ დღეს.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა ისიც, რომ მო ქა ლა ქე თა წე რი ლებ ზე და სა ჩივ
რებ ზე პა სუ ხე ბის გა ცე მა ხდე ბა ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სის შე სა ბა მი სად 
და დად გე ნილ ვა დებ ში. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2021 წელ ში „e Dokument“ით შე მო სუ ლია 
310 წე რი ლი, ხო ლო MMS პროგ რა მით  894 წე რი ლი. ეს წი ნა მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე
ბით საკ მა ოდ გაზ რდი ლია და მი უ თი თებს მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რო ბის ზრდა ზეც. რაც 
შე ე ხე ბა პა სუ ხის გა ცე მის ვა დებს, ეს და მო კი დე ბუ ლია წე რილ ში დას მუ ლი მო თხოვ ნის 
სირ თუ ლე ზე  თუ მო ი თხოვს ვა დებს, ამის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე ებს ეგ ზავ ნე ბათ შუ ა ლე
დუ რი პა სუ ხე ბი, რომ მიმ დი ნა რე ობს მოკ ვლე ვა აღ ნიშ ნულ ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით. 
პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბაა ის, რომ „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ მი თი თე ბის შემ დეგ ხდე ბა წე რი
ლე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა მო თხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, სა ჩივ რე ბის სტა ტის ტი კა და ან გა რი
შე ბის მომ ზა დე ბა საქ მის წარ მო ე ბის გან ყო ფი ლე ბის მი ერ.

კად რე ბის პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის სა კი თხი თვით მმარ თვე ლო ბის პირ და პი რი 
მო ვა ლე ო ბა ა. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ
შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა დგე ბა თა ნამ შრო მელ თა შე ფა სე ბის შე დე გე ბის სა
ფუძ ველ ზე. თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, პან დე მი ის გა მო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2021 წლის 
ბი უ ჯეტ ში არ იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ჩა დე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბი სათ ვის თან ხა. 
პარ ტნი ო რი ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სა ფი ნან
სო სა ბი უ ჯე ტო სამ სა ხურს მი ე ცა მი თი თე ბა, რომ 2022 წლის ბი უ ჯეტ ში აუ ცი ლებ
ლად იქ ნას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბი სათ ვის კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი თან ხა. 

რაც შე ე ხე ბა პრო ფე სი ულ ტრე ნინ გებს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის
თვის, 2021 წლის და სა წყი სი დან დღემ დე ონ ლა ინ ტრე ნინ გე ბი გა ი ა რა მე რი ის 11მა 
სა ჯა რო მო ხე ლემ და საკ რე ბუ ლოს 5მა სა ჯა რო მო ხე ლემ. 
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ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 
პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ პე რი ო დამ დე შე ად გენ და 30%ს. მაჩ ვე ნე ბე ლი მზარ
დი ა, რაც პო ზი ტი ურ დი ნა მი კა ზე მი ა ნიშ ნებს. 

მო ნი ტო რინ გით დას ტურ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის კვლა ვაც პრი ო რი ტე ტუ
ლად რჩე ბა სხვა დას ხვა გან ყო ფი ლე ბა სა და დე პარ ტა მენტს შო რის ან გა რი შე ბის წარ
დგე ნი სა და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის პრაქ ტი კა, რაც დამ კვიდ რდა მე ო რე მო ნი ტო რინ
გის რე კო მენ და ცი ე ბის ლო ბი რე ბის შემ დეგ. 

სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ თან გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის პრაქ ტი კის კუ თხით დად გინ
და, რომ საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად და ცოდ ნის გა საღ რმა ვებ ლად 
ცალ კე უ ლი შეხ ვედ რე ბი არ იგეგ მე ბა, ეს, ძი რი თა დად, ხდე ბა გუ ბერ ნი ა ში შეხ ვედ
რე ბის დროს და წელს მხო ლოდ ორ ჯერ მო ე წყო. ფიქ სირ დე ბა მსგავ სი პრქა ტი კის 
და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბა მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე, რაც ხელს შე უ წყობს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტებს შო რის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბას. 

	 	ინ კლუ ზი უ რო ბა

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

რაც შე ე ხე ბა პან დუ სე ბის სა კითხს, ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ 
არის მოგ ვა რე ბუ ლი  პან დუ სი მხო ლოდ მე რი ის /საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბის შე სას ვლელ
შია მო წყო ბი ლი. შე ნო ბის კონ სტრუქ ცი ი დან გა მომ დი ნა რე, ამ ეტაპ ზე მო ბი ლუ რი გა
და ად გი ლე ბის და ნერ გვა გან სა კუთ რე ბულ სირ თუ ლე ებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით ცვლი ლე ბე ბი არ არის.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად იკ ვე თე ბა, რომ ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინ კლუ ზი უ რო ბის 
შე სა ხებ სა ჯა რო მო ხე ე ლე ე ბი ფლო ბენ გარ ვე ულ ცოდ ნას და მოქ მე დე ბენ სა ხელ მწი
ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად. არ სე ბობს შშმ პირ თა საბ ჭო, 
რო მე ლიც დამ ტკიც და მე რის 2020 წლის 21 ივ ლი სის N20 800 ბრძა ნე ბით. 

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

რამ დე ნად პრი ო რი ტე ტუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის გენ დე რუ ლი ბა ლან სის დაც ვა, რო
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გო რია ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ
ვე ნე ბე ლი?  ამ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის მო სა ძი ებ ლად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა შეხ ვედ რე ბი 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის გან ყო ფი ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თან. მი ღე ბუ ლი ინ
ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დას ტურ დე ბა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა
ლე ბის რა ო დე ნო ბა 33%ი ა. წი ნა მო ნი ტო რინ გთან შე და რე ბით პროგ რე სი მი ნი მა ლუ რი ა: 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის რა ო დე ნო ბა იყო 31%, რაც 
იმა ზე მი უ თი თებს, რომ ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის რა
ო დე ნო ბის გან საზ ღვრი სათ ვის რა ი მე წე სი შე მო ღე ბუ ლი არ არის. გენ დე რუ ლი სტა ტის
ტი კა ვებ გვერ დის მო დერ ნი ზა ცი ის დას რუ ლე ბის შემ დგომ იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვდო მი. 

იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გო რია ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა
ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე მყო ფი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, მო ნი ტო რინ გის 
შე დე გად შემ დე გი მო ნა ცე მე ბი მი ვი ღეთ: მე რი ა ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე 
მყოფ ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბაა 18.2%  2 (11), საკ რე ბუ ლო ში ხელ მძღვა ნელ 
თა ნამ დე ბო ბებ ზე მყოფ ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი მო ნა ცე მი კი  11.7%  2 (17). სტა ტის
ტი კა ამ ეტაპ ზე არ არის ხელ მი საწ ვდო მი ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბის პრო ცე სის გა მო. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბით, შშმ პირ თათ ვის ადაპ ტი რე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა
მარ თვის, კერ ძოდ, პან დუ სე ბის მო წყო ბის მხრივ სუ რა თი არ სე ბი თად უც ვლე ლი ა. 
ეს სა კი თხი ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ არის მოგ ვა რე ბუ ლი, 
რაც იმას გუ ლის ხმობს, რომ პან დუ სი მე რი ის /საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბის შე სას ვლელ
შია მო წყო ბი ლი. შე ნო ბის კონ სტრუქ ცი ის გა მო მო ბი ლუ რი გა და ად გი ლე ბის და ნერ
გვა გან სა კუთ რე ბულ სირ თუ ლე ებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. რაც შე ე ხე ბა მოწყ ვლად 
ჯგუ ფებ თან (ქა ლე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, შშმ პი რე ბი) კო მუ ნი კა ცი ა ზე პა
სუ ხის მგე ბელ პი რებს, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კონ კრე ტუ ლი პი რი გა მო ყო ფი ლი არ არის. 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, არის გენ დე რულ 
სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, ასე ვე შე იქ მნა შშმ პირ თა საბ ჭო, მე რი ა სა და საკ
რე ბუ ლო ში სო ცი ა ლურ სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი. გა მომ დი ნა რე აქე დან, 
კონ კრე ტუ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის პრობ ლე მებ ზე რე ა გი რე ბა ამ მე ქა ნიზ მით ხდე ბა, 
თუმ ცა კონ კრე ტუ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბის შეს წავ ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში არ ხორ ცი ელ დე ბა. პროგ რე სი ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით არ იკ ვე თე ბა. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დად გინ და, რომ მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის, ჩარ თუ ლო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით ხდე ბა არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის გა უმ
ჯო ბე სე ბა, კონ კრე ტუ ლად, ვებ გვერ დის მო დერ ნი ზა ცი ის შემ დეგ მო ქა ლა ქე ებს შე ეძ
ლე ბათ ონ ლა ინ რე ჟიმ ში გა ნა ხორ ცი ე ლონ პე ტი ცი ე ბის ხელ მო წე რე ბი, ასე ვე გვერდს 
ექ ნე ბა ონ ლა ინ კითხ ვა პა სუ ხის რე ჟი მიც. ინერ გე ბა სი ახ ლე  ვებ გვერ დზე იქ ნე ბა 
ფან ჯა რა „და გეგ მე ბი უ ჯე ტი“, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც მო სახ ლე ო ბას სა შუ ა ლე ბა ექ
ნე ბა, ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბის დროს ხმა მის ცეს მის თვის სა სურ ველ პროგ რა მებს. 
ცვლი ლე ბე ბი უკ ვე და წყე ბუ ლია და, შე სა ბა მი სად, შე დე გე ბი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე
ბის სტა ტის ტი კა ზე მომ დევ ნო წე ლი წადს უკ ვე ხელ მი საწ ვდო მი გახ დე ბა.

თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბის სერ ვის თან და კავ ში რე ბით მო ნი ტო რინ გის დროს და ფიქ
სირ და, რომ ამის სა ჭი რო ე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის, რად გან სხვა ეროვ ნე ბის 
ადა მი ა ნე ბი, ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ ცხოვ რო ბენ. 
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მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბით დას ტურ დე ბა, რომ ჯერ კი დევ პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის 
დროს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობ და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, ასე ვე ვა ნის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის 2020 წლის 21 ივ ლი სის N20 800 ბრძა ნე ბით შექ მნი ლია შშმ 
პირ თა სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე საბ ჭო. ბო ლო მო ნი ტო რინ გი დან ირ კვე ვა, რომ პო ზი ტი უ
რი დი ნა მი კა პროგ რე სი რე ბა დი ა. ბო ლო მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში ბრძა ნე ბა N20 556ის 
სა ფუძ ველ ზე შე იქ მნა მე რი ის სა თათ ბი რო ორ გა ნო  სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო. 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს „სა მუ შაო ჯგუ ფი“, რომ ლის სა მოქ მე დო გეგ მაც დამ ტკი
ცე ბუ ლია საკ რე ბუ ლოს მი ერ და მი სი მუ შა ო ბის ფორ მა ტი დღეს დღე ო ბით მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის ეფექ ტი ა ნი, გამ ჭვირ ვა ლე და ინ კლუ ზი უ რი მმარ თვე ლო ბის გა რან ტი ა. 

რო გორც მე ო თხე მო ნი ტო რინ გი დან დგინ დე ბა, ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს დღემ დე არა 
აქვს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი, არც მო ნა წი ლე ო ბი თი (სა მო ქა ლა ქო) ბი უ ჯე ტი, აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, ამ ბი უ ჯე ტე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლიც არ არ სე ბობს. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
აქვს სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი, რომ ლის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი სა ერ თო ბი უ ჯე ტის 9.2%ი ა. 
მნიშ ვნე ლოვ ნია ამ კუ თხით შე სა ბა მი სი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა. პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე
ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით შე ი ნიშ ნე ბა. „სა მუ შაო ჯგუ ფი“ მუ შა ობს აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზის 
აღ მო საფხ ვრე ლად. კონ კრე ტუ ლად, კი ჯგუ ფის სა მოქ მე დო გეგ მა ში გა წე რი ლია გაც
ვლი თი შეხ ვედ რე ბი იმ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ში, ვი საც ეს ბი უ ჯე ტე ბი აქვს და ნერ გი ლი. 

არ სე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მოკ ვე თა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ არ სე
ბობს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი, რო მე ლიც ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი
ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბას ოფი ცი ა ლუ რად 
და ა დას ტუ რებს. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ აქ ტი უ რო ბის შე
დე გად ვებ გვერ დის მო დერ ნი ზა ცი ის პრო ცე სი მო ი აზ რებს საკ რე ბუ ლოს და კო მი
სი ე ბის სხდო მე ბის ონ ლა ინ ტრან სლი რე ბის ფუნ ქცი ის და მა ტე ბას, რაც ამ კუ თხით 
სა უ კე თე სო მე ქა ნიზ მი იქ ნე ბა. გარ და ამი სა, „სა მუ შაო ჯგუფ მა“ აქ ტი უ რად იმუ შა
ვა მე რის წარ მო მად გენ ლებ თან, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ სა მოქ მე დო ად მი ნის ტრა ცი ულ 
ერ თე უ ლებ ში უზ რუნ ველ ყო ფენ მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თვას ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე 
სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მებ ში პრი ო რი ტე ტე ბის გა მოკ ვე თის პრო ცეს ში.

მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნიშ ნუ ლია სა კონ ტაქ ტო პი რი სა მო
ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის: საკ რე ბუ ლო
დან  სო ფი კო ღვი ნი ა ნი ძე, საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის მე სა მე რან გის პირ ვე ლი კა ტე გო
რი ის უფ რო სი სპე ცი ა ლის ტი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვი სა და საქ მის წარ მო ე ბის 
სა კი თხებ ში, მე რი ი დან  ქრის ტი ნა ფუტ კა რა ძე, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე
ბუ ლი პი რი, პი ა რის დამ ხმა რე. 

	 	დას კვნა და რეკომენდაციები

ფონ დი „სო ხუ მის“ ხელ მძღვა ნე ლო ბით ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მიზ ნე სა მო ქა ლა
ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და 
მიღ წე უ ლი პროგ რე სი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის კუ თხით. 

მო ნი ტო რინ გში ასა ხულ პე რი ოდ ში შე ი ნიშ ნე ბა გარ კვე უ ლი წინ სვლა თვით მმარ თვე



38

ვანის მუნიციპალიტეტი - რეკომენდაციები

ლო ბის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, ინ კლუ ზი უ რო ბის უზ რუნ ველ
ყო ფის მხრივ, რაც მეტ წი ლად მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლი „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ სის
ტე მა ტუ რი მუ შა ო ბის შე დე გია და თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან თა ნამ
შრომ ლო ბა სა და კო ორ დი ნა ცი ას ეფუძ ნე ბა. 

წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
ვებ გვერ დზე გას წო რე ბუ ლია ხარ ვე ზე ბის დი დი ნა წი ლი. ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის
თვის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო ნა პო ვა რია ეთი კის კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც 
საკ რე ბუ ლომ მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში და ამ ტკი ცა. მიღ წე ვად უნ და ჩა ით ვა ლოს მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის მო დერ ნი ზა ცი ის თვის ბი უ ჯეტ ში თან ხის გა მო ყო ფაც. 

არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მო საფხ ვრე ლად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი სა მარ თით შე მუ შავ
და ახა ლი რე კო მენ და ცი ე ბი, რაც გუ ლის ხმობს მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის გა მარ თვას, 
გენ დე რუ ლი და მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვას და სხვა კომ პო ნენ ტე ბის 
დამ კვიდ რე ბას ეფექ ტი ა ნი მუ ნი ცი პა ლუ რი მმარ თვე ლო ბის ფორ მი რე ბის თვის. 

 

    რე კო მენ და ცი ე ბი 

	 ბი უ ჯეტ ში მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის ასახ ვის თვის მი ზან შე წო ნი ლი ა, მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე ი მუ შა ოს შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი, რაც გა მო ავ
ლენს მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის ხა რისხს.

	 მი ზან შე წო ნი ლი ა, და ნერ გოს მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა, შე მუ შავ დეს მე რი ის 
სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის შე სა ბა მი სი ფორ მა, რაც აა მაღ
ლებს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რისხს.

	 გა და სა ხე დია კად რე ბის პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის სა კი თხი, რაც თვით
მმარ თვე ლო ბის პირ და პი რი მო ვა ლე ო ბა ა. 2022 წლის ბი უ ჯეტ ში აუ ცი ლებ ლად 
იქ ნას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბი სათ ვის კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი თან
ხა. 

	 გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ღი ა ო ბის ხა რის ხის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მი ზან შე წო ნი
ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე ი მუ შა ოს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა.

	 მი ზან შე წო ნი ლი ა, მოხ დეს სა ჯა რო მო ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბა და კვა ლი ფი კა
ცი ის ამაღ ლე ბა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის კუ თხით, რაც ხელს შე უ წყობს ამ 
მი მარ თუ ლე ბით ცვლი ლე ბე ბის და ნერ გვას. 

	 სა სურ ვე ლი ა, მომ ზად დეს ნი ა და გი სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვის
თვის, რა შიც უნ და მო ი აზ რე ბო დეს სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო
ბა და კად რე ბის აღ ჭურ ვა შე სა ბა მი სი უნარ ჩვე ვე ბით. 
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მეოთხე  მონიტორინგის ანგარიში

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
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	 	შე სა ვა ლი

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა 
ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“ 
ფარ გლებ ში, ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა
რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მის“ დაკ ვე თით ჩა ტარ და მე ო თხე შუ ა ლე დუ რი მო ნი ტო
რინ გი.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი წარ მოდ გე ნი ლია წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტში და მას ში 
შე სუ ლი მა სა ლე ბი ეფუძ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის  ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი აღ ზრდის 
კავ ში რი „ბავ შვე ბი სა ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი“ და „ქა ლე ბი სა ქარ თვე ლოს მო მავ
ლი სათ ვის“  მი ერ მო პო ვე ბულ მტკი ცე ბუ ლე ბებს. 

მო ცე მულ ეტა პამ დე პრო ექ ტის ფარ გლებ ში სა მი მო ნი ტო რინ გი ჩა ტარ და. მათ 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის თვის წა რედ გი ნა 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი

მო ნი ტო რინ გის მო ცე მუ ლი ეტა პის მი ზა ნი  წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის შემ დეგ მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში დამ დგა რი პროგ რე სის შე ფა სე ბა ცალ კე უ ლი ინ დი კა ტო რე ბის მი ხედ ვით; 
მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის, პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბის და, პა რა ლე ლუ რად, არ სე ბუ ლი 
გა მოწ ვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა; შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბა შემ დგო მი რე ა
გი რე ბი სათ ვის.

კვლე ვის მე თო დო ლო გია  მო ნი ტო რინ გის და წყე ბამ დე, ტრა დი ცი უ ლად, შედ გა მო
ნი ტო რინ გის გეგ მა; პარ ტნი ო რებს შო რის შე ჯერ და მო ნი ტო რინ გის ინ სტრუ მენ ტი. 

მო ნი ტო რინ გი და ი გეგ მა იგი ვე მი მარ თუ ლე ბე ბით: გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა და 
ინ კლუ ზი უ რო ბა. 

მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის მე თო დე ბი: მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი
ელ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დის შეს წავ ლა; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საქ მი ა ნო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის, ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის და დე ბუ
ლე ბე ბის, გან კარ გუ ლე ბე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა; გა მო თხო ვილ იქ ნა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ე
ბი; გა იგ ზავ ნა სა ტეს ტო მე ი ლე ბი .ინ ფორ მა ცი ის გა და მოწ მე ბი სა და შევ სე ბის მიზ ნით 
შედ გა კო მუ ნი კა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ
თან (პან დე მი ის რე ჟი მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, საქ მი ა ნო ბის ნა წი ლი გან ხორ ცი ელ და ონ
ლა ინ ფორ მა ტით). 
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მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის პე რი ოდ ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნა წი ნა მო ნი ტო რინ გის ან
გა რი ში. რი გი სა კი თხე ბის და ზუს ტე ბის თვის შედ გა კო მუ ნი კა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
შე სა ბა მის პა სუ ხის მგე ბელ პი რებ თან.

წი ნა პი რო ბე ბი და შეზ ღუდ ვე ბი: მო ნი ტო რინ გი ჩა ტარ და 2021 წლის ივ ლის ში. მო ნი
ტო რინ გის პრო ცე სი იყო მაქ სი მა ლუ რად გამ ჭვირ ვა ლე, რა მაც გა ნა პი რო ბა მა ღა ლი 
ცნო ბა დო ბა მო ნი ტო რი გის მიზ ნებ ზე, მე თო დებ ზე, ინ სტრუ მენ ტებ ზე. 

მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ზე კო ვიდ19ის შეზ ღუდ ვებს არ სე ბი თი გავ ლე ნა არ ჰქო
ნი ა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბის გან ყვე ლა კითხ ვა სა თუ მო თხოვ ნა ზე იყო 
დრო უ ლი რე ა გი რე ბა და თა ნამ შრომ ლო ბის სუ ლის კვე თე ბა.

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

	 	გამ ჭვირ ვა ლო ბა

მო ნი ტო რინ გის მი ხედ ვით, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნერ გი ლია ვა კან სი ე ბის 
შე სა ხებ ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბის კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, ვა დე ბის დაც ვით გა
მო ცხა დე ბის პრაქ ტი კა. ვა კან სი ე ბის შემ თხვე ვა ში ინ ფორ მა ცი ებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა 
და ღი ა ო ბა და ცუ ლი ა. მე სა მე მო ნი ტო რინ გი დან დღემ დე საკ რე ბუ ლო ში ახა ლი ვა კან
სია არ გა მო ცხა დე ბუ ლა და, შე სა ბა მი სად, სა იტ ზეც გან ცხა დე ბა არ ატ ვირ თუ ლა. რაც 
შე ე ხე ბა მე რი ას, გა მო ცხა დე ბუ ლი იყო ვა კან სია ტუ რიზ მის გან ყო ფი ლე ბის ხელ მძღვა
ნე ლის პო ზი ცი ა ზე: 28.0608.07ის ჩათ ვლით. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გით 17 ივ ნი სი დან ვებ გვერ დის http://
terjola.gov.ge/ ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ოფი ცი ა ლუ რად შე ჩე რე ბუ ლი ა. შე იქ მნა ახა ლი ვებ
გვერ დი https://terjolanews.ge/, ფონ დი „სო ხუ მის“ და ფი ნან სე ბით და მე რი ის თა ნა მო
ნა წი ლე ო ბით. მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა ვებ გვერ დის სა
ტეს ტო რე ჟი მით ჩარ თვა ზე და მოხ დე ბა ყვე ლა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ეტა პობ რი ვად 
ატ ვირ თვა.

პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის ინ ფორ მა ცი ით, ახ ლო მო მა ვალ ში ახა ლი ვებ გვერ დი სრუ
ლად გა ი მარ თე ბა და აიტ ვირ თე ბა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, თა ნამ დე ბო ბის პი
რე ბის, მა თი ბი ოგ რა ფი ე ბის, უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბის და სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის 
მი თი თე ბით (მო ცე მულ ეტაპ ზე გვერ დზე არა ნა ი რი ინ ფორ მა ცია არ იძებ ნე ბა).

ვებ გვერ დის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ხარ ვე ზე ბი, რა თქმა უნ და, არ თუ ლებს მო ქა ლა ქე თა 
კო მუ ნი კა ცი ას თვით მმარ თვე ლო ბის სტრუქ ტუ რებ თან. ამ ეტაპ ზე, მი ღე ბუ ლი ცნო
ბით, მო ქა ლა ქეს სა კონ ტაქ ტო პირ თან და კავ ში რე ბა შე უძ ლია მე რის წარ მო მად გენ ლე
ბის დახ მა რე ბით ან უშუ ა ლოდ პი რა დად მი მარ თვით, ასე ვე მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დზე 
მი მო წე რის გა მო ყე ნე ბით.

ონ ლა ინ ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბის, დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის, ბი უ ჯე ტის შეს რუ
ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბის, წლი უ რი ან გა რი შის, შეს ყიდ ვის გეგ მი სა და 
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ან გა რი შის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნულ პლატ ფორ მებ ზე ასახ ვის კუ თხით 
არა ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი ვებ გვერ დის პი რო ბებ ში, რა თქმა უნ და, არ სე ბობს სე რი ო
ზუ ლი შე ფერ ხე ბე ბი, თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ძებ ნი ლია ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა
შუ ა ლე ბა: ძი რი თა დი დო კუ მენ ტე ბი, დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 
სა კა ნონ მდებ ლო მაც ნე ზე. 

ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ზე ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თა დი წყა როა გა ზე თი „თერ ჯო ლა“, 
რო მე ლიც მო ქა ლა ქე ებს მუდ მი ვად აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ზე, 
რო გორც ბეჭ დვი თი, ისე ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მის სა შუ ა ლე ბით. პა რა ლე ლუ რად, 
სა ზო გა დო ე ბა ინ ფორ მა ცი ას იღებს საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დი დან; სა ინ ფორ მა
ციო და ფე ბის სა შუ ა ლე ბით. მუდ მი ვი კონ ტაქ ტის სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ მე რის წარ მო
მად გენ ლებ თან თე მებ ში და სოფ ლებ ში 10დან 16 სთმდე.

ვებ გვერ დის უფუნ ქცი ო ბის გა მო, მო ქა ლა ქე ე ბი მოკ ლე ბულ ნი არი ან ბევრ სა ვალ დე
ბუ ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას: საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის თა რი ღე ბი, ანონ სე ბი სხდო
მე ბის დღის წეს რიგ ზე, ოქ მე ბი და ა.შ. 

წი ნა პე რი ო დის გან გან სხვა ვე ბით, ხელ მი საწ ვდო მი არ არ საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ
ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი; დად გე ნი ლე ბე ბი და ა.შ., რაც ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი 
რეგ რე სის ნი შა ნი ა. საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის ოქ მე ბი და მი ღე ბუ ლი გან კარ გუ ლე ბე ბი 
ინა ხე ბა საკ რე ბუ ლო ში, ყვე ლა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი, დად გე ნი ლე ბე ბი ქვეყ ნდე ბა სა კა
ნონ მდებ ლო მაც ნე ში, მაგ რამ მო ქა ლა ქე ე ბი ნაკ ლე ბად სარ გებ ლო ბენ ამ პლატ ფორ
მით.

ყო ვე ლი ახა ლი მო ნი ტო რინ გის შემ დგომ თერ ჯო ლა ში შე ი ნიშ ნე ბო და პროგ რე სი 
იმ კუ თხით, რომ მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია კონ სულ ტა ცი ე ბის სა ა თე ბი ოფი ცი
ა ლუ რად გა მო ყო ფი ლი ჰქონ და სულ უფ რო და უფ რო მეტ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პირს და ამის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცია მო ი პო ვე ბო და ვებ
გვერ დზე. 

კო ვიდ19ის პან დე მი ის და წყე ბის შემ დეგ მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცია და მო კი დე
ბუ ლი ხდე ბა არ სე ბულ შეზ ღუდ ვებ ზე. თვით მმარ თვე ლო ბის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი 
მო ქა ლა ქე ებს ყო ველ სა მუ შაო დღეს, სა მუ შაო სა ა თებ ში შე უზ ღუ და ვად იღე ბენ, რაც 
გან პი რო ბე ბუ ლია მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბით. 

წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის დროს აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნე ლი ტემ პით 
მი დის მუ შა ო ბა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბის და რე გუ ლა ცი ე ბის კუ თხით. აღ ნიშ ნუ ლი 
სა კი თხი აქ ტი უ რი გან ხილ ვის სა გა ნი გახ და და შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შე წყო ბი სათ ვის ელექ ტრო ნუ ლი 
სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის 20202021 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა. 

რე ა ლუ რი პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯე ბი ამ კუ თხით არ გა დად გმუ ლა, თუმ ცა აქ ტი უ რი დი
ა ლო გი სა კითხ ზე გრძელ დე ბა და ფი გუ რი რებს ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ დღის წეს
რიგ ში. სა კი თხი დო მი ნი რებს ელექ ტორ ნუ ლი სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის 20202021 
წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში, გა ნი ხი ლე ბო და სა მუ შაო ჯგუ ფის სხდო მებ ზე მა ის ში 
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და ივ ნის ში, ასე ვე გახ და მსჯე ლო ბის სა გა ნი ივ ლის ში გა მარ თულ მრგვალ მა გი და
ზე, სა დაც კი დევ ერ თხელ გაჟ ღერ და წი ნა და დე ბა, და ი გეგ მოს და გან ხორ ცი ელ დეს 
ად გი ლობ რი ვი იუ რის ტე ბის მი ერ სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი, რო გორც სა ჯა რო მო
ხე ლე ე ბის თვის, ისე მო ქა ლა ქე ე ბის თვის და გან ხორ ცი ელ დეს და გეგ მი ლი ტრე ნინ გე ბი 
მოწ ვე უ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის მი ერ.

რაც შე ე ხე ბა დე ბუ ლე ბას ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეს დო კუ მენ
ტი მი ღე ბუ ლია და თვალ სა ჩი ნოდ არის გა მოკ რუ ლი სა ინ ფორ მა ციო და ფებ ზე.

	 	ეფექ ტი ა ნო ბა

ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გით მოხ და თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა შერ ჩე უ ლი ინ დი კა ტო რე ბის მი ხედ ვით. მა თი სა შუ ა ლე ბით 
გა ზო მილ იქ ნა მიღ წე უ ლი პროგ რე სი და ჯერ კი დევ არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი. 

საკ რე ბუ ლოს სა მუ შაო გეგ მით გათ ვლი ლია აუ ცი ლე ბე ლი სტან დარ ტუ ლი სა კი თხე ბი 
და რეგ ლა მენ ტით არის გან საზ ღვრუ ლი საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის რა ო დე ნო ბა (თვე ში 
ერ თხელ), მი უ ხე და ვად ამი სა, პე რი ო დუ ლად იმარ თე ბა რიგ გა რე შე სხდო მე ბიც. საკ
რე ბუ ლო ში მე სა მე მო ნი ტო რინ გი დან დღემ დე ჩა ტა რე ბუ ლია 6 სხდო მა. აქე დან გეგ
მი უ რი  4, რიგ გა რე შე  2. საკ რე ბუ ლოს სა ინ ფორ მა ციო და ფა ზე ხდე ბა სხდო მე ბის 
დღის წეს რიგ ზე ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა.

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი
ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა, გან საზ ღვრუ ლია მო ნი ტო რინ გის ვა დე ბი და შე სა ბა
მი სი ფორ მე ბი. 

მო ნი ტო რინ გით ცხა დი ხდე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჯე რაც არ არის შე მუ შა ვე
ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის სა ჭი რო სპე ცი ა ლუ რი ფორ მა. 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ხდე ბა კრე ბებ ზე, რო მე ლიც ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო
ბა ში პე რი ო დუ ლად ტარ დე ბა. გა ნი ხი ლე ბა ის საქ მი ა ნო ბა, რაც მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
გან ხორ ცი ელ და. აღ ნიშ ნულ კრე ბებ ზე მო სახ ლე ო ბა გა მოთ ქვამს კმა ყო ფი ლე ბას თუ 
უკ მა ყო ფი ლე ბას.

წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბით ცხა დი გახ და, რომ მო ქა ლა ქე თა მი ერ მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე
ბის შე ფა სე ბის და სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის შემ დეგ ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში შე ვი
და მო ქა ლა ქე თა ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი ახა ლი 
პროგ რა მე ბი. მო ცე მულ პე რი ოდ ში მო ნი ტო რინ გი არ ჩა ტა რე ბუ ლა. მი დის დი ა ლო გი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გის სა ჭი რო ე ბა ზე, რა თა გა ი ზარ დოს 
მო ქა ლაქ თა ჩარ თუ ლო ბა, გა უმ ჯო ბეს დეს მომ სა ხუ რე ბის სერ ვი სის ხა რის ხი.

მო ნი ტო რინ გით ცხა დი ხდე ბა, რომ დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა თვის მან ძილ ზე მე რი ა ში, 
საკ რე ბუ ლო ში შეხ ვედ რე ბის თვის გა მო ყო ფი ლი ა. პან დე მი ის ფორ სმა ჟო რულ პი რო
ბებ ში ვერ ხერ ხდე ბა კო მუ ნი კა ცი ის ჩვე უ ლი რე ჟი მის შე ნარ ჩუ ნე ბა. ცხა დი ა, რომ მო
ქა ლა ქე ე ბის მი მარ თვი ა ნო ბა გაზ რდი ლი ა, თუმ ცა აღ რიცხ ვა არ ხდე ბა, მო ქა ლა ქე ე ბი 
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ეკონ ტაქ ტე ბი ან საკ რე ბუ ლოს ნე ბის მი ერ მუ შაკს სხვა დას ხვა გზით  ტე ლე ფო ნით, 
ფოს ტით, ად გილ ზე მი ღე ბით, ამი ტომ აღ რიცხ ვა ვერ ხერ ხდე ბა.

მო ქა ლა ქე ე ბის წე რი ლებ ზე და სა ჩივ რებ ზე რე ა გი რე ბის, უკუ კავ ში რის ხა რის ხის შეს
წავ ლამ უჩ ვე ნა, რომ მო ქა ლა ქის გან ცხა დე ბა ზე, სა ჩი ვარ ზე, წე რილ ზე რე ა გი რე ბა 
ხდე ბა კა ნო ნით გან საზ ღვრულ ვა დებ ში (ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სის წარ
მო ე ბის ვა დე ბია 10 დღი დან სამ თვემ დე) და ყო ველ თვის და ცუ ლი ა. 

მე რი ა ში მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში არ ცერ თი წე რი ლი 
თუ სა ჩი ვა რი ვა და დარ ღვე ვით არ და ფიქ სი რე ბუ ლა. მი უ ხე და ვად ამი სა, შე მო სუ ლი 
წე რი ლე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა და ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა არ ხდე ბა. მო ქა ლა ქე თა წე
რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის სტა ტის ტი კა არ წარ მო ებს. კან ცე ლა რი ის ცნო ბით, მე რი ა ში 
მე სა მე მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ შე მო სუ ლია 3 სა ჩი ვა რი. საკ რე ბუ ლო ში სა ჩივ რებ ზე 
მო მარ თვი ა ნო ბა არ ყო ფი ლა. შე მო სუ ლი იყო 11 გან ცხა დე ბა, პა სუ ხის გა ცე მა მოხ და 
ვა დე ბის დაც ვით.

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში შეს წავ ლილ იქ ნა სა კი თხი, აქვთ თუ არა მუ ნი ცი პა ლი
ტეტს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა: მე რი ა ში არ სე ბობს თა ნამ შრო მელ
თა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს მი ერ მო წო დე ბუ ლი შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გი ა, 
რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, გა მო იკ ვე თოს თა ნამ შრო მელ თა კვა ლი ფი კა ცია 
და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი. შე სა ბა მი სად, ხდე ბა თა ნამ შრო მელ თა კვა ლი ფი კა ცი
ის ამაღ ლე ბა სა ჭი რო ე ბე ბის და პრო ფი ლე ბის მი ხედ ვით. ადა მი ა ნუ რი მარ თვის 
სამ სა ხუ რი მო ხე ლე თა შე ფა სე ბას ახორ ცი ე ლებს წე ლი წად ში ერ თხელ, შე ფა სე ბა 
ხდე ბა ქუ ლობ რი ვად. ქუ ლა თა მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის შემ თხვე ვა ში მო ხე ლეს კლა სი 
ენი ჭე ბა, ხო ლო და ბა ლი შე ფა სე ბი დან გა მომ დი ნა რე გა დის სწავ ლე ბას. ამ სა კითხ
თან და კავ ში რე ბით გა მო ყო ფი ლია მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის 1%. გა სულ წელს ტრე ნინ
გსწავ ლე ბე ბის გეგ მა არ სე ბობ და, 2021 წელს კი მი სი გა ნახ ლე ბა არ მომ ხდა რა. 
მო ცე მულ ეტაპ ზე მი დის დი ა ლო გი, რა თა ჩა ტა რე ბუ ლი მოკ ვლე ვის სა ფუძ ველ ზე 
შე იქ მნას სა ჭი რო ტრე ნინ გე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლე ბე ლი კურ სე ბის ჩა
მო ნათ ვა ლი, თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბე ბის გეგ მა ცალ კე უ ლი გან ყო ფი ლე ბი სა 
და სამ სა ხუ რე ბის მი ხედ ვით.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე
ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა: წი ნა მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა ა: 
მე რია  4; საკ რე ბუ ლო  6. თე მე ბი: „ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცია და ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლის დახ მა რე ბა“; „სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR) და გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე
ტი“ (ფონ დი ,,სო ხუ მი“); „ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გაძ ლი ე რე ბა პრო ექ ტის 
მომ ზა დე ბის კუ თხით“ (ი მე რე თის გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი); „პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი
რე ბა“ (ად გი ლობ რივ თვით მმარ თველ ფი ნან სის ტთა ასო ცი ა ცი ა); „კო ვიდ19 პან დე
მი ის ფსი ქო ა ნა ლი ტი კუ რი ან თრო პო ლო გი ა“; კვლე ვე ბის პრე ზენ ტა ცია და დის კუ სია 
„და ვის გა დაწყ ვე ტის ალ ტერ ნა ტი ვე ბი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში“; „ციფ რუ ლი და დის ტან
ცი უ რი მმარ თვე ლო ბა  თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვე ბი“; HR ფო რუ მი. 
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თა ნამ დე ბო ბის პირ თა მო ნა წი ლე ო ბით ტრე ნინ გე ბი ბო ლო ერ თი წლის მან ძილ ზე 
არ ყო ფი ლა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან თა ნამ შრო მელ თა პრო ფე სი უ ლი გან
ვი თა რე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლია 4500 ლა რი (სა ერ თო ბი უ ჯე ტის 1%), და ი ხარ ჯა 
320 ლა რი. ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო
მად გენ ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ბო ლო წლის მან ძილ ზე: საკ რე ბუ ლო  
45%. მე რია  91,2 %.

გა მო ი ყე ნე ბა თუ არა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ რა ი მე სა ხის ინ
სტრუ მენ ტი ან ტექ ნი კა საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის თვის ან ცოდ ნის მარ
თვის კუ თხით  მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის შე ფა სე ბით, 
მუ შა ო ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას ხე ლი შე უ წყო ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის ახა ლი 
მო დუ ლე ბის და ნერ გვამ. eHRMS სის ტე მა ში და მა ტე ბუ ლია ახა ლი მო დუ ლე ბი: 1. შე ფა
სე ბის მო დუ ლი; 2. პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის მო დუ ლი; 3. რე პორტ კონ სტრუქ ტო
რის მო დუ ლი. პრო ფე სი ულ სა ჯა რო მო ხე ლე თა შუ ა ლე დუ რი შე ფა სე ბე ბი ასა ხუ ლია 
eHRMS სის ტე მა ში.

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, სა უ კე თე სო პრაქ ტი
კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერ მა მე სა მე მო ნი ტო
რინ გის შემ დეგ მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 
6 ონ ლა ინ შეხ ვედ რა ში, რაც სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბაა იმის თვის, რომ ერ თმა ნეთს სა
კუ თა რი გა მოც დი ლე ბა და პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი კა გა უ ზი ა რონ.

	 	ინ კლუ ზი უ რო ბა

მო ქა ლა ქე თა ინ კლუ ზი უ რი ჯგუ ფე ბის თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით 
ერ თერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხია შშმ პირ თათ ვის თა ნა ბა რი და მათ ზე 
ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს შექ მნა. ამ კუ თხით წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის შემ დეგ პროგ
რე სი არ იკ ვე თე ბა: ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბებ ში პან დუ სე ბის გა მარ თვას თან და კავ
ში რე ბით რა ი მე პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბა არ მომ ხდა რა. გრძელ დე ბა სა უ ბა რი პირ ველ 
სარ თულ ზე სპე ცი ა ლუ რი ოთა ხის მო წყო ბა ზე, სა დაც ეტ ლით მო სარ გებ ლეთ სა შუ ა
ლე ბა ექ ნე ბათ, ელექ ტრო ნუ ლად და უ კავ შირ დნენ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლებს.

რო გორც მო ნი ტო რინ გი უჩ ვე ნებს, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პერ სო ნა ლის აზ რით, მე რი ა
ში, საკ რე ბუ ლოს სხვა დას ხვა სამ სა ხურ ში წარ მოდ გე ნილ მო ხე ლე ებს აქვთ ცოდ ნა 
ინ კლუ ზი უ რო ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბულ კა ნონ მდებ ლო ბა ზე. თუმ ცა 
ამის შე მოწ მე ბის ბერ კე ტე ბი ამ ეტა პის თვის არ არ სე ბობს. თე მის მი მართ სენ სი ტი უ რი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო ხა ტუ ლე ბად მი აჩ ნი ათ სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ში შშმ პირ თა 
დაც ვის თვის 5 პროგ რა მის არ სე ბო ბა, სო ცი ა ლუ რი პა კე ტის გაზ რდა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ იგეგ მე ბა კონ კრე ტუ ლად ამ სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე შტა ტის დამ ტკი ცე ბა.

რამ დე ნად არა დის კრი მი ნა ცი უ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე
სა ხებ: წარ მოდ გე ნი ლი ვა კან სი ის ტექ სტი არ შე ი ცავს დის კრი მი ნა ცი ის ნიშ ნებს.
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ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე
ბე ლი უჩ ვე ნებს, რომ საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მი ერ პოს ტის და ტო ვე ბის შემ დეგ 
შემ ცირ და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ ქალ თა რიცხ ვი. 

რაც შე ე ხე ბა მე რი ას, აქ და საქ მე ბუ ლია 143 სა ჯა რო მო ხე ლე. აქე დან 46 ქა ლია  32%, 
97 კა ცი 68%. წი ნა მო ნი ტო რი გის შემ დეგ სა ჯა რო მო ხე ლე ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი მაჩ
ვე ნე ბე ლი შემ ცი რე ბუ ლია 3%ით.

ვებ გვერ დის უმოქ მე დო ბა მი უწ ვდო მელს ხდის გენ დე რულ მო ნა ცე მებს. ხში რად ის
მო და და პი რე ბა, რომ მე რი ის ვებ გვერ დი მა ლე ამუ შავ დე ბა სა ტეს ტო რე ჟიმ ში და 
ეტა პობ რი ვად მოხ დე ბა მას ზე ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა, მათ შო რის გენ დე რუ ლი 
სტა ტის ტი კი აც.

სა კი თხი  არის თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან (ქა ლე ბი, სო ცი
ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი (იგპ), შეზ ღუ დუ ლი შე
საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი (სმე ნის, მხედ ვე ლო ბის, გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მით) 
კო მუ ნი კა ცი ა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, ხორ ცი ელ დე ბა თუ არა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე
ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა; ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა სა ჭი რო ე ბა თა 
კვლე ვე ბის ან გა რი შე ბი  მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, რომ მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის 
სი ე ბის გა ნახ ლე ბა ხდე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ  ნო ემ ბერ ში, მომ დევ ნო წლის ბი უ ჯე
ტის მი ღე ბის წინ. არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კით, სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა ხდე ბა მო მარ თვი
ა ნო ბის შემ თხვე ვა ში. თუმ ცა არ სე ბობს პრაქ ტი კაც: 3 დე პუ ტა ტის (ღვან კი თი, გოგ ნი, 
სიქ თარ ვა) ინი ცი ა ტი ვით მოხ და მათ სოფ ლებ ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კუ რი 
სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა, შე მუ შავ და სტა ტის ტი კა. თუმ ცა ან გა რი შე ბი ხელ მი საწ ვდო
მი არ არის.

მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი სა შუ ა ლე ბა ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი
სე ბის არ სე ბო ბა ა, ვებ გვერ დის გა ჩე რე ბის გა მო კი არ არის ხელ მი საწ ვდო მი მო ქა ლა
ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ მყო ფი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი: წე რი ლე ბის 
წარ დგე ნა, პე ტი ცი ე ბი, სა ჩივ რე ბი, შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი რე ბა, პა სუ ხის მი ღე ბა 
ვებ გვერ დის სა შუ ა ლე ბით. წე რი ლის წარ დგე ნა, ასე ვე პა სუ ხის დაბ რუ ნე ბაც შე საძ ლე
ბე ლია მე რი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის სა შუ ა ლე ბით. ფუნ ქცი ო ნი რებს მე რი ის ცხე ლი 
ხა ზი.

ვებ გვერ დის „ჩაშ ვე ბის“ შემ დეგ იგეგ მე ბა რო გორც არ სე ბუ ლი წე სის აღ დგე ნა, ისე 
ახა ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვა, მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის 
პრაქ ტი კა, სა დაც მოხ დე ბა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა.

ისე ვე, რო გორც წი ნა მო ნი ტო რინ გის დროს, არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პი რე ბის თვის თარ
ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის. ეს გან მარ ტე ბუ ლია იმით, რომ არ 
დგას ამის სა ჭი რო ე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა საბ ჭოს, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
საბ ჭოს, შშმ პირ თა საბ ჭოს; სხვა საბ ჭო ე ბის ან სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის საქ მი ა ნო ბა ში პო
ზი ტი უ რი დი ნა მი კა შე სამ ჩნე ვი ა.
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მე სა მე მო ნი ტო რინ გი დან დღემ დე გენ დე რუ ლი საბ ჭოს სხდო მა არ ჩა ტა რე ბუ ლა. თავ
მჯდო მა რის წას ვლის შემ დეგ გენ დე რუ ლი საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა ში ცვლი ლე ბა შე
ვი და. საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა N13 07/06/2021 ატ ვირ თუ ლია „სა კა ნონ მდებ ლო 
მაც ნე ში“.

წი ნა მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ გა ნახ ლდა თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის სა
თათ ბი რო ორ გა ნოს  სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა (10 წევ რი) და 
დამ ტკიც და მი სი დე ბუ ლე ბა (ბრძა ნე ბა Nბ28.282114114). აღ ნიშ ნუ ლი საბ ჭოს პირ ვე
ლი სხდო მა გა ი მარ თა 28/05/2021(ოქ მი N1). სხდო მა ჩა ტარ და მე რის ინი ცი ა ტი ვით 
და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის „ად გი ლობ რი ვი დე მოკ რა ტი ის სა ა გენ ტოს“ (LDA 
GEORGIA) ორ გა ნი ზე ბით.

მე რი ა ში ფუნ ქცი ო ნი რებს რამ დე ნი მე სა მუ შაო ჯგუ ფი: ფი ნან სუ რი, ინ ფრას ტრუქ
ტუ რუ ლი, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ხელ შემ წყო ბი სა მუ
შაო ჯგუ ფი, რომ ლის მი ერ მე სა მე მო ნი ტო რინ გი დან დღემ დე ჩა ტარ და 3 სხდო მა, 1 
მრგვა ლი მა გი და.

2021 წლის 10 მა ისს გა მო ი ცა თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის ბრძა ნე ბა 
28.28211309. თერ ჯო ლის მუნ ცი პა ლი ტე ტის სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის საბ ჭოს შექ მნი სა 
და საქ მი ა ნო ბის წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ.

საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ან მე რი ის კვა ლი ფი ცი უ რი მუ შა კე ბი, რაც იძ ლე ვა იმის 
სა შუ ა ლე ბას, რომ დე ბუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო თხოვ ნე ბი, ად გი ლი დან წა მო
სუ ლი წი ნა და დე ბე ბი და ინი ცი ა ტი ვე ბი შე ფას დეს პრო ფე სი უ ლად და სა მარ თლი ა ნად, 
მხარ და ჭე რილ იქ ნას მო სახ ლე ო ბის თვის ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბი და 
პრო ექ ტე ბი. 2021 წლის 25 მა ისს ჩა ტარ და საბ ჭოს პირ ვე ლი სხდო მა, დამ ტკიც და დე
ბუ ლე ბა და გა სა ხარ ჯი თან ხის რა ო დე ნო ბა  50 ათა სი ლა რი. საბ ჭოს თავ მჯდო მა რედ 
არ ჩე ულ იქ ნა სა ფი ნან სო გან ყო ფი ლე ბის გამ გე.

საბ ჭო ე ბის სხდო მე ბის და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის მუ შა ო ბის შე სა ხებ სის ტე მა ტუ რად იდე
ბა ინ ფორ მა ცია მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დზე, რო გორც ანონ სის სა ხით, ასე ვე მა თი ჩა
ტა რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა.

წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის მა სა ლე ბით, შშმ პირ თა საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა ში არის შე სამ ჩნე ვი 
პროგ რე სი. 16/04/2021 დამ ტკიც და სა მოქ მე დო გეგ მა  გან კარ გუ ლე ბა Nგ.29.29211063. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბი უ ჯე ტის გენ დე რუ ლი პა რა მეტ რე ბით შედ გე ნის პრაქ ტი კა სუს
ტი ა. არ არის ცალ კე გა მო ყო ფი ლი გენ დე რუ ლი პროგ რა მა.

მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი უკ ვე და ნერ გი ლია და შე ად გენს 50000 ლარს, რაც სა ერ თო 
ბი უ ჯე ტის 3%ი ა. სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი შე ად გენს 1 მლნ 34 000 ლარს, რაც სა ერ თო 
ბი უ ჯე ტის 8,3%ი ა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წლი უ რი ბი უ ჯე ტის ბო ლო ცვლი ლე ბის თა რი
ღია 30/06/2021.

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან /სა მუ შაო ჯგუ
ფებ თან ურ თი ერ თო ბა ში გრძელ დე ბა პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე
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ო ბის დაც ვა ზე მი მარ თუ ლი საქ მი ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ასე ვე პო ზი ტი უ რია სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ახალ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის დი ნა მი კა და 
გა აზ რე ბუ ლია მა თი მნიშ ვნე ლო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურ პო ლი ტი კა ში. ამ 
სეგ მენ ტთან კო მუ ნი კა ცი ას საკ რე ბუ ლო ში უზ რუნ ველ ყოფს საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის 
უფ რო სი. რაც შე ე ხე ბა მე რი ას, აქ ამ საქ მი ა ნო ბას ითავ სე ბენ გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის საბ ჭოს წარ მო მად გე ნე ლი და მე რი ის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სპე
ცი ა ლის ტი.

	 	დას კვნა და რეკომენდაციები

4.1. დას კვნა

თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე
ლე ბის სა კითხ ში ფონ დი „სო ხუ მის“ დაკ ვე თით ჩა ტა რე ბულ მა მო ნი ტო რინ გმა უჩ
ვე ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კუ რი პრო
ცე სე ბის პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა, მაგ რამ ამ ეტაპ ზე არ სე ბობს სე რი ო ზუ ლი გა მოწ
ვე ვა იმ კუ თხით, რომ ჯერ ჯე რო ბით ვერ მო ხერ ხდა მო დერ ნი ზე ბუ ლი ვებ გვერ დის 
ამოქ მე დე ბა და ეს სე რი ო ზუ ლად აფერ ხებს მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას და წარ მო შობს ხარ ვე ზებს თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა
ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, ინ კლუ ზი უ რო ბის თვალ საზ რი სით.

ჯერ ჯე რო ბით სა თა ნა დო მას შტა ბებს ვერ მი აღ წია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვამ. დი ა ლო გი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გი ის სა კი თხებ ზე 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა სა და წარ მა ტე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბა ზე არ ასა ხუ ლა კონ კრე ტულ ღო ნის ძი ე ბებ ში.

არ სე ბობს სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის, პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბის ად გი ლობ რი ვი 
პრაქ ტი კა, რაც პე რი ო დუ ლად აი სა ხე ბა ახალ პროგ რა მებ ში, თუმ ცა ამ პრო ცე სე ბის 
მე ტი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის თვის აუ ცი ლე ბე ლია უფ რო გა მარ თუ ლი მე თო დო
ლო გი ის და ნერ გვა: სა თა ნა დო ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბა; სპე ცი ა ლის ტე ბის კვა ლი ფი
კა ცი ის ამაღ ლე ბა; შე სა ბა მი სი ან გა რი შე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სია სა ჯა რო მო ხე ლე თა შე ფა სე ბის სის ტე მის გა მარ თვის 
კუ თხით, თუმ ცა აუ ცი ლე ბე ლია სა მოქ მე დო გეგ მის დრო უ ლი გა ნახ ლე ბა. 

არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბით, მო ნი ტო რინ გის წი ნა ეტა პე ბის რე კო მენ და ცი ე ბის სხვა 
ნა წი ლიც სა ჭი რო ებს სა თა ნა დო რე ა გი რე ბას, კერ ძოდ ვებ გვერ დის სა თა ნა დო გა
მარ თვის, შშმ პირ თათ ვის ადაპ ტი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის უზ
რუნ ველ ყო ფის, ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა
ვე ბის სა კითხ ში.
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მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სია მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის და ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე
ლო ბის თვალ სა ჩი ნო კომ პო ნენ ტის  მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვის 
სა კითხ ში და ამ კუ თხით ძა ლი ან ღი რე ბუ ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ად გი
ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თი ა ნო ბა; სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე
ბის პრაქ ტი კის გაც ნო ბა და ად გი ლობ რივ რე ა ლო ბა ზე მი სი წარ მა ტე ბუ ლი ადაპ
ტი რე ბა.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ე ბი.

4.2. რე კო მენ და ცი ე ბი

თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის და  
ად გი ლობ რი ვი პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის თვის

 სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლია მო დერ ნი ზე ბუ ლი ვებ გვერ დის და უ ყოვ ნე ბე
ლი ამოქ მე დე ბა. ვებ გვერ დზე ყვე ლა სა ვალ დე ბუ ლო ინ ფორ მა ცი ის დრო უ ლი 
გან თავ სე ბა; მო ცე მულ კომ პო ნენ ტზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რის გა მო ყო ფა  სა
ვალ დე ბუ ლო სა მუ შა ოს სა თა ნა დო აღ წე რი ლო ბით და სის ტე მა ტუ რი ან გა რიშ
გე ბის სის ტე მის და ნერ გვა.

 სა სურ ვე ლია ვებ გვერ დის სრუ ლი დატ ვირ თვით ამოქ მე დე ბის პა რა ლე ლუ რად 
მოხ დეს ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის პუ პო პუ ლა რი ზა ცია ალ ტერ ნა ტი ულ 
პლატ ფორ მებ ზე. აქ ტი უ რად იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი მე დი ა, სა
ინ ფორ მა ციო და ფე ბი, მე რის წარ მო მად გენ ლის ინ სტი ტუ ტი.

თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის თვის

 თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის ფორ მე ბის შე
მუ შა ვე ბა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა და 
პროგ რა მე ბის გავ ლე ნის შეს წავ ლა; მო ქა ლა ქე თა კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის, 
მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა პროგ რა მე ბის კო რექ ტი რე ბის ან ახა ლი 
პროგ რა მე ბის და ნერ გვის თვის. სა სურ ვე ლია ან გა რიშ გე ბის სის ტე მის შექ
მნა და მა თი ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ
ყო ფა.
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თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის ინ კლუ ზი უ რო ბის თვის

  სა ჭი როა ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის და ნერ გვის თა ო ბა ზე და წყე ბუ ლი დი ა
ლო გის გაგ რძე ლე ბა და სა თა ნა დო ორ გა ნი ზა ცი უ ლი და სტრუქ ტუ რუ ლი ბა
ზის შექ მნა სა კი თხის აქ ტი ურ ფა ზა ში გა და საყ ვა ნად.

  მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, დრო უ ლად მოხ დეს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გი ის და 
სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა, და ი ნერ გოს მი სი რე ა ლი ზე ბის ეფექ ტი ა ნი მე
ქა ნიზ მე ბი.

  აუ ცი ლე ბე ლია გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის და ნერ გვა; გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის გა ნახ ლე ბა; ორი ენ ტა ცია ბი უ ჯეტ ში 
გენ დე რუ ლი პროგ რა მის ცალ კე გა მო ყო ფა ზე და მის ფი ნან სურ უზ რუნ ველ
ყო ფა ზე.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ადგილობრივ დონეზე საჯარო 

მმართველობის რეფორმის (PAR) 

საგზაო რუკის განხორციელების 

მეოთხე  მონიტორინგის ანგარიში

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
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	 	შე სა ვა ლი

ან გა რი ში ასა ხავს პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თის და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო
ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“ ფარ გლებ ში შეს რუ ლე
ბუ ლი მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის შე დე გებს. ან გა რიშ ში ნაჩ ვე ნე ბია ცვლი ლე ბე ბი 
პირ ვე ლი დან მე ო თხე, ბო ლო მო ნი ტო რინ გამ დე ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხით და ჯერ 
კი დევ არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი.

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გი ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2021 წლის ივ ლის ში ჩა
ა ტა რა ორ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ: „თა ნას წო რო ბა ახ ლა“ და „სა მო ქა ლა ქო სპექ ტრი 
 თა ნას წო რო ბა“.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი

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

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის შე დე გად შე ფას და მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ
ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვით 
მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი და შე მუ შავ და ახა ლი რე კო მენ და ცი ე ბი დი ნა მი უ რო ბის მაჩ
ვე ნებ ლის გაზ რდის მიზ ნით. 

მო ნი ტო რინ გის მე თო დო ლო გია

მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი ხო
ნის, ბაღ და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო
ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 2021 წლის 512 ივ ლი სის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის 
პრო ცეს ში აქ ტი უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო ყა
ლი ბე ბუ ლი „სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე 
რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა პრო ფი ლის და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ მი მარ თუ ლე ბებ ზე 
მო მუ შა ვე 16 სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ
კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ 
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შე მუ შა ვე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც 
შე ფა სე ბის 29 სხვა დას ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი 
#1 „კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის შე ფას და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ოფი ცი
ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის და მო ქა ლა ქე თა 
მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. ინ ფორ მა ცი ის მო
ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მუ ნი ცი პა
ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ა, პი რა დი შეხ
ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რო მე ლიც კონ კრე ტუ ლი სა კი თხის 
შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და.

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

	 	გამ ჭვირ ვა ლო ბა

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

რამ დე ნად გამ ჭვირ ვა ლეა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა და ეს რო გორ აი სა ხე ბა ვებ
გვერ დზე, ხელ მი საწ ვდო მია ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ და და ცუ ლია 
თუ არა ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბის ვა დე ბი. ამ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად 
მი მო ხი ლულ იქ ნა მუ ნი ცი პა ლი ტის ვებ გვერ დი www.baghdati.gov.ge და გა ირ კვა, რომ 
მე სა მე მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ ისე ვე რო გორც hr.gov.geზე, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ
გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი იყო ორი ვა კან სი ა, რო მე ლიც ამ ეტაპ ზე დას რუ ლე ბუ ლი და, 
შე სა ბა მი სად, და არ ქი ვე ბუ ლია (ნახ ვა შე საძ ლე ბე ლია ბმულ ზე https://www.baghdati.gov.
ge/vakansiebi/). 

ასე ვე დგინ დე ბა, რომ მუ ნიც პა ლი ტეტ ში და ცუ ლია კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზ ღვრუ ლი 
ყვე ლა ვა და: გან თავ სე ბის, გა დარ ჩე ვის, გა სა ჩივ რე ბის, გა სა უბ რე ბის ეტა პის, კო მი სი
ის მი ერ კან დი და ტის წარ დგე ნის და და ნიშ ვნის. ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბი დან 3 თვის 
გან მავ ლო ბა ში სრულ დე ბა ყვე ლა პრო ცე დუ რა. ვა კან სი ის გა მო ცხა დე ბი სას სა ქარ
თვე ლოს მთავ რო ბის 215 დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად 41 166 (18.02.2021) და 41 469 
(25.05.2021) ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე დად გინ და მო ხე ლე თა და მა ტე ბი თი საკ ვა ლი ფი
კა ციო მო თხოვ ნე ბი. ში და კონ კურ სის ტი პის და მა ტე ბამ უფ რო მოქ ნი ლი გა ხა და მო
ხე ლის კა რი ე რუ ლი და წი ნა უ რე ბის სქე მა, რაც არის წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი. 

ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა და იძებ ნე ბა ინ
ფორ მა ცია ყვე ლა თა ნამ დე ბო ბის პი რის შე სა ხებ. მო ქა ლა ქეს სა კონ ტაქ ტო პირ თან 
და კავ ში რე ბა შე უძ ლია ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი ბი ოგ რა ფი ის მეშ ვე ო ბით, სა დაც 
მი თი თე ბუ ლია სა კონ ტაქ ტო პი რის ელ ფოს ტა და ტე ლე ფო ნის ნო მე რი. ეს ხარ ვე ზე ბი 
აღ მოფხ ვრილ იქ ნა პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ შე მუ შავ ბულ რე კო
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მენ და ცი ებ ზე დაყ რდნო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია სრუ ლად არის შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი 
და და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის შევ სე ბის სა ჭი რო ე ბა არ იკ ვე თე ბა. 

გამ ჭვირ ვა ლო ბის ერ თერ თი მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლია ის, რამ დე ნად ქვეყ ნდე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი, დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე
ტი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, შეს ყიდ ვის გეგ მა, შე სა ბა მი სი 
ან გა რი შით  პრო ექ ტის და სა წყის ში გა მო იკ ვე თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შუ ა ლე
დუ რი ან გა რი შე ბის ატ ვირ თვის პრაქ ტი კა სა ერ თოდ არ არ სე ბობ და, რა საც მოჰ ყვა 
შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი. სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რთა აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო
ბით აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზი თან და თან გას წორ და. პროგ რე სი შე ნარ ჩუნ და მე სა მე 
მო ნი ტო რინ გის ჩათ ვლით. თუმ ცა ამ ეტაპ ზე გვერ დზე იძებ ნე ბა მხო ლოდ 2021 
წლის ბი უ ჯე ტი, რაც ასე ვე ხელ მი საწ ვდო მია სა იტ ზე: matsne.gov.ge. გარ და ამი სა, 
ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ სრუ ლი ინ ფორ მა ცია წარ მოდ გე ნი ლია ად გი ლობ რივ ბეჭ დურ 
მე დი ა ში „ჩვე ნი გა ზე თი“, რაც გარ კვე უ ლი კა ტე გო რის მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ინ ფორ
მა ცი ის წყა როს წარ მო ად გენს. გან თავ სე ბუ ლია 2020 წლის ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 
3, 6, 9 თვის და წლი უ რი ან გა რი ში. შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ
გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი არ არის. არ იძებ ნე ბა მიმ დი ნა რე წლის ბი უ ჯე ტის შეს
რუ ლე ბის 3 თვის ან გა რი ში, რო მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტეტს წა რედ გი ნა 2021 წლის 
მარ ტის ბო ლოს. ამის მი ზე ზად სა ხელ დე ბა გვერ დის მო დერ ნი ზა ცი ა, რაც ჯერ 
კი დევ არ დას რუ ლე ბუ ლა. 

რაც შე ე ხე ბა საკ რე ბუ ლოს და მე რი ის სხდო მე ბის თა რიღს, დღის წეს რიგს, ოქ მებს 
და ნორ მა ტი უ ლი აქ ტებს და მა თი ხელ მი საწ ვდო მო ბა მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის. მო ნი ტო
რინ გის შე დე გად დად გინ და, რომ ამ კუ თხით ყვე ლა ტი პის ხარ ვე ზი გას წო რე ბუ ლია 
მი თი თე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ბა მი სად. ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია და მო
ქა ლა ქე ე ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მია ყვე ლა სა ხის ინ ფორ მა ცი ა. სა მუ შაო ჯგუ ფი აქ
ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობს თვით მმარ თვე ლო ბას თან არ სე ბუ ლი პროგ რე სის შე სა ნარ
ჩუ ნებ ლად. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბა ამ 
ეტაპ ზე ჯერ კი დევ არ არის დას რუ ლე ბუ ლი, ეს ინ ფორ მა ცი ე ბი შე სა ბა მის ველ ზე 
უკ ვე ატ ვირ თუ ლი ა. 

აქვთ თუ არა მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის სა ა თე ბი მერს, მე რის მო ად გი ლეს, საკ რე ბუ
ლოს თავ მჯდო მა რეს, მო ად გი ლეს, საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტებს? გამ ჭვირ ვა ლო ბის ამ 
მაჩ ვე ნე ბელ თან და კავ ში რე ბით დად გინ და, რომ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის პე რი ო დუ ლო ბა 
გან საზ ღვრუ ლია შემ დეგ ნა ი რად: კვი რა ში 2 დღე, 3 სა ა თი. ასე ვე ფიქ სირ დე ბა, რომ 
გარ და ოფი ცი ა ლუ რად გან საზ ღვრუ ლი დრო ი სა, თუ კი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი ფი ზი
კუ რად იმ ყო ფე ბი ან ად გილ ზე, ნე ბის მი ერ დღეს შე უძ ლი ათ მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბა. 

რამ დე ნად ინერ გე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბა ან ტი კო რუფ ცი ულ ზო მებ
თან და კავ ში რე ბით, მი ღე ბუ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე სა ბა მი სი ზო მე ბი და 
რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია ვებ გვერ დზე: ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მე ბი, დე ბუ ლე ბა, 
დე ბუ ლე ბა ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ  ეს ის სა კი თხე ბი ა, რო მელ თა და რე გუ ლი რე
ბაც ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გამ ჭვირ ვა ლე მმარ თვე ლო ბის მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. 
ამ კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის პო ზი ტი უ რი შე დე გი, კერ ძოდ „სა მუ შაო ჯგუფ
მა“ შე ი მუ შა ვა ეთი კის კო დექ სი, რო მე ლიც და ამ ტკი ცა საკ რე ბუ ლომ და გა მოქ ვეყ ნდა 



55

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი - ეფექტიანობა

ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე https://www.baghdati.gov.ge/baghdathismunitsipalitetissajaro
mosamsakhurethaethikiskodeqsi/

ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბის სა მუ შაო ვერ სი აც უკ ვე შექ მნი ლია და უახ ლო ეს პე
რი ოდ ში დამ ტკიც დე ბა. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის 
ან ტი კო რუფ ცი ულ დე ბუ ლე ბა ზე მუ შა ო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი ა. 

	 	ეფექ ტი ა ნო ბა

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

ეფექ ტი ა ნო ბას ერ თერ თი გან მსაზ ღვრე ლი ფაქ ტო რია ის, აქვს თუ არა მუ ნი ცი პა
ლი ტეტს წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი კვარ ტა ლუ რი, ნა ხე ვარ წლი ა ნი, წლი უ რი სა მუ შაო 
გეგ მა  ამ კუ თხით ცვლი ლე ბე ბის დი ნა მი კა შე იძ ლე ბა პო ზი ტი უ რად მი ვიჩ ნი ოთ. მი
უ ხე და ვად იმი სა, რომ გეგ მე ბის დამ ტკი ცე ბა სის ტე მა ტუ რად ხდე ბო და, ისი ნი არ იყო 
გან თავ სე ბუ ლი ვებ გვერ დზე. ეს ხარ ვე ზი მე ო რე მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ გას წორ და. 
აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა დღემ დე შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა, სრუ ლად გა მარ თუ ლია და კო რექ ცი
ის აუ ცი ლებ ლო ბა არ იკ ვე თე ბა. 

რო გორც სხვა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის არარ სე ბო ბა 
აქაც ხარ ვე ზად რჩე ბა. მი უ ხედ ვად იმი სა, რომ ჯერ კი დევ მე ო რე მო ნი ტო რინ გის შემ
დეგ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მი ე ცა შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცია ამ კუ თხით ცვლი ლე ბე ბის 
გა ტა რე ბის თვის, ამ ეტაპ ზეც არ არ სე ბობს მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო
ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა. მო ნი ტო რინ გმა გა მოკ ვე თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი სარ გებ ლობს აუ დი ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი ან გა რი შით, ამ ან გა რიშ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ფორ მე ბით და ვა დე ბით, გა აჩ ნია სა კუ თა რი სა მუ შაო გეგ მა და დე ბუ ლე ბა, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბა. 
ბო ლო მო ნი ტო რინ გი ადას ტუ რებს, რომ ამ მხრივ პროგ რე სი არ შე ი ნიშ ნე ბა. მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტი ამ ეტაპ ზე აუ დი ტის გან მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას იყე ნებს. 

ეფექ ტი ა ნო ბი სათ ვის არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის დო
ნის შე ფა სე ბა. შეგ ვიძ ლია აღ ვნიშ ნოთ, რომ პირ ვე ლი და მე ო რე მო ნი ტო რინ გის რე
კო მენ და ცი ე ბის შე დე გად, უკ ვე მე სა მე მო ნი ტო რინ გის დროს გა მოვ ლინ და, რომ შე იქ
მნა სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის კვლე ვის 
ფორ მა, რომ ლის შევ სე ბაც შე უძ ლი ათ მო ქა ლა ქე ებს. ეს ტენ დენ ცია დღეს დღე ო ბი თაც 
ნარ ჩუნ დე ბა. თუმ ცა სა სურ ვე ლი ა, მსგავ სი პრაქ ტი კა და ი ნერ გოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სხვა სამ სა ხუ რებ შიც. 

მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბის ინ ტერ ვი უ ი რე ბით და თა ნამ დე
ბო ბის პი რებ თან პი რის პირ შეხ ვედ რე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბით ირ კვე ვა, 
რომ დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა თვის მან ძილ ზე მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში მო ქა ლა ქე ებ
თან შეხ ვედ რე ბის თვის გეგ მის თა ნახ მად, დად გე ნი ლია კვი რა ში ორი დღე, რაც 
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თვე ში რვა დღეს შე ად გენს. თუმ ცა, ასე ვე ირ კვე ვა, რომ ნე ბის მი ერ თა ნამ დე ბო ბის 
პირ თან შეხ ვედ რა მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ უწყ ვე ტად, სა მუ შაო დღე ე ბის გან მავ
ლო ბა ში.

ეფექ ტი ა ნო ბის კი დევ ერ თი სე რი ო ზუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი უკავ შირ დე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის 
მი ერ შე მო სულ წე რი ლებს. მო ნი ტო რინ გით იკ ვე თე ბა, რომ იწარ მო ე ბა მო ქა ლა ქე
ე ბი სა გან შე მო სუ ლი წე რი ლე ბი სა და სა ჩივ რე ბის სტა ტის ტი კა და ყო ველ წლი უ რად 
ან გა რი შის სა ხით წა რედ გი ნე ბა საკ რე ბუ ლოს. ასე ვე ხდე ბა პა სუხ გა უ ცე მე ლი და ვა და
გა და ცი ლე ბუ ლი კო რე პონ დენ ცი ის გა ა ნა ლი ზე ბა. ეს პრაქ ტი კა მე ო რე მო ნი ტო რინ გის 
შემ დეგ მი წო დე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე დე გად და ი ნერ გა. ამ ჟა მად იკ ვე თე ბა სი ახ
ლე  მუნ ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერდს მო დერ ნი ზა ცი ის დროს და ე მა ტა შე სა ბა მი სი ვე ლი, 
სა დაც და ფიქ სი რე ბუ ლია სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მო თხოვ ნის და გა ცე მის სტა ტის ტი კა 
 https://www.baghdati.gov.ge/sajaroinphormatsiismothkhovnisgatsemisstatistika/. ბმულ
ზე ამ ჯე რად შე საძ ლე ბე ლია 2021 წლის იან ვა რი ივ ნი სის სტა ტის ტი კის ნახ ვა. ესეც 
ეფექ ტი ა ნო ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის სა უ კე თე სო მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 

ეფექ ტი ა ნო ბის გან მსაზ ღვრე ლად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს შემ დე გი ფაქ ტო რი: შე მუ შა
ვე ბუ ლი აქვს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს პო ლი ტი კა, რო მე ლიც მო ი აზ რებს სა ჯა რო 
მო ხე ლე თა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის ამაღ ლე ბას. აქვს თუ არა ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა?  ამ მი მარ თუ ლე ბით მო ნი ტო რინ გის 
დროს გა მოვ ლინ და, რომ პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის გეგ მა დამ ტკი ცე ბუ ლია 41 549 
ბრძა ნე ბით. მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე მოხ და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მით გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ვალ დე ბუ ლო სა ბა ზი სო სწავ ლე ბის შეს ყიდ ვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
7 მო ხე ლი სათ ვის. და მა ტე ბი თი სა მი მო ხე ლე იწყებს სა ვალ დე ბუ ლო მე ნე ჯე რუ ლი 
პროგ რა მის შეს წავ ლას. 

მე რი ა ში გან ხორ ცი ელ და ორი მო ხე ლის კა რი ე რუ ლი წინ სვლა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა მო
ხე ლის რან გის ამაღ ლე ბა ში. გარ და ამი სა, პროგ რე სი ფიქ სირ დე ბა ელექ ტრო ნუ ლი 
სტრუქ ტუ რი ზა ცი ის კუ თხით, რო დე საც სა ჯა რო მო ხე ლე წლი ურ სა ბო ლოო შე ფა სე
ბას იღებს, შე ფა სე ბის ოქ მის ფორ მა ში გან თავ სე ბუ ლია სპე ცი ა ლუ რი ვე ლი, რო მე
ლიც ივ სე ბა უშუ ა ლოდ ხელ მძღვა ნე ლი სა და თა ვად მო ხე ლის მი ერ, შევ სე ბი სას ყუ
რა დღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია იმა ზე, რა მი მარ თუ ლე ბით უნ და გან ვი თარ დეს: რო მე ლია 
სა სურ ვე ლი თე მე ბი, პრო ფე სი უ ლი სწავ ლე ბის მე თო დი, სა ჭი რო რე სურ სი, ვა და და 
მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი. ამ მიდ გო მე ბის არ სე ბო ბა უკ ვე სე რი ო ზუ ლი პროგ რე სის 
მა ნიშ ნე ბე ლი ა.

სა ჯა რო მო ხე ლე თა დატ რე ნინ გე ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის მხრივ მო ნი ტო
რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ სა ხელ ფა სო ფონ დის 1%ის სწავ ლე ბა ში ჩა დე ბის ვალ დე ბუ ლე
ბამ მკვეთ რად გა ზარ და თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ჩა ტა რე ბუ ლი 
ტრე ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა. წი ნა მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტარ და 
23 ტრე ნინ გი, რო გორც მე რი ის, ასე ვე საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრომ ლე ბის თვის. მოხ და 
მო ხე ლე თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 17%ის გა დამ ზა დე ბა. 

სა ჯა რო მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ხა რის ხის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
აქ ტი უ რად იყე ნებს სხვა დას ხვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის რე სურსს, მათ მი ერ 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის სა ხით. და ნერ გი ლია ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა სხვა დახ
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ვა გან ყო ფი ლე ბა სა და დე პარ ტა მენტს შო რის. ეს, ძი რი თა დად, ხდე ბა ერ თობ ლი ვი 
შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბის გზით. ახ ლა ხან მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა და ნერ გა სწავ ლე ბის 
ახა ლი პრაქ ტი კა „მენ ტო რინ გი“. მი სი არ სი ასე თი ა: და წე სე ბუ ლე ბა ში შე მო სულ ახალ 
კადრს მი უ ჩე ნენ გა მოც დილ კადრს, რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის 
დო ნის ამაღ ლე ბა ზე. 

რაც შე ე ხე ბა შეხ ვედ რა თა რა ო დე ნო ბას გა სულ წელს სხვა ად გი ლობ რივ თვით მმარ
თვე ლო ბებ თან ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის ან გა მოც დი ლე ბის გა
ზი ა რე ბის მიზ ნით  მო ნი ტო რინ გის შე დე გად მი ვი ღეთ შემ დეგ ნა ი რი სუ რა თი: უშუ ა
ლოდ პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შეხ ვედ რა არ ჩა ტა რე ბუ ლა. 
თუმ ცა ნარ ჩუნ დე ბა წი ნა მო ნი ტო რინ გზე გა მოკ ვე თი ლი პრაქ ტი კა, გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბა სა მუ შაო პრო ცეს ში მუდ მი ვად ხდე ბა სა ტე ლე ფო ნო კონ ტაქ ტე ბი თა და 
დის ტან ცი უ რი მარ თვის სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით. ამ კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი
სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა.

 

	 	ინ კლუ ზი უ რო ბა

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

ადაპ ტი რე ბულ გა რე მოს თან და კავ ში რე ბით ცვლი ლე ბე ბი არ არის გა მოკ ვე თი ლი. მე
რი ის /საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბას აქვს გა რე პან დუ სი, რო მე ლიც სტან დარ ტუ ლად და სახ ვე
წი ა. სა ან გა რი შო პე რი ო დის თვის ცვლი ლე ბე ბი ამ სა კითხს არ შე ხე ბი ა.

იმას თან და კავ ში რე ბით, რამ დე ნად აქვთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ცოდ ნა ინ კლუ ზი უ რო ბის 
შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად – ფიქ სირ დე
ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი შშმ პირ თა 
საბ ჭო. საბ ჭო მაქ სი მა ლუ რად უზ რუნ ველ ყოფს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ
თა ცოდ ნის ამაღ ლე ბას ინ კლუ ზი უ რო ბის სა კი თხებ ზე. სხვა სა ხის ცვლი ლე ბა ამ მი
მარ თუ ლე ბით არ შე ი ნიშ ნე ბა.

ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბის ტექ სტის შე ფა სე ბი სას არ ვლინ დე ბა რა ი მე სა ხის 
დის კრი მი ნა ცი უ ლი შეზ ღუდ ვე ბი. გან ცხა დე ბის წარ მდგე ნი პი რე ბის შეზ ღუდ ვას მი სი 
სქე სის, სტა ტუ სის ან რა ი მე სხვა ნიშ ნით ად გი ლი არ ჰქო ნი ა. ეს ფიქ სირ დე ბო და წი ნა 
მო ნი ტო რინ გის დროს და აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია ბო ლო მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს შიც 
შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა. თუმ ცა აქ ვე უნ და და ფიქ სირ დეს, რომ არ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლა ქალ თა 
თუ შშმ პირ თა მო სა ზი დი ან წა მა ხა ლი სე ბე ლი გან ცხა დე ბე ბი. 

რო გორ გა მო ი ყუ რე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის 
პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი? ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა (ვებ გვერ დზე) გენ დე რუ ლი 
სტა ტის ტი კა?  ამ კითხ ვებ თან მი მარ თე ბა ში დას ტურ დე ბა, რომ საკ რე ბუ ლო ში და
საქ მე ბულ თა 68% არის კა ცი, ხო ლო მე რი ა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი აღ წევს 60%ს. გა მომ
დი ნა რე აქე დან, კვლავ და ბალ ზღვარ ზე რჩე ბა და საქ მე ბულ ქალ თა მაჩ ვე ნე ბე ლი. 
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მე სა მე მო ნი ტო რინ გის რე კო მენ და ცი ე ბის შე დე გად მუ შავ და აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტის ტი კა, 
რაც გან თავ სდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, მი სი მო დერ ნი ზა ცი ის დას რუ ლე
ბის შემ დეგ. 

რაც შე ე ხე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ
ზე მყო ფი ქა ლე ბის პრო ცენ ტულ მაჩ ვე ნე ბელს, შემ დეგ ნა ი რად არის გა და ნა წი ლე
ბუ ლი: მე რი ა ში ქა ლი თა ნამ შრომ ლე ბი დან ხელ მძღვა ნელ პო ზი ცი ას (სამ სა ხუ რის 
უფ რო სი, გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი) იკა ვებს 31%. მე რი, მო ად გი ლე, საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რე  ყვე ლა არის მა მა კა ცი. საკ რე ბუ ლო ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე
ბო ბა ზე მყოფ ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი მო ნა ცე მია 33.33%. აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტის ტი კა 
ელექ ტრო ნუ ლად ხელ მი საწ ვდო მი არ არის, მაგ რამ გა ნახ ლე ბულ სა იტ ზე იქ ნე ბა 
გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა.

მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან კო მუ ნი კა ცი ა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის კუ თხით წი ნა მო ნი
ტო რინ გის გან გან სხვა ვე ბით რა ი მე ცვლი ლე ბა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან კო მუ ნი კა ცი ა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი არი ან რო
გორც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საშ ტა ტო ნუს ხით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი, 
ასე ვე სპე ცი ა ლუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი, რომ ლე ბიც ახორ ცი ე
ლე ბენ კო მუ ნი კა ცი ას კონ კრე ტულ ჯგუ ფებ თან, სა კუ თა რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ფარ
გლებ ში. 

მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ხორ ცი ელ დე ბა პე
რი ო დუ ლად, მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მი ერ. სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ან გა რი
ში ხელ მი საწ ვდო მია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მის სამ სა ხურ ში. სა ჭი რო ე ბა თა კვლე
ვის შე სა ხებ ან გა რი შე ბი პა სუ ხის მგე ბელ პირ თა მი ერ წა რედ გი ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლოს. პროგ რე სი აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით თვალ სა ჩი ნო ა. მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი ახორ ცი ე ლებს სო ცი ა ლუ რად და უც ველ პირ თა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვებს. სა სურ ვე
ლი ა, ეს პრაქ ტი კა და ი ნერ გოს სხვა სამ სა ხუ რე ბის მი ე რაც. 

მო ნი ტო რინ გის დროს გა მო იკ ვე თა, რომ მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა ვებ გვერ დის დი ზა
ი ნის მოქ ნი ლო ბის გაზ რდი სა და სხვა დას ხვა ფუნ ქცი ო ნა ლის შე მა ტე ბის მიზ ნით. მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლი „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად 
ბო ლო პე რი ოდ ში ვებ გვერ დზე. აქ ტი უ რად ქვეყ ნდე ბო და რო გორც სი ახ ლე ე ბი, ასე ვე 
საკ რე ბუ ლოს სხდო მა თა გან რი გე ბი და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა. ვებ გვერ დის გა ნახ ლე
ბის შემ დეგ ხელ მი საწ ვდო მი იქ ნე ბა წე რი ლე ბის წარ დგე ნის და პე ტი ცი ე ბის გრა ფე ბი, 
და ე მა ტე ბა შე სა ბა მი სი ვე ლი „შე ნი იდეა ქა ლა ქის მერს“, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს 
მო ქა ლა ქე ებს, ონ ლა ინ ფორ მატ ში წა რად გი ნონ იდე ე ბი, რომ ლე ბიც მათ სა ჭი რო ე ბებს 
ასა ხავს. სა სურ ვე ლი ა, ამ მომ სა ხუ რე ბე ბის პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბის ინი ცი რე ბის კუ
თხით თვით მმარ თვე ლო ბამ გა ნა ხორ ცი ე ლოს აქ ტი უ რი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ა, რად
გან ირ კვე ვა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბას მო ქა ლა ქე ე ბი ამ ჯო ბი ნე ბენ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დით კო მუ ნი კა ცი ას. 

არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პი რე ბის თვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბის სა ჭი რო ე ბა აქამ დე არ 
გა მოკ ვე თი ლა და ამ მი მარ თუ ლე ბით ცვლი ლე ბე ბი არ არის და გეგ მი ლი. 

ჯერ კი დევ პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გებ ში აი სა ხა, რომ მე რი ა ში და საკ რე ბუ ლო
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ში არ სე ბობს მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო, შშმ პირ თა საბ ჭო, 
რაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რისხს მაღ ლა სწევს. ბო
ლო მო ნი ტო რინ გით გა მო იკ ვე თა, რომ აღ ნიშ ნულ საბ ჭო ებს და ე მა ტა ახალ გაზ რდულ 
მრჩე ველ თა საბ ჭო. ცვლი ლე ბა იკ ვე თე ბა იმ კუ თხით, რომ მე რი ა ში ახ ლა ხან და კომ
პლექ ტდა სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს ახა ლი შე მად გენ ლო ბა. 

ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის კი დევ ერ თი მაჩ ვე ნე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გენ დე რუ
ლი და მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის არ სე ბო ბა, რა კუ თხი თაც მო ნი ტო რინ გის ფარ
გლებ ში შემ დე გი სუ რა თი მი ვი ღეთ: მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი არ გა
აჩ ნი ა. თუმ ცა არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხარ ჯე ბი გენ დე რუ ლი კუ თხით, რაც ჩაშ ლი
ლია სხვა დას ხვა ქვეპ როგ რა მა ში. არ არ სე ბობს ცოდ ნა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბის 
კუ თხით. ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი. ამ კუ თხით ჯერ 
კი დევ არა ნა ი რი ცვლი ლე ბა არ ფიქ სირ დე ბა. სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის წი ლი კი მთლი ან 
ბი უ ჯეტ ში 2021 წელს შე ად გენს 7.3%ს.

მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ თვას თან და კავ სი რე ბით 
დად გინ და, რომ შე სა ბა მი სი აქ ტით ეს რე გუ ლირ დე ბა მხო ლოდ შშმ პირ თა საბ ჭოს 
მი ერ, ასე ვე ამ სა კითხს აკონ ტრო ლებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნი ლი გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის საბ ჭოც, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბის მოწყ ვლა
დი ჯგუ ფე ბის გაძ ლი ე რე ბას, მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის პრო ცე სის 
გა მარ ტი ვე ბას. გვერ დის მო დერ ნი ზა ცი ის პრო ცე სი ასე ვე მო ი აზ რებს საკ რე ბუ ლოს 
და კო მი სი ე ბის სხდო მე ბის ონ ლი ან ტრან სლი რე ბის ფუნ ქცი ის და მა ტე ბას, რაც ამ კუ
თხით სა უ კე თე სო მე ქა ნიზ მი იქ ნე ბა.

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან /სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან 
ურ თი ერ თო ბის ფუნ ქცია შე თავ სე ბუ ლი აქვს მე რის მრჩე ველს, რო მე ლიც პა სუ ხის მგე
ბე ლია სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის ეფექ ტი ა ნად წარ მარ თვა ზე. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით პრაქ ტი კა უკ ვე და ნერ გი ლია და თა ნამ შრომ ლო ბის პრო ცე სი გა
მარ თუ ლი ა. 

	 	დას კვნა და რეკომენდაციები

დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა მკა ფი ოდ ით ქვას, რომ ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის 
შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია და 
ხარ ვე ზე ბი აღ მოფხ ვრი ლი ა. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს გვერ
დის მო დერ ნი ზა ცი ის სა კი თხი, რო მელ საც ექ ნე ბა არა ერ თი გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ფუნ
ქცი ა. პროგ რე სად უნ და ჩა ით ვა ლოს ის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უკ ვე შე მუ შავ და და 
დამ ტკიც და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა ქცე ვის ეთი კის კო დექ სი, შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს
შია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა. 

პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის პა რა ლე ლუ რად, დღემ დე არ სე ბობს გა მოწ ვე ვე ბი, რომ ლე
ბიც შე სა ბა მის რე კო მენ და ცი ებ ში აი სა ხა. აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შეს რუ ლე ბა 
და ეხ მა რე ბა ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ეფექ ტი ა ნი, გამ ჭვირ ვა ლე და ინ კლუ ზი უ რი 
მმარ თვე ლო ბის მო დე ლის შექ მნა ში.
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რე კო მენ და ცი ე ბი 

	მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა ზომ ვი სათ ვის მნიშ ვნე ლო
ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობ დეს მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა, რის თვი საც 
სა სურ ვე ლია შე იქ მნას მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მი. 

	სა სურ ვე ლი ა, სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო
ფი ლე ბის კვლე ვის ფორ მა გან ხორ ცი ელ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სხვა სამ სა
ხუ რებ შიც.

	სა სურ ვე ლი ა, ვა კან სი ე ბის გა მო ცხა დე ბის დროს და ფიქ სირ დეს ქალ თა, შშმ 
პირ თა მო სა ზი დი წა მა ხა ლი სე ბე ლი გან ცხა დე ბე ბი, რაც ამ ჯგუ ფე ბი დან და
საქ მე ბულ თა სტა ტის ტი კის მა ტე ბას შე უ წყობს ხელს. 

	რე კო მენ დე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე ი მუ შა ოს ში და სტრუქ ტუ რებს შო რის 
გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის სტრა ტე გი ა, რაც ხელს შე უ წყობს ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი პი რე ბის მხრი დან ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის პა სუ ხის მგებ ლო ბის გაზ
რდას.

	მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, ინ კლუ
ზი უ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლის გაზ რდის მიზ ნით რე კო მენ დე ბუ ლია და ი ნერ გოს სა
მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის სის ტე მა. 

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჯა რო მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ცი ის გაზ რდა გენ დე რულ ბი
უ ჯე ტი რე ბა ზე, რაც შე საძ ლე ბე ლია ში და რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით. სპე
ცი ა ლი ზე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბი აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე გაზ რდის უფ ლე ბა მო სი ლი 
პი რე ბის მო ტი ვა ცი ას, კომ პე ტენ ცი ას და შექ მნის გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის და
ნერ გვის წი ნა პი რო ბას.

	აუ ცი ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ინ ფორ მა ციო კამ პა
ნი ა, რა თა მო ქა ლა ქე ებ მა გა ა აქ ტი უ რონ ონ ლა ინ წე რი ლე ბის წარ დგე ნა, პე
ტი ცი ე ბის სის ტე მის გა მო ყე ნე ბა და წი ნა და დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა ვებ გვერ დის 
შე სა ბა მი სი ვე ლის „შე ნი იდეა ქა ლა ქის მერს“ მეშ ვე ო ბით. 
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია
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	 	შე სა ვა ლი

ან გა რი ში წარ მო ად გენს პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თის და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ
თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“ ფარ გლებ ში 
შეს რუ ლე ბუ ლი მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის შე დე გებს. ან გა რი ში გა მოკ ვეთს პირ
ვე ლი დან ბო ლო მო ნი ტო რინ გამ დე ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი კის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის პრო ცეს ში ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბის 
დი ნა მი კას და გა მო ყოფს ჯერ კი დევ არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის გა სა ნე იტ რა
ლებ ლად სა ჭი რო აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მვას. მე ო თხე მო ნი ტო რინ გი ხო ნის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2021 წლის ივ ლის ში ჩა ტარ და ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის  დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის და ხო ნის 
გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის „ე დელ ვა ი სის“  მი ერ ქალ თა არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია კულ ტუ რულ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მის“ დაკ
ვე თით. 

მო ცე მულ ეტა პამ დე პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ჩა ტარ და სა მი მო ნი ტო რინ გი, რო
მელ თა შე დე გე ბი, შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბით, რე ა გი რე ბის თვის წა რედ გი ნა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი

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

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო
ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვით მი ღე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის შე ფა სე ბა და დი ნა მი უ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლის გაზ რდის მიზ ნით ახა ლი რე
კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

მო ნი ტო რინ გის მე თო დო ლო გია

მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, კერ ძოდ კი ხო
ნის, ბაღ და თის, თერ ჯო ლის, ვა ნის, ოზურ გე თის, ლან ჩხუ თის, ცა გე რი სა და ამ ბრო
ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, 2021 წლის 512 ივ ლი სის პე რი ოდ ში. მო ნი ტო რინ გის 



63

ხონის მუნიციპალიტეტი - გამჭვირვალობა

პრო ცეს ში აქ ტი უ რად ჩა ერ თო პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, 2019 წლის ოქ ტომ ბერს ჩა მო
ყა ლი ბე ბუ ლი „სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი“, რო მელ მაც 
გა ა ერ თი ა ნა სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში სხვა დას ხვა პრო ფი ლის და გან სხვა ვე ბულ თე მა ტურ 
მი მარ თუ ლე ბა ზე მო მუ შა ვე 16 ორ გა ნი ზა ცი ა.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ
კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მოხ და პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მის და კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რაც შე ფა
სე ბის 29 სხვა დას ხვა კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. და ნარ თი #1, 
„კითხ ვა რი“). რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის მო ნი ტო რინ გის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან გა მო თხო ვი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზის 
და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ ტი კის ად გი ლებ ზე დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე. 
ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის და გა და მოწ მე ბის და მა ტე ბით სა შუ ა ლე ბე ბად გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ა, 
პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და ყვე ლა ოფი ცი ა ლუ რი ონ ლა ინ წყა რო, რო მე ლიც კონ კრე ტუ ლი 
სა კი თხის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავ და.

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

	 	გამ ჭვირ ვა ლო ბა

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

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ერ თერთ ინ დი კა ტორს წარ მო ად
გენს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში ვა კან სი ე ბის გა მო ცხა დე ბის, მათ 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბის სა კი თხი, ვა კან სი ის პი რო ბე ბი. მო ნი ტო
რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ამ ეტაპ ზე ვებ გვერ დსა და ფე ის ბუქ გვერ დებ ზე 
ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია არ არის გან თავ სე ბუ ლი. რო გორც მე რი ი სა 
და საკ რე ბუ ლოს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სამ სა ხუ რე ბის უფ რო სებ მა გან გვი მარ ტეს, მიმ
დი ნა რე წელს ჯერ ჯე რო ბით ვა კან ტუ რი პო ზი ცი ე ბი არ აქვთ. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ამოქ მე დე ბუ ლია ვებ გვერ დი, მუ ნი ცი პა ლი
ტეტს აქვს ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლად გა მოქ ვეყ ნე ბის წე სი, მაგ რამ ამ ეტაპ ზე ვებ
გვერ დსა და ფე ის ბუქ გვერ დებ ზე ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია არ არის 
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გან თავ სე ბუ ლი, რად გან მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში ვა კან ტუ რი პო ზი ცი ე ბი არ აქვთ. ვა
კან სი ე ბის გა მო ცხა დე ბის ვა დებ თან და კავ ში რე ბით მოქ მე დებს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
გა მოქ ვეყ ნე ბის წე სი და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, ოპე რა ტი უ ლად გან ხორ ცი ელ დე ბა 
კა ნო ნით დად გე ნი ლი პრო ცე დუ რე ბი, რაც რე გუ ლირ დე ბა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლოს 2018 წლის 28 მარ ტის №61 დად გე ნი ლე ბით და ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მე რის 12/11/2018, ბრძა ნე ბით №391412. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ მე რი ის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის და 
სამ სა ხუ რე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ვებ გვერ დზე დე ტა ლუ რად 
არის წარ მოდ გე ნი ლი. რაც შე ე ხე ბა საკ რე ბუ ლოს, აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია სრულ
ყო ფი ლად არ არის წარ მოდ გე ნი ლი. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ
გვერ დზე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის, თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბის, 
უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბის და სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის, სხვა სა ვალ დე ბუ ლო ინ
ფორ მა ცი ის მი თი თე ბის კუ თხით და წყე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა, რაც უკავ შირ
დე ბო და ვებ გვერ დის რე ორ გა ნი ზა ცი ას, შე ნელ და. ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სამ სა ხუ რის 
ხელ მძღვა ნე ლის პი რო ბა, რომ ვებ გვერ დის მო დერ ნი ზა ცი ის შემ დეგ წი ნა მო ნი ტო
რინ გის დროს და ფიქ სი რე ბუ ლი ყვე ლა ხარ ვე ზი გას წორ დე ბო და, ჯერ ჯე რო ბით არ 
შეს რუ ლე ბუ ლა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ჯერ კი დევ არ არის ატ ვირ თუ ლი  ონ ლა ინ ფი ნან სუ
რი ან გა რი შე ბი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში, 
შეს ყიდ ვის გეგ მა. რო გორც მე რი ის სა ფი ნან სო სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნელ მა გან მარ
ტა, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6 და 9 თვის ან გა რი შე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა კა ნო ნის შე სა
ბა მი სად ხორ ცი ელ დე ბა 1 აპ რი ლი დან. შე სა ბა მი სად, და ცულ ვა დებ ში, კვარ ტა ლუ რი 
ან გა რი ში გა და ეგ ზავ ნე ბა საკ რე ბუ ლოს და იმავ დრო უ ლად გახ დე ბა სა ჯა რო და ხელ
მი საწ ვდო მი, გან თავ სდე ბა ვებ გვერ დზე. ამ კუ თხით მნიშ ვნე ლო ვა ნია აქ ტი უ რი მო ნი
ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

ვებ გვერ დი შეზ ღუ დუ ლად მო ი ცავს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას  საკ რე ბუ ლოს სხდო მე
ბის ჩა ტა რე ბის თა რი ღი, დღის წეს რი გი, საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტე ბი, დად გე ნი ლე ბე ბი, ან გა რი შე ბი საკ რე ბუ ლო/ მე რი ის სხვა დას ხვა გან ყო ფი ლე ბის 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის თა ო ბა ზე. ვებ გვერ დზე მხო ლოდ საკ რე ბუ ლოს სხდო
მე ბის ოქ მე ბი იძებ ნე ბა. არ არის და ა ნონ სე ბუ ლი სხდო მე ბის დრო და დღის წეს რი გი. 
ცა რი ე ლია გან ყო ფი ლე ბა „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ
თლებ რი ვი აქ ტე ბი“. ინ ტერ ვი უს პრო ცეს ში მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს ად მი ნის ტრა
ცი უ ლი სამ სა ხუ რე ბის უფ რო სებ მა გან მარ ტეს, რომ პრო ცე სი და წყე ბუ ლია და ახალ 
სა იტ ზე ყვე ლა ინ ფორ მა ცია ეტა პობ რი ვად გან თავ სდე ბა. 

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო წეს რი გე ბუ ლია მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია კონ სულ ტა
ცი ე ბის სა ა თე ბი (გან სა კუთ რე ბით მე რი ა ში), მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, 
რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ინ ფორ მა ცია მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია კონ
სულ ტა ცი ე ბის სა ა თე ბის შე სა ხებ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ა.

რაც შე ე ხე ბა საკ რე ბუ ლოს, აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია არ არის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი, 
თუმ ცა, რო გორც საკ რე ბუ ლოს აპა რატ ში აცხა დე ბენ, მომ ზა დე ბუ ლია ბრძა ნე ბის 
პრო ექ ტი. სა კონ ტრო ლო ვი ზი ტე ბით და დას ტურ და, რომ მე რი ა ში მი ღე ბის დღე
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ებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი და მი სი მო ად გი ლე ე ბი ხვდე ბი ან მო ქა ლა ქე ებს და 
ის მე ნენ მათ სა ჭი რო ე ბებს. ამის დას ტუ რია ასე ვე ნუს ხა (დო კუ მენ ტი), რო მე ლიც 
კვი რის გან მავ ლო ბა ში იქ მნე ბა მე რი ა ში და სა დაც შეხ ვედ რის მსურ ველ მო ქა ლა
ქე თა მო ნა ცე მე ბია მოყ ვა ნი ლი. საკ რე ბუ ლო ში, გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ არ არის 
გან საზ ღვრუ ლი მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის კონ კრე ტუ ლი დღე ე ბი, ძნე ლი და სა ზუს ტე
ბე ლი ა, რამ დე ნად და ცუ ლია მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბი და ეძ ლე ვა თუ არა სა შუ ა
ლე ბა მათ, რომ შე კითხ ვებ ზე პა სუ ხე ბი უშუ ა ლოდ საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი სა გან მო
ის მი ნონ. თუმ ცა საკ რე ბუ ლოს წევ რებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ეს დღე ე ბი თა ვი სუ ფა ლია 
და ისი ნი ყო ველ დღე მზად არი ან მო ქა ლა ქის მი სა ღე ბად და დღემ დე ამ პრაქ ტი კით 
მუ შა ო ბენ. არ შეს რუ ლე ბუ ლა წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის დროს შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო
მენ და ცია  საკ რე ბუ ლო ში მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი სა და დრო ის ოფი
ცი ა ლუ რი გან საზ ღვრის თა ო ბა ზე.

ან ტი კო რუფ ცი ულ ზო მებ თან და კავ ში რე ბით, მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, 
რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს მი ღე ბუ ლი სა კუ თა რი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბი, 
გეგ მე ბი, დე ბუ ლე ბა. არ გა აჩ ნია სა კუ თა რი ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბი. არ არ სე ბობს 
ეთი კუ რი ქცე ვის დე ბუ ლე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ხელ მძღვა ნე ლო ბენ ქვე ყა ნა ში არ სე
ბუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბი თა და კა ნონ მდებ ლო ბით, ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი
ე ბით. თუმ ცა არ სე ბობს პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა: ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ მა აი ღო პრო ექ ტის სა მუ შაო ჯგუ ფის ინი ცი ა ტი ვით და სა მოქ მე დო გეგ მა ში 
შე ი ტა ნა ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პუნ ქტი, სწო რედ ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მის შე
მუ შა ვე ბა ა. მი ღე ბუ ლი გან მარ ტე ბის თა ნახ მად, სა კი თხის ინი ცი რე ბა და პო ლი ტი კუ რი 
მხარ და ჭე რა მიმ დი ნა რე წელს უნ და გან ხორ ცი ელ დეს.

	 	ეფექ ტი ა ნო ბა

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ინ დი კა ტო რე ბი არ სე ბუ ლი პროგ რე
სის გა ზომ ვის სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს. 

წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს არ ჰქონ და კვარ
ტა ლუ რი/ ნა ხე ვარ წლი ა ნი/ წლი უ რი სა მუ შაო გეგ მა. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დად გინ
და, რომ არა ფე რი შეც ვლი ლა. ად მი ნის ტრა ცი ულ სამ სა ხურ ში აცხა დე ბენ, რომ სა
კითხ ზე მუ შა ო ბა წლის გან მავ ლო ბა ში და ი წყე ბა.

მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა  აუ დი ტის 
შე ფა სე ბა და კონ ტრო ლი გეგ მის მი ხედ ვით ხორ ცი ელ დე ბა. იდე ბა შე სა ბა მი სი დას
კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი. პრო ცე სი რე გუ ლირ დე ბა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის აუ
დი ტი სა და ში და კონ ტრო ლის სამ სა ხუ რის 2019 წლის სა მუ შაო გეგ მით (ხო ნის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის ბრძა ნე ბა #39 1640, 28/12/2018). ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რი ის ში და აუ დი ტი სა და კონ ტრო ლის სამ სა ხუ რის დე ბუ ლე ბით (ხო ნის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა #55, 2018 წლის 28 თე ბერ ვა ლი). 

მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბა და შე ფა სე
ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბის და ნერ გვა გან საზ ღვრუ ლია ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
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გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 20192022 წლე ბის სტრა
ტე გი ით, სა დაც მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მე ბი და ფორ მე ბი ცალ სა ხად 
არის გა წე რი ლი. პროგ რე სი წი ნა მო ნი ტო რინ გთან შე და რე ბით არ გა მო ი ხა ტე ბა, დო
კუ მენ ტის ძი რი თა დი ნა წი ლის იმ პლე მენ ტა ცია კვლავ რჩე ბა იმ დო ნე ზე, რომ მო ე წყო 
მო ქა ლა ქე თა მი სა ღე ბი, გან ხორ ცი ელ და ვებ გვერ დის მო დერ ნი ზე ბა, და ი ნერ გა ცხე ლი 
ხა ზი, მაგ რამ ამ დრომ დე მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის ნა წი ლი პრაქ ტი კა ში არ ხორ
ცი ელ დე ბა. 

შეხ ვედ რე ბის თვის გა მო ყო ფი ლი დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა თვის მან ძილ ზე მე რი ა ში არის 
8 დღე. საკ რე ბუ ლო ში შეხ ვედ რე ბის თვის დღე ე ბი ოფი ცი ა ლუ რად კვლა ვაც არ გან
საზ ღვრუ ლა. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დად გინ და, რომ მე რი ა ში მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის 
დღე ე ბი არ შემ ცი რე ბუ ლა, თუმ ცა პან დე მი ის პი რო ბებ ში შე იზ ღუ და მო ქა ლა ქე თა გა
და ად გი ლე ბა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში. გა და უ დე ბე ლი აუ ცი ლებ ლო ბი დან გა მომ დი
ნა რე, მო ქა ლა ქე ებს კვი რა ში ორი დღის გან მავ ლო ბა ში იღებს რო გორც მე რი, ასე ვე 
მე რის მო ად გი ლე ე ბი. პან დე მი ის პი რო ბებ ში კი აპა რა ტი, ძი რი თა დად, მუ შა ო ბის დის
ტან ცი ურ რე ჟიმ ზეა გა და სუ ლი. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დად გინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის მნიშ ვნე ლო ვა
ნი პროგ რე სი მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის თვალ საზ რი სით, რაც გა მო ი ხა ტე ბა 
ვებ გვერ დის გა მარ თუ ლო ბა სა და ცხე ლი ხა ზის ამოქ მე დე ბა ში. და ხა რის ხე ბუ ლია 
შე მო სუ ლი და გა სუ ლი კო რეს პონ დენ ცი ა, სტა ტის ტი კა დათ ვლი ლია გენ დე რულ 
ჭრილ ში. წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის წარ დგე ნა და პა სუ ხე ბის მი ღე ბა ელექ ტრო ნუ ლად 
შე საძ ლე ბე ლია მე რი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის khonismeria@yahoo.com სა შუ ა ლე
ბით. ასე ვე გა ნახ ლდა ვებ გვერ დი და მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ ონ ლა ინ გაგ ზავ ნონ 
სა კუ თა რი წი ნა და დე ბე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამოქ მედ და ცხე ლი ხა ზი  სა მუ შაო 
დღე ებ ში 09:00 18:00 სა ა თებ ში მო ქა ლა ქე თა შე კითხ ვებს გა დამ ზა დე ბუ ლი სპე ცი
ა ლის ტე ბი პა სუ ხო ბენ და კვა ლი ფი ცი ურ რჩე ვებს აძ ლე ვენ. ვებ გვერ დზე ჩა შენ და 
პე ტი ცი ის ფან ჯა რა, სა დაც უკ ვე ფიქ სირ დე ბა 21 დას რუ ლე ბუ ლი და 2 მიმ დი ნა რე 
პე ტი ცი ა. მო ნი ტო რინ გის დროს მი ვი ღეთ ინ ფორ მა ცი ა, რომ იან ვრი დან დღემ დე 
მე რი ა ში შე მო სუ ლია 800ზე მე ტი კო რეს პონ დენ ცია (ავ ტორ თა გან 384 ქა ლი ა, 420 
კა ცი), გა სუ ლია 694 წე რი ლი. ცხელ ხაზ ზე და რე კა 20მა მო ქა ლა ქემ (9 ქა ლი, 11 
კა ცი), რაც ცხად ყოფს, რომ საქ მის წარ მო ე ბა მო წეს რი გე ბუ ლი და სის ტე მა ტი ზე
ბუ ლი ა.

რაც შე ე ხე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მას, ეს 
სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტი არ სე ბობს, მაგ რამ მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დად გინ
და, რომ მდგო მა რე ო ბა უც ვლე ლი ა: არ სე ბობს გეგ მა, მაგ რამ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბია თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის ხელ შე სა წყო ბის კენ მი მარ
თუ ლი კონ კრე ტუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი. მი ზე ზად კო ვიდ პან დე მია და და წე სე ბუ ლი შეზ
ღუდ ვე ბი სა ხელ დე ბა. შე სა ბა მი სად, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბის თვის ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ
ცი რე ბუ ლი ა. 

მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბი სა და თა ნამ შრომ ლე ბის თვის მო ნი
ტო რინ გის პე რი ოდ ში ჩა ტარ და 15მდე ტრე ნინ გი, უმ რავ ლე სო ბა  ონ ლა ინ რე ჟიმ ში. 
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2021 წლის იან ვრი დან დღემ დე ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო მე რი ი სა და საკ რე
ბუ ლოს 20მდე თა ნამ შრო მელ მა  28%მა. მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ 
კო ვიდ პან დე მი ის პი რო ბებ ში ტრე ნინ გე ბის მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შემ ცირ და.

მო ნი ტო რინ გმა გა მო ავ ლი ნა, რომ კო ვიდ პან დე მი ის პი რო ბებ ში ინ ფორ მა ცი ი
სა და გა მოც დი ლე ბის გა და ცე მა გა ზი ა რე ბის ინ სტრუ მენ ტებ მა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
იკ ლო. შემ ცირ და მე რი ა ში და ნერ გი ლი ყო ველ კვი რე უ ლი სა მუ შაო შეხ ვედ რე
ბის რიცხ ვიც. თვით მმარ თვე ლო ბებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, სა უ კე თე
სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით გუ ბერ ნი ა ში ტარ დე ბა ტრა
დი ცი უ ლი სა კო ორ დი ნა ციო შეხ ვედ რე ბი. პრაქ ტი კუ ლად მე სა მე მო ნი ტო რინ გის 
დროს არ სე ბუ ლი სუ რა თი შეც ვლი ლი არ არის  ამ მი მარ თუ ლე ბით რა ი მე სი
ახ ლე არ და ნერ გი ლა.

	 	ინ კლუ ზი უ რო ბა

შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ
თხით თვით მმარ თვე ლო ბა ში ფიქ სირ დე ბა პროგ რე სი, კონ კრე ტუ ლად  მე სა მე მო ნი
ტო რინ გის შემ დგომ მი ი ღეს შშმ პირ თა პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სტრა ტე გი უ ლი 
დო კუ მენ ტი და სა მოქ მე დო გეგ მა, სა დაც გა წე რი ლია რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბი. მოხ და 
მე რი ის შე ნო ბის ადაპ ტი რე ბა და შშმ პი რებს დღეს თა ვი სუფ ლად შე უძ ლი ათ ფი ზი კუ
რად მი მარ თონ მო ქა ლა ქე თა მი სა ღებს. აღ ნიშ ნუ ლი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბა მიღ წე ულ 
იქ ნა პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ შედ გე ნი ლი სა მოქ მე დო 
გეგ მით, რო მე ლიც წა რედ გი ნა საკ რე ბუ ლოს და შემ დგომ აი სა ხა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
2021 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა ში. თუმ ცა საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბა ზე პან დუ სი ამ ეტაპ ზე 
ისევ არ და მონ ტა ჟე ბუ ლა და შშმ პირ თათ ვის შე ნო ბა ში შეს ვლა ხელ მი საწ ვდო მი არ 
არის. 

აქვთ თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში) ცოდ ნა ინ კლუ ზი უ რო ბის 
შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ  ამ კითხ ვის პა სუ
ხად გა ირ კვა, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში მუ შა ობს იუ რის ტთა გუნ დი და 
არის სპე ცი ა ლუ რი გან ყო ფი ლე ბა, სა დაც კომ პე ტენ ცი ე ბი გა და ნა წი ლე ბუ ლი ა. საკ რე
ბუ ლო შიც მუ შა ობს სპე ცი ა ლის ტი, რომ ლის გა მოც დი ლე ბა და კვა ლი ფი კა ცია შე სა ბა
მი სო ბა შია დე ბუ ლე ბით მო თხოვ ნილ პი რო ბებ თან. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო თხო ვი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია ვა კან სი ებ თან და კავ ში
რე ბით არ შე ი ცავს დის კრი მი ნა ცი ის ნიშ ნებს, მაგ რამ არ და ფიქ სი რე ბუ ლა წა მა ხა ლი
სე ბე ლი და სა მო ტი ვა ციო ნიშ ნე ბი, მა გა ლი თად, შშმ პირ თა თუ ქალ თა მო ნა წი ლე ო
ბი სათ ვის.

რაც შე ე ხე ბა იმას, თუ რო გო რია ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბულ 
ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, წი ნა მო ნი ტო რინ გის შემ დგომ სუ რა თი არ შეც
ვლი ლა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი საბ ჭოს მი ერ ხდე ბა გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი
კის, მო ნა ცემ თა ბა ზის პე რი ო დუ ლი გა ნახ ლე ბა. სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა
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ლი ტეტ ში და საქ მე ბუ ლია 902 თა ნამ შრო მე ლი, მათ შო რის  566 ქა ლი. ხო ნის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა 63% ქა ლი ა. 

სა ჯა რო სექ ტორ ში წამ ყვან პო ზი ცი ა ზე და საქ მე ბუ ლია 232 პი რი, მათ შო რის 120 
არის ქა ლი. სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა შო რის 52% ქა ლი ა. თვით მმარ თვე
ლო ბის პერ სო ნა ლის გენ დე რუ ლი სუ რა თი არ სე ბი თად არ შეც ვლი ლა. სამ წუ ხა როდ, 
გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა ვებ გვერ დზე ხელ მი საწ ვდო მი არ არის.

მო ნი ტო რინ გით დგინ დე ბა, რომ საკ რე ბუ ლო ში და მე რი ა ში გა მო ყო ფი ლია ოფი ცი ა
ლუ რი პი რი მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის. მე რი ა ში მო წყო ბი ლია სივ
რცე, მო ქა ლა ქე თა მი სა ღე ბი, სა დაც მოწყ ვლად ჯგუ ფებს სა თა ნა დო კომ პე ტენ ცი ის 
მქო ნე პი რი, სპე ცი ა ლის ტი ესა უბ რე ბა და უწევს კონ სულ ტა ცი ას.

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის გა მო
ყე ნე ბის კუ თხით მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა და დე ბი თი დი ნა მი კა. ეს ეხე ბა 
ონ ლა ინ პე ტი ცი ას. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, 1%ი ან მა ზღვარ მა 
და ი წია და გახ და 0,5%. ვებ გვერ დზე ჩა შენ და პე ტი ცი ის ფან ჯა რა, სა დაც უკ ვე ფიქ
სირ დე ბა 21 დას რუ ლე ბუ ლი და 2 მიმ დი ნა რე პე ტი ცი ა.

წი ნა მო ნი ტო რინ გმა ცხად ყო, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ოფი ცი ა ლუ რად თარ ჯიმ ნის 
მომ სა ხუ რე ბა არ არის და მო ცე მუ ლი სერ ვი სის სა ჭი რო ე ბაც არ არ სე ბობს. აღ ნიშ ნულ 
ეტაპ ზე სა კი თხის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა არ შეც ვლი ლა.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი 
საბ ჭო, სო ცი ა ლურ სა კი თხებ ში მრჩე ველ თა საბ ჭო. მოხ და შშმ პირ თა საბ ჭოს დე ბუ
ლე ბის გა ნახ ლე ბა და მიმ დი ნა რე ობს საბ ჭოს პირ თა შერ ჩე ვის პრო ცე სი. აქ ტი ურ საქ
მი ა ნო ბას ეწე ვა პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს გენ დე რუ ლი და მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი. რო გორც გან
გვი მარ ტეს, ამის მი ზე ზია შემ ცი რე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი. რაც შე ე ხე ბა სო ცი ა ლურ ბი უ
ჯეტს, საკ მა ოდ მო ცუ ლო ბი თია და სა ერ თო ბი უ ჯე ტის 15%ს შე ად გენს. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ
თვის ან მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის შე სა ხებ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
არ არ სე ბობს. ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა ხელ მძღვა ნე ლობს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით 
„ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სით“. 

სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის მი მარ თუ ლე ბით მე რი ა ში მუ შა ობს საქ მის წარ მო ე
ბი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ყო ფი ლე ბის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი
ერ თო ბის სპე ცი ა ლის ტი, ასე ვე საკ რე ბუ ლო შიც არის შე სა ბა მი სი კად რი: საკ რე ბუ ლოს 
სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ა ლის ტი. 
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	 	დას კვნა და რეკომენდაციები

დას კვნა

ფონ დი „სო ხუ მის“ ხელ მძღვა ნე ლო ბით ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მიზ ნე სა მო ქა
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გით გა მოვ
ლინ და მიღ წე უ ლი პროგ რე სი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე
ბის კუ თხით. 

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბით, მო ნი ტო რინ გში ასა ხულ პე რი ოდ ში ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
შე ი ნიშ ნე ბა გარ კვე უ ლი წინ სვლა თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, 
ეფექ ტი ა ნო ბის, ინ კლუ ზი უ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მხრივ, მაგ რამ პრო ცე სი ძა ლი ან 
ნე ლა მი დის და, ძი რი თა დად, შე დე გი გამ ყა რე ბუ ლია პრო ექ ტის სა მიზ ნე ორ გა ნი ზა ცი
ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბით. გან სა კუთ რე ბულ პროგ რე სად შე იძ ლე
ბა ჩა ით ვა ლოს პე ტი ცი ის ფან ჯრის ჩა შე ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე და მი სი 
პო პუ ლა რი ზა ცია ად გი ლობ რივ თემ ში. 

არა საკ მა რი სი ტემ პით ხდე ბა ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბა, პლატ ფორ მა სა თა ნა დოდ გა მო
ყე ნე ბუ ლი არ არის და ირ ღვე ვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბის წეს ზე. 

და სახ ვე წია სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის და პროგ რა მე ბის ეფექ ტის შე ფა სე ბის პრაქ
ტი კა. ჯერ ჯე რო ბით არ არის მი ღე ბუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, ეთი კის კო დექ
სი. 

თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, ჩარ თუ ლო ბის 
კუ თხით კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კი თხი. არ არის 
ცალ კე აღე ბუ ლი გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი, რო მელ შიც მოხ დე ბა გენ დე რუ ლი პო ლი ტი
კის თვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის და სა ჭი რო ხარ ჯე ბის აღ წე რა. 

     რე კო მენ და ცი ე ბი

მო ნი ტო რინ გის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლია შემ დე გი  
რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დგე ნა:

	სა ჭი რო ა, გან ხორ ცი ელ დეს სას ტარ ტო რე ჟიმ ში არ სე ბუ ლი ვებ გვერ დის 
სრულ ფა სო ვა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის სტან დარ ტე ბის დაც ვის სის ტე მა ტუ რი მო
ნი ტო რინ გი და ან გა რიშ გე ბა; მოხ დეს ვებ გვერ დზე ყვე ლა აუ ცი ლე ბე ლი ინ
ფორ მა ცი ის დრო უ ლი გან თავ სე ბა, ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის 
ხა რის ხის და მო ცუ ლო ბის პე რი ო დუ ლი ანა ლი ზი და ვებ გვერ დის მუ შა ო ბა ზე 
ან გა რი შის მოს მე ნა მე რი ა სა და საკ რე ბუ ლო ში.

	მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, დრო უ ლად იქ ნეს მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საკ რე ბუ
ლო ში მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი სა და დრო ის ოფი ცი ა ლუ რი გან
საზ ღვრის თა ო ბა ზე. 
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	სა ჭი რო ა, და ი ნერ გოს მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბა; მოხ დეს სა
თა ნა დო ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და მა თი გა მო ყე ნე ბით სა ჭი რო ე ბა თა კვლე
ვის, მო ქა ლა ქე თა კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა, ამ მიზ ნით 
პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

	სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობ დეს ეთი კუ რი ქცე ვის კო დექ სი, ან
ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა

	სა სურ ვე ლი ა, გა მო ი ნა ხოს რე სურ სი სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პროგ რა მის 
ინი ცი რე ბის თვის. ამ პრო ცეს ში ხე ლი შე ე წყოს თა ნამ შრომ ლო ბას სა მო ქა ლა
ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და სა თა ნა დო გა მოც დი ლე ბის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ თან.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ადგილობრივ დონეზე საჯარო 

მმართველობის რეფორმის (PAR) 

საგზაო რუკის განხორციელების 

მეოთხე  მონიტორინგის ანგარიში

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
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	 	შე სა ვა ლი
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა დად გე ნი ლი წეს რი გის უზ რუნ ველ ყო ფის მე ქა ნიზ მია და 
მი სი მთა ვა რი თვი სე ბა, კო ლექ ტი უ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სა და აღ
სრუ ლე ბის უნა რი ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პო ლი ტი კუ რი სის ტე მა გუ ლის ხმობს, 
რო გორც მმარ თვე ლო ბის მე ქა ნიზ მებ სა და სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტებს, ასე ვე 
იმ სტრუქ ტუ რებს და პრო ცე სებ საც, რო მელ თა მეშ ვე ო ბით სა ხელ მწი ფო ურ
თი ერ თობს სა ზო გა დო ე ბას თან.

სა ჯა რო პო ლი ტი კუ რი მმარ თვე ლო ბა გან საზ ღვრავს სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე როს, მმარ თვე ლო ბის ში ნა არსს, მის ხა სი ათს, და
ნიშ ნუ ლე ბა სა და ფორ მას. სა ჯა რო პო ლი ტი კუ რი მმარ თვე ლო ბის პრო ცე სი 
მო ი ცავს მთელ სა ზო გა დო ე ბას, ზო გა დად სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ერ თო ბებს. 
იმი სათ ვის, რა თა სა ჯა რო პო ლი ტი კუ რი მმარ თვე ლო ბა იყოს ეფექ ტი ა ნი და 
სა ბო ლოო ჯამ ში წარ მა ტე ბუ ლი, მის და გეგ მა რე ბა ში აუ ცი ლებ ლად უნ და 
იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ინ კლუ ზი უ
რო ბის შე ფა სე ბის მა ღა ლი სტან დარ ტი, სწო რედ ამ მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბო და 
პრო ექ ტი, რომ ლის ფარ გლებ ში დაც გან ხორ ცი ელ და მო ნი ტო რინ გი ამ ბრო
ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში.

ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის პროგ რე სის 
შეს წავ ლის მიზ ნით ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტარ და რი გით მე ო თხე 
მო ნი ტო რინ გი.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი

მო ნი ტო რინ გის მი ზანს წარ მო ად გენ და:  ოთხ ჯერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის 
სა ფუძ ველ ზე გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის პროგ
რე სის შე ფა სე ბა და და დე ბი თი ტენ დენ ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, ასე ვე არ სე ბუ ლი და საძ
ლე ვი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რად გან კვლავ, უწყ ვეტ რე ჟიმ ში გაგ რძელ დეს 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის კუ თხით მუ ნი ცი პა ლუ რი საქ მი ა ნო ბე ბის გან ვი თა
რე ბა.

მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სი გან ხორ ცი ელ და “რა ჭა ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის 
თვით მმარ თვე ლო ბის რე სურს ცენ ტრის“ (ნ.სო ხა ძე) და „რა ჭა ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო 
სვა ნე თის რე გი ო ნა ლუ რი ჰა ბი  „ა ფხა ზინ ტერ კონ ტის “(ქ.მუ სე რი ძე) მი ერ, 2021 წლის 
ივ ლი სის თვე ში „მე წარ მე ქალ თა ფონ დის“ კუ რა ტო რო ბით.

სხვა დას ხვა დროს ოთხ ჯერ გამ ჭვირ ვა ლედ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის 
შე დე გე ბი გვაძ ლევს დაკ ვირ ვე ბის და შე ფა სე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, თუ რო გო რი 
დი ნა მი კით ხდე ბო და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მხრივ არ სე ბუ ლი მდგო
მა რე ო ბის შეც ვლა უკე თე სო ბის კენ პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გი დან  სა ბო ლოო მო ნი
ტო რინ გამ დე.
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მო ნი ტო რინ გის მე თო დო ლო გია

მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის მე თო დო ლო გია  მო ნი ტო რე ბი წი ნას წარ შე მუ შა
ვე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი კითხ ვა რით ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ, რო მე ლიც მო ი ცავ და კითხ
ვებ თან ერ თად შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რებს. ინ ფორ მა ცი ის შე საგ რო ვებ ლად შეს წავ ლი
ლი იქ ნა ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს ელექ ტრო ნუ ლი 
გვერ დე ბი. და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად მოხ და სა ტე ლე ფო ნო და პირ და პი
რი კო მუ ნი კა ცი ე ბი სხვა დას ხვა სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან  რო გორც აღ
მას რუ ლე ბელ, ასე ვე სა კა ნონ მდებ ლო სის ტე მა ში.

გა წე უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის თვის მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი გუნ დი მად ლო ბას უხ დის 
ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის წარ მო მად გენ ლებს.

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

	 	გამ ჭვირ ვა ლო ბა

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია მო ქა ლა ქე ებს მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია დის
ტან ცი უ რად ყვე ლა მიმ დი ნა რე სი ახ ლე სა თუ პროგ რა მებ ზე, რაც უზ რუნ ველ ყოფს 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის პრო ცესს.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა, გამ
ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით წი ნა პე რი ოდ თან შე და რე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ
დის მუ შა ო ბის პროგ რე სი, აღ მოფხ ვრი ლია ხარ ვე ზე ბი, და ტა ნი ლია ვა კან სი ე ბის ვე ლი, 
კვლავ აქ ტი უ რად მუ შა ობს ფე ის ბუქ გვერ დი, სა დაც უწყ ვეტ რე ჟიმ ში ხდე ბა ყვე ლა 
მიმ დი ნა რე სი ახ ლის გავ რცე ლე ბა, რო მე ლიც მიმ დი ნა რე ობს ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში, ვა კან სი ე ბის გან თავ სე ბის ვა დე ბი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად არის და ცუ ლი, 
რაც დას ტურ დე ბა შე სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რით აღ ნიშ ნულ ბმულ ზე http://ambrolauri.gov.
ge; ( https://www.hr.gov.ge/.

პირ ვე ლი ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ, მომ დევ ნო მო ნი ტო რინ გე ბის პრო
ცეს ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, სა კონ ტაქ
ტო პი რე ბით, მა თი სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი თი თე ბით და 
გან საზ ღვრუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით უფ რო და უფ რო უმ ჯო ბეს დე ბა და გა მარ
თუ ლი ხდე ბა. მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბი სას შე იმ ჩნე ვა და დე ბი თი ტენ დენ ცი ის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა, ყვე ლა ინ ფორ მა ცია სის რუ ლე შია მოყ ვა ნი ლი და ხი ლუ ლი ა, რა საც აქ
ტი უ რად ადევ ნე ბენ თვალ ყურს სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რე ბი.

http://ambrolauri.gov.ge/sajaro_info.php?id=1შეს წავ ლი სას ირ კვე ვა, რომ თვით მმარ
თვე ლი ორ გა ნოს მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი; ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 
9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი ან გა რი ში; შეს ყიდ ვის გეგ მა და ან გა რი ში იძებ ნე
ბა05.31.21თა რი ღით ,აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ ინ ტენ სი უ რად იტ
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ვირ თე ბა ყვე ლა შუ ა ლე დუ რი ან გა რი ში, რი სი ნახ ვაც შე უძ ლია ნე ბის მი ერ და ინ ტე
რე სე ბულ ვი ზი ტორს სა იტ ზე.

მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ ძი რი თა დი სა ვალ დე ბუ ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ე ბი 
გან თავ სე ბუ ლია სა იტ ზე (http://ambrolauri.gov.ge/page_t.php?id=63), კონ კრე ტუ ლად 
კი, თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი; სხდო მე ბის დღის წეს რი გი; საკ რე ბუ
ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი და დად გე ნი ლე ბე ბი. ასე ვე აქ ტი უ რად 
ხდე ბა თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ან გა რი შე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ე ბის გან თავ სე ბა. 
თუმ ცა კვლავ არ ხდე ბა 10 დღით ად რე, საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის თა რი ღის და
ა ნონ სე ბა; მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის დრო საც სი ტუ ა ცია უც ვლე ლი ა, მო ქა ლა ქე ბის 
მი ღე ბის დრო არ არის ელექ ტრო ნუ ლად გან თავ სე ბუ ლი ვებ გვერ დზე. „სა მუ შაო 
ჯგუ ფი“ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ თან აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობ და, 
რომ გან საზ ღვრუ ლი ყო მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რი სათ ვის კონ კრე ტუ ლი ვი ზი ტის 
დღე ე ბი, რაც არა ე ფექ ტუ რი გა მოდ გა. მი ზე ზი კი აღ მოჩ ნდა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
წარ მო მად გენ ლე ბის უა რი აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით, რად გან ისი ნი თვლი ან, 
რომ მო ქა ლა ქე ებ თან მუდ მი ვი კო მუნ კა ცია გამ ჭვირ ვა ლო ბის ერ თერ თი მნიშ ვნე
ლო ვა ნი ინ დი კა ტო რია და თუ ისი ნი ად გილ ზე იქ ნე ბი ან, მზა ო ბას გა მოთ ქვა მენ 
მო ქა ლა ქე ებს შეხ ვდნენ ნე ბის მი ერ დროს. 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ან ტი კო რუფ ცი უ ლი პო ლი ტი კა მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლია გამ
ჭვირ ვა ლე მმარ თვე ლო ბი სა. მო ნი ტო რინ გის მი ხედ ვით ამ კუ თხი თაც ხდე ბა არ სე ბუ
ლი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. პირ ვე ლი მო ნი ტო რინ გი დან დღემ დე 
არ იძებ ნე ბა ვებ გვერ დზე ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა და ეთი კის კო დექ სი, თუმ ცა ამ 
კუ თხით არის წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი, პარ ტნი ო რი ოგა ნი ზა ცი ის „რა ჭა ლე ჩხუ მი
სა და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნა ლუ რი ჰა ბი „ა ფხა ზინ ტერ კონ ტის“ მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი 
პრო ექ ტის, მცი რე გრან ტის „ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, თვით მმარ თვე ლო
ბის და მა ტე ბი თი რე გუ ლა ცი ე ბის დო კუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა“ (ფა ზა 2) 
ფარ გლებ ში შე იქ მნა ან ტი კო რუ ცი უ ლი საბ ჭო, მომ ზად და ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, 
რო მე ლიც უკ ვე გა და ცე მუ ლია გან სა ხილ ვე ლად და სის რუ ლე ში მო საყ ვა ნად ამ ბრო ლა
უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის. ამ დრომ
დე ეთი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბის დო კუ მენ ტით სარ გებ ლობ და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, თუმ ცა უკ ვე „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ წევ რე ბის მი ერ შე მუ შავ და დო
კუ მენ ტის სა მუ შაო ვერ სია ეთი კის ქცე ვის შე სა ხებ, რო მე ლიც ასე ვე გა და ცე მუ ლია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის, მიმ დი ნა რე ობს კონ სულ ტა ცი ე ბი გან სა ხილ ვე ლად და და სამ
ტკი ცებ ლად საკ რე ბუ ლოს მი ერ, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა 
ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
კუ თხით.
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	 	ეფექ ტი ა ნო ბა

რა პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბია ეფექ ტი ა ნო ბის კუ თხით ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში, პროგ რე სი უფ რო თვალ სა ჩი ნოა თუ რეგ რე სი?!

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გი იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას მკვეთ რად და ვი ნა ხოთ არ სე ბუ ლი სუ რა თი 
თა ვი სი გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბით.

საკ რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სად კვარ ტა ლუ რი გეგ მე ბი გა მოქ ვეყ ნე ბუ
ლია ვებ გვერ დზე გან კარ გუ ლე ბის სა ხით, რო მე ლიც იძებ ნე ბა აღ ნიშ ნულ ბმულ ზე 
http://ambrolauri.gov.ge/sajaro_info.php?id=2 . მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის გან მარ ტე
ბით ამ მხრივ კვლავ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია და დე ბი თი ტენ დენ ცი ა. თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა
ვი ა, რომ ვებ გვერ დის სიმ ცი რი დან გა მომ დი ნა რე ხში რად ხდე ბა დო კუ მე ნენ ტე ბის 
წაშ ლა.

არ სე ბობს თუ არა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის 
პრაქ ტი კა, გან საზ ღვრუ ლია თუ არა მო ნი ტო რინ გის ვა დე ბი და შე სა ბა მი სი ფორ მა? 
 მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ თი დას ტურ დე ბა, რომ თა ნამ
შრომ ლე ბის შე ფა სე ბა ხდე ბა ივ ნის ში შუ ა ლე დუ რად და წლის ბო ლოს. რაც შე ე ხე ბა 
სამ სა ხუ რე ბის უფ რო სებს, მა თი საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბებს აკე თებს მე რი, რაც რე გუ
ლირ დე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ფორ მე ბით და ხორ ცი
ელ დე ბა საკ რე ბუ ლოს მი ერ გან კარ გუ ლე ბით. ამ ეტაპ ზე, COVID19 პან დე მი ით გა
მოწ ვე უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო შე ფა სე ბა ხდე ბა წლის ბო ლოს. „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ 
მხრი დან არის რე კო მენ და ცი ა, შე მუ შავ დეს მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე სა ფა სებ
ლად სპე ცი ა ლუ რი ანო ნი მუ რი ფორ მე ბი, თუმ ცა ამა ზე იყო პა სუ ხი, რომ უკუ კავ ში
რის თვის მო სახ ლე ო ბა იყე ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ პლატ ფორ მის კო მენ ტა
რე ბის ველს.

მი უ ხე და ვად “სა მუ შაო ჯგუ ფის“ არა ერ თი რე კო მენ და ცი ი სა, მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის 
კონ კრე ტუ ლი დღე (ე ბი) არ გა წე რი ლა, მი ღე ბა ხდე ბა ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში. თუმ ცა 
კო ვიდ პან დე მი ი დან გა მომ დი ნა რე ძი რი თა დად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მუ შა ობს დის ტან ცი
უ რად. აღ ნიშ ნულ პრო ექ ტში ჩარ თუ ლი ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის „რა ჭა ლე ჩხუ
მი სა და ქვე მო სვა ნე თის თვით მარ თვე ლო ბის რე სურს ცენ ტრის“ მი ერ მცი რე გრან ტე
ბის ფარ გლებ ში (რო მე ლიც და ფი ნა სე ბუ ლია ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ) გან ხორ ცი ელ და 
პრო ექ ტი: „ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლე ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხის გაზ რდა თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის 
გა მო ყე ნე ბით “,რომ ლის შე დე გად მო სახ ლე ო ბას შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბა ნე ბის მი ერ 
დროს, მარ ტი ვად და ნე ბის მი ე რი ად გი ლი დან მი ი ღოს საკ რე ბუ ლო ში და მე რი ა ში 
არ სე ბუ ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა, ონ ლა ინ ჩა ე წე როს ღო ნის ძი ე ბებ ზე, შე კითხ ვა და
უს ვას ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას და დად გე ნილ ვა და ში მი ი ღოს მის გან პა სუ ხი 
მათ თვის მნიშ ვნე ლო ვან სა კი თხებ ზე.
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შე მო სულ სა ჩი ვარ ზე პა სუ ხის გა ცე მა ხდე ბა კა ნო ნით დად გე ნილ ვა დებ ში. კითხ
ვე ბის რა ო დე ნო ბა ზე ინ ფორ მა ცია ვერ მოგ ვა წო დეს, რად გან მო ნი ტო რინ გის 
დროს თვით მმარ თვე ლო ბა კო ვიდ პან დე მი ით შექ მნი ლი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი
ნა რე გა და სუ ლი იყო ონ ლა ინ სა მუ შაო რე ჟიმ ზე. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი ფან ჯა რა „მო ი თხო ვე ინ ფორ მა ცი ა“ ამ 
დრო ის თვის გა აქ ტი უ რე ბუ ლი ა, სა დაც მო ქა ლა ქე ებს და და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს 
შე უძ ლი ათ მი ი ღონ მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ზე ნე ბის მი ე რი სა ხის სა ჯა რო ინ
ფორ მა ცია (აღ ნშნუ ლი შექ მნი ლია აა იპ. LDA Georgiaას მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პრო ექ ტის ფარ გლებ ში).

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს თა ნამ შრო მელ თა გან ვით რე ბის გეგ მა აქვს შე მუ შა
ვე ბუ ლი. პირ ვე ლა დი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბი დან წე რი ლო ბი თი ფორ მით გა მო
თხო ვილ იქ ნა სა ჭი რო ე ბე ბი, რის შე სა ბა მი სა დაც მომ ზად და გეგ მა, რო მე ლიც დამ ტკი
ცე ბუ ლი იქ ნა საკ რე ბუ ლოს მი ერ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ COVID19 პან დე მი ით გა მოწ ვე
უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბი სა და დას წრე ბის რა ო დე ნო ბა წი ნა 
მო ნი ტო რინ გთან შე და რე ბით მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და.

მო ნი ტო რინ გის მო ცე მულ ეტაპ ზე საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის თვის, არ 
ყო ფი ლა გა მო ყე ნე ბუ ლი რა ი მე სა ხის ახა ლი ინ სტრუ მენ ტი ან ტექ ნი კა, თუ არ ჩავ
თვლით ზე პირ სიტყ ვი ერ დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში ინ ფორ მა ცი ე ბის გაც ვლას. 

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, სა უ კე თე სო პრაქ
ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 
ჩა ტარ და დე ბა ტე ბი, თე მა ზე: „ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიღ წე უ ლი შე
დე გე ბი, წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბის გა ზი ა რე ბა სხვა (მე გო ბა რი) მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტე ბი დან“  სა დაც ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ციპ ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს მი ე ცათ 
შე საძ ლებ ლო ბა გაც ნო ბოდ ნენ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრაქ ტი კას პე ტი ცი ის შე
მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბით, ასე ვე ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მა გა ლითს ეთი
კის კო დექ სის მი ღე ბა ზე. 

	 	ინ კლუ ზი უ რო ბა

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად კვლავ გა მახ ვილ და ყუ რა დღე ბა 
ინ კლუ ზი უ რო ბის კომ პო ნენ ტზე ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში.

შე ნო ბა ზე დაკ ვირ ვე ბით დას ტურ დე ბა, რომ ამ ბრო ლა უ რის თვით მმარ თვე ლო ბა ში აღ
ნიშ ნუ ლი სა კი თხი არის მოგ ვა რე ბუ ლი. თუმ ცა შე ნო ბის ში და პე რი მეტ რში გა და ად გი
ლე ბა არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი.

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი დღეს დღე ო ბით (მე რი ა
ში, საკ რე ბუ ლო ში) ინ ფორ მი რე ბუ ლია ინ კლუ ზი უ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნორ
მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ხებ. აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით არ სე ბობს დად გე ნი ლე ბა 
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N12, რომ ლი თაც ხელ მძღვა ნე ლო ბენ 018წლმდე შშმ პი რე ბი, იღე ბენ ერ თჯე რა დად 
300ლარს, ყოლ თვი უ რად 100ლ მკვეთ რად შეზ ღუ დუ ლი სა წოლს მი ჯაჭ ვუ ლი პი რე ბი, 
4კი დუ რით პა რა ლი ზე ბუ ლი 200ლარს, მხედ ვე ლო ბა შეზ ღუ დუ ლი 100ლ ყო ველ თვი
უ რად, ფუნ ქცი ო ნე რებს დღის ცენ ტრი შშმ პი რე ბის თვის, რო მელ თაც 150 კვ.მ ფარ
თი გა დას ცა მე რი ამ. სო ფელ სად მელ ში გა იხ სნა მრავ ლფუნ ქცი უ რი სა რე ბი ლი ტა ციო 
ცენ ტრი შშმ პი რე ბი სათ ვის. სულ და ახ ლო ე ბით 50მდე შშმ პი რი არის რე გის ტრი რე
ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში.

ვებ გვერ დზე მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში არ იყო გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ვა კან
სი ე ბის შე სა ხებ, რის გა მოც კვლავ ვერ მოხ და დის კრი მი ნა ცი უ ლი კუ თხით ვა კან სი ის 
მაჩ ვე ნებ ლის შე ფა სე ბა.

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ
ვე ნე ბე ლი ხელ მი საწ ვდო მი არაა ვებ გვერ დზე, გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა შე ფას
და მხო ლოდ სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რე ბით შე სა ბა მის სამ სა ხურ თან, რის შე დე გა დაც 
დგინ დე ბა, რომ ამ დრო ის მო ნა ცე მით ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა გან საზ ღვრუ ლია 40%
ით, მიმ დი ნა რე ობს სა მუ შა ო ე ბი გენ დე რუ ლი სა ტა ტის ტი კის გა მოკ ვე თის მხრივ, 
ვებ გვერ დზე ასახ ვი სათ ვის. ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა ნელ 
თა ნამ დე ბო ბებ ზე (მე რი, მე რის მო ად გი ლე, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე, მო ად
გი ლე, კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე) მყო ფი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არა
სა ხარ ბი ე ლო ა, წამ ყვან თან მდე ბო ბებ ზე ძი რი თა დად და საქ მე ბუ ლია მა მა კა ცე ბი, 
თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ არის კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე და საკ რე ბუ ლოს 
წევ რი ქა ლე ბი.

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის დრო საც ვლინ დე ბა, რომ კონ კრე ტუ ლი შტა ტი არ არ სე ბობს 
მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბი სათ ვის, თუმ ცა ად მი ნის ტრა ცი ის სამ სა ხუ რის 
ხელ მძღვა ნე ლი, იღებს ამ პი რებს და ამი სა მარ თებს შე სა ბა მის უწყე ბებ თან. ძი რი თა
დად კი ამ ჭრილ ში პა სუ ხის მგებ ლო ბა აღე ბუ ლი აქვს სო ცი ა ლურ სა კითხ თა სამ სა
ხურს.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამ 
დრომ დე არ არ სე ბობს.

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით შექ მნი ლია ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის პლატ ფორ მა: ვებ გვერ დზე არის გან თავ სე ბუ ლი ფან ჯა რა ,,მო ი თხო ვე 
ინ ფორ მა ცი ა“, My.gov.geზე შე საძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბით სარ გებ ლო ბა. 
აღ ნიშ ნუ ლი ვებ გვერ დი მიბ მუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, თუმ ცა აღ სა ნიშ
ნა ვი ა, რომ ამის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მო ქა ლა ქე ე ბის დიდ ნა წილს არ აქვს. იგეგ მე ბა 
ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბა. ასე ვე, მცი რე გრან ტის ფარ გლებ ში შე იქ მნა ელექ ტრო
ნუ ლი მე ნე ჯე რი, რო მე ლიც ასე ვე მი ე ბა ვებ გვერდს და აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სი მო მა ვა ლი 
თვი დან გა აქ ტი ურ დე ბა.
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წი ნა მო ნი ტო რინ გმაც ცხად ყო, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ოფი ცი ა ლუ რად თარ ჯიმ ნის 
მომ სა ხუ რე ბა არ არის და მო ცე მუ ლი სერ ვი სის სა ჭი რო ე ბა არ არ სე ბობს. მე ო თხე მო
ნი ტო რინ გის დრო საც სა კი თხი სად მი მიდ გო მა უც ვლე ლი ა.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბით ვლინ დე ბა , რომ მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა საბ ჭოს; გენ
დე რუ ლი საბ ჭო; შშმ პირ თა საბ ჭოს და ე მა ტა მე ო თხე მო ნი ო ტო რინ გის დროს არა
სამ თავ რო ბოს ინი ცი ა ტი ვით შექ მნი ლი  მერ თან მო მუ შა ვე ახალ გაზ რდუ ლი საბ ჭო, 
რო მე ლიც შედ გე ბა 10 წევ რის გან, აქე დან 5 არის რა ჭის ახალ გაზ რდუ ლი ასამ ბლე ის 
წევ რი, ერ თი კი „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ წარ მო მად გე ნე ლი.

ასე ვე CSO ფო რუ მის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი „სა მუ შაო ჯგუ ფი“ იკ რი ბე ბა თვე ში ერ
თჯერ, სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე 2ჯერ.

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ფონ დი “ა ფხა ზინ ტერ კონ ტის“ მი ერ შე იქ მნა ან ტი
კო რუფ ცი უ ლი საბ ჭო.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს გენ დე რუ ლი და მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი. სა ქარ თვე
ლოს ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბის ეროვ ნულ ასო ცი ა ცი ას თან ერ თად ამ 
ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სი. მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის გვერ დზე არის ფან ჯა რა სა ხელ წო დე ბით „და გეგ მე შე ნი ბი უ ჯე ტი“ სა
დაც მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ მა თი ინი ცი ა ტი ვე ბის გაჟ ღე რე ბა. სო ცი ა ლუ რი ბი უ
ჯე ტი თა ვი სი პროგ რა მე ბით ჩაშ ლი ლია მთლი ან ბი უ ჯეტ ში თუმ ცა ამ მხრივ მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტი ჯერ კი დევ გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას, რო მე ლიც უმოკ ლეს დრო ში 
და იძ ლე ვა.

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

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ,მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ თან სა უბ
რი სას და ვებ გვერ დის შეს წავ ლი სას გა მო იკ ვე თა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი მუ
ნი ცი პა ლი ტე ში ჯერ კი დევ სა თა ნა დო დო ნე ზე არ არის გა დაჭ რი ლი, უფ რო ფა
სა დუ რი ა. ამ მი მარ თუ ლე ბით მი დის აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა, მხარ და ჭე რის პროგ რა
მებ ში, პრი ო რი ტე ტე ბის გა დაწყ ვე ტის პრო ცეს ში, აქ ტი უ რად ჩარ თონ მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბი.

სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია მე რი ის სა ზო გა
დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რი. შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა ძი რი თა დად ხდე ბა 
ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინი ცი ა ტი ვით.
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	 	დას კვნა და რეკომენდაციები

მო ნი ტო რინ გის დას კვნა:

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბით ვლინ დე ბა, 
რომ ძი რი თა დი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი მი ღე ბუ ლია აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ფარ
გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა მუ შა ო ბის შე დე გად. ამ დრო ის მო ნა ცე მე ბით აღ მოფხ ვრი
ლია ვებ გვერ დზე და ფიქ სი რე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი, გა აქ ტი უ რე ბუ ლია ღი ლა კი „მო ი თხო ვე 
ინ ფორ მა ცი ა“, ასე ვე ფუნ ქცი ო ნი რებს ვე ლი  „და გეგ მე შე ნი ბი უ ჯე ტი“, პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში შექ მნი ლია ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ტო რი რო მე ლიც გა ა მარ ტი ვებს მო
სახ ლე ო ბა სა და სა ჯა რო მო ხე ლე ებს შო რის ჯან საღ კო მუ ნი კა ცი ას, და ზო გავს დრო სა 
და ტრან სპორ ტი რე ბის ხარ ჯებს. მცი რე გრან ტე ბის ფარ გლებ ში მომ ზა დე ბუ ლია ან
ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა, რო მე ლიც გა და ცე მუ ლია გან სა ხილ ვე ლად და იმ პლე მენ ტა
ცი ის თვის შე სა ბა მის სამ სა ხურს. ასე ვე „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ მუ შა ო ბის შე დე გად მომ
ზად და ეთი კის კო დექ სის სა მუ შაო ვერ სი ა, რო მე ლიც ასე ვე გან სა ხილ ვე ლად არის 
გა და ცე მუ ლი შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რის თვის.

და საძ ლე ვი გა მოწ ვე ვე ბი

დღე ის მდგო მა რე ო ბით აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მო საფხ ვრე ლად მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მი სა მარ თით შე მუ შა ვე ბუ ლია ახა ლი რე კო მენ და ცი ე ბი, რაც გუ ლის ხმობს სქე სის 
ნიშ ნით სეგ რე გი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბას, ვებ გვერ დი არ ასა ხავს გენ დე
რულ სტა ტის ტი კას, გა სა მარ თია ში და მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა, უნ და მოხ დეს გენ დე
რუ ლი, მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის და ნერ გვა და სხვა კომ პო ნენ ტე ბის დამ კვიდ რე ბა 
ეფექ ტი ა ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მმარ თვე ლო ბის ფორ მი რე ბის თვის. 

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი  
მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი  
რე კო მენ და ცი ე ბი

 რე კო მენ დი რე ბუ ლი ა, ოფი ცი ა ლუ რად და წეს დეს და გან თავ სდეს ელექ ტრო
ნუ ლად მო სახ ლე ო ბის თვის მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის 
(თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის) მი ერ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბი სა და კონ სულ ტა ცი ე ბის 
დღე ე ბი და სა ა თე ბი.

 მი ზან შე წო ნი ლი ა, გენ დე რუ ლი, სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის შე სა ხებ მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ მა კონ კრე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი გა დად გას, მოხ დეს სა ჯა რო მო ხე ლე
თა გა დამ ზა დე ბა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა. 
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 სა სურ ვე ლია ად გი ლობ რივ მა თვით მმარ თვე ლო ბამ სა კუ თარ თავ ზე აი ღოს 
ინი ცი ა ტი ვა და ორ გა ნი ზე ბა გა უ წი ოს პე რი ო დულ შეხ ვედ რებს რე გი ონ ში 
მოქ მედ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რაც სექ ტორ თშო რის თა ნამ შრომ
ლო ბას შე უ წყობს ხელს.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბას წინ უს წრებ დეს შ.შ.მ. პი რე
ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა, რა თა შე იქ მნას მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ადგილობრივ დონეზე საჯარო 

მმართველობის რეფორმის (PAR) 

საგზაო რუკის განხორციელების 

მეოთხე  მონიტორინგის ანგარიში

ცაგერის მუნიციპალიტეტი
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	 	შე სა ვა ლი

აღ ნიშ ნუ ლი ან გა რი ში ასა ხავს რი გით მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის შე დე გებს ცა გე
რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის 
გან ვი თა რე ბის მხრივ. 

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი

 პირ ვე ლი და სა ბო ლოო მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი სა და რე კო მენ და
ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის ანა ლი ზი და და დე ბი თი ტენ დენ ცი ე ბის აღ მო ჩე ნა, ასე ვე და საძ
ლე ვი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, ახა ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით, 
რა თა უწყ ვეტ რე ჟიმ ში გაგ რძელ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ვი თა რე ბა ეფექ ტი ა ნო ბის, 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის თვალ საზ რი სით. 

მო ნი ტო რინ გი ჩა ა ტარ და 2021 წლის ივ ლი სის თვე ში, ად გი ლობ რი ვი პარ ტნი ო რი სსო 
ე ბის „ ცა გე რის ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრის“ (მ.სვა ნი ძე) და 
„აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა“ (მ.ლი პარ ტე ლი ა ნი) წარ მო
მად გენ ლე ბის მი ერ  „მე წარ მე ქალ თა ფონ დის“ კუ რა ტო რო ბით.

მო ნი ტო რინ გის მე თო დო ლო გია

მე თო დო ლო გია  მო ნი ტო რე ბი წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი კითხ ვა რით 
ხელ მძღვა ნე ლობ დნენ, რო მე ლიც მო ი ცავ და შე ფა სე ბის ინ დი კა ტორს. ინ ფორ მა
ცი ის შე საგ რო ვებ ლად შეს წავ ლი ლი იქ ნა ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი სა და 
საკ რე ბუ ლოს ელექ ტრო ნუ ლი გვერ დე ბი. და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად 
მოხ და სა ტე ლე ფო ნო და პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცი ე ბი სხვა დას ხვა სამ სა ხუ რე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან  რო გორც აღ მას რუ ლე ბელ, ასე ვე სა კა ნონ მდებ ლო სის ტე
მა ში.

გა წე უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის თვის მო ნი ტო რინ გში ჩარ თუ ლი გუნ დი მად ლო ბას უხ დის 
ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის წარ მო მად გენ ლებს.

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

	 	გამ ჭვირ ვა ლო ბა

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ვა კან სი ე ბის შე
სა ხებ ონ ლა ინ გა ნა ცხა დე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი, დგინ დე ბა, 
რომ წლის გან მავ ლო ბა ში მხო ლოდ 2 ვა კან სია იყო გა მო ცხა დე ბუ ლი. მუ ნი ცი პა ლი
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ტე ტი ამ მი მარ თუ ლე ბით ხელ მძღვა ნე ლობს დო კუ მენ ტით „დად გე ნი ლე ბა კონ კურ სის 
წე სის შე სა ხებ.“ 

(tsageri.gov.ge) ვებ გვერ დზე მოკ ვლე უ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დგინ დე ბა, ორ
გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა , თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ა, მა თი 
სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტე ბის მი თი თე ბე ბით და გან საზ ღვრუ
ლი მო ვა ლე ო ბე ბის აღ ნიშ ვნით და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის (www. tsageri.gov.ge); მე ო თხე 
მო ნი ტო რინ გის დროს შე ი ნიშ ნე ბა მცი რე პროგ რე სი, გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია საკ რე ბუ
ლოს წევ რე ბის , მე რი ის, შეს ყიდ ვის გეგ მა და ან გა რი შე ბი. ინ ფორ მა ცი ე ბი მე რი ი სა 
და საკ რე ბუ ლოს მუ შა ო ბის შე სა ხებ, გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბებ ზე, პრო ექ
ტებ ზე, სხვა დას ხვა პროგ რა მებ ზე, აქ ტი ვო ბა ზე ყო ველ დღი უ რად ქვეყ ნდე ბა ასე ვე 
ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დზე, რა საც ახ ლავს ფო ტო მა სა ლა ან 
ვი დეო სი უ ჟე ტი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი მო ი ცავს: თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ებს, 
სხდო მის ოქ მებს, გან კარ გუ ლე ბებს. დად გე ნი ლე ბე ბი ხელ მო წე რი დან 5 დღე ში 
ქვეყ ნდე ბა სა კა ნონ მდებ ლო მაც ნე ში. საკ რე ბუ ლოს დღის წეს რი გი ქვეყ ნდე ბა სა
ინ ფორ მა ციო და ფა ზე. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არის ფან ჯა რა, სა დაც მო
ქა ლა ქეს შე უძ ლია გა ი ა როს რე გის ტრა ცია და მის თვის სა ინ ტე რე სო ნე ბის მი ე რი 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია მი ი ღოს ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში ტე ლე ფო ნის ნო მერ ზე SMS 
შე ტყო ბი ნე ბის სა ხით. მი უ ხე და ვად ამი სა ვებ გვერ დზე, მი სი სრულ ყო ფი სათ ვის არ 
ხდე ბა ყვე ლა ინ ფორ მა ცი ის და ტა ნა, რის მი ზე ზა დაც სა ხელ დე ბა ვებ გვერ დის მო
ცუ ლო ბის სიმ ცი რე. რა ზეც მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დღემ დე მი დის აქ ტი უ რი კონ სულ
ტა ცი ე ბი.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის და კონ სულ ტა ცი ე ბის პი რო ბე ბი კო ვიდ სი
ტუ ა ცი ე ბი დან გა მომ დი ნა რე ჯერ ისევ შეზ ღუ დუ ლი ა. ვებ გვერ დზე მო ქა ლა ქე თა მი ღე
ბის სა ა თე ბი არ არის გან თავ სე ბუ ლი, თუმ ცა წი ნა მო ნი ტო რინ გის დროს საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რის, მო ად გი ლე ე ბი სა და საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ როს თან მი ღე ბი სა და 
კონ სულ ტა ცი ე ბის დღე ე ბი გა ნი საზ ღვრა „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ მუ შა ო ბის შე დე გად: ყო
ველ დღი უ რად  10 სა ა თი დან 14 სა ა თამ დე. აღ ნიშ ნუ ლი გა მოკ რუ ლია კა ბი ნე ტე ბის 
შე სას ვლე ლებ თან, რაც შე ე ხე ბა დე პუ ტა ტებს, შეხ ვედ რე ბი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი აქვთ 
მათ სა დე პუ ტა ტო თე მებ ში.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის ან ტი კო რუფ ცი უ ლი გეგ მა (რო მელ ზე დაც მიმ დი ნა რე ობს მუ
შა ო ბა), ასე ვე ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ცი ე ბის, ეთი კის კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა გამ ჭვირ ვა
ლო ბის ხა რისს უფ რო მაღ ლა სწევს. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მე სა მე მო ნი ტო რინ გის 
დროს ეს დო კუ მენ ტე ბი ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნდა. „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ 
ინ ტენ სი უ რი მუ შა ო ბის შე დე გად შე მუ შავ და ეთი კის კო დექ სი, შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ
რე ბის გავ ლის შემ დეგ დო კუ მენ ტი მი ღე ბუ ლია გან კარ გუ ლე ბა #37 „ცა გე რის მუ ნი
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ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს წევ რის ეთი კის კო დექ სის და საკ რე ბუ ლოს წევ რის ფი
ცის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“. 

თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ინ სტი ტუ ტი „IDFI“ მუ შა ობს ად გი ლობ რივ დო ნე
ზე გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბის ამაღ ლე ბის სტრა ტე გი უ ლი დო
კუ მენ ტე ბის თა ო ბა ზე. ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს კო რუფ ცი უ ლი რის კე ბის შე ფა სე ბა, 
სა დაც ფო კუს ჯგუ ფის ფორ მატ ში ჩარ თუ ლი იყო მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის წევ რე
ბი, ად გი ლობ რი ვი პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ცა გე რის მე რია აქ ტი უ რად თა ნამ
შრომ ლობს ორ გა ნი ზა ცი ას თან და უმოკ ლეს ხან ში მომ ზად დე ბა ან ტი კო რუფ ცი უ
ლი გეგ მა. 

 

	 	ეფექ ტი ა ნო ბა

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ერ თგვა რად ემ ყა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეფექ ტი
ა ნო ბის ხა რის ხის გან საზ ღვრას. 

საკ რე ბუ ლოს კვარ ტა ლუ რი/ ნა ხე ვარ წლი ა ნი/ წლი უ რი სა მუ შაო გეგ მა მო ნი ტო რინ
გის დროს არ იძებ ნე ბა ვებ გვერ დზე, საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის თა ნამ შრო მელ თან 
გა სუბ რე ბის შე დე გად დგინ დე ბა, რომ 2021 წლის 1 კვარ ტლის სა მუ შაო გეგ მა  
გან კარ გუ ლე ბა #71; გან კარ გუ ლე ბა #74  მე2 კვარ ტლის სა მუ შაო გეგ მა; გან
კარ გუ ლე ბა #36  მე3 კავ რტა ლის გეგ მა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს, მაგ რამ არ 
არის ატ ვირ თუ ლი ამ დრო ის მო ნა ცე მე ბით ვებ გვერ დზე, რაც ამ კუ თხით რეგ რე
სად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში ჯერ კი დევ უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვად რჩე ბა მო ნი ტო
რინ გის სის ტე მის და მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბის 
არ არ სე ბო ბო ბა. ამ კუ თხით და გეგ მი ლია „სა მუ შაო ჯგუ ფის“ მი ერ შეხ ვედ რე ბი კომ
პე ტენ ტურ პი რებ თან, რა თა მოხ დეს სა კი თხის წინ წა მო წე ვა, აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბა და დრო უ ლად მი ღე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ
ლე ო ბის ნდო ბის ხა რის ხის გაზ რდა, სწო რედ ამი ტომ, მათ სურთ უმოკ ლეს დრო ში ეს 
სა კი თხი გა დაწყ დეს, სა კი თხის დრო ში გა წელ ვა გან პი რო ბე ბუ ლია კო ვიდ პან დე მი ის 
გავ რცე ლე ბას თან.

საკ რე ბუ ლოს აქვს ახ ლად შექ მნი ლი ელექ ტრო ნუ ლი საქ მის წარ მო ე ბის გვერ დი, სა
დაც ხდე ბა მო ქა ლა ქე თა რე გის ტრა ცი ა, საკ რე ბუ ლო ში მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რე ბი 
ხორ ცი ელ დე ბა ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში დღე ში 4 სა ა თი. მო ნი ტო რინ გის მო ნა ცე მე ბით 
40მდე შეხ ვედ რა ფიქ სირ დე ბა მერ თან, ხო ლო 30მდე მო ად გი ლე ებ თან.

მე რი ის მო ქა ლა ქე თა სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრის აღ რიცხ ვის მი ხედ ვით საკ რე ბუ ლო
ში 95 შე მო სუ ლი წე რი ლი ა, რა ზეც პა სუ ხე ბის გა ცე მა ხდე ბა 10 დღის გან მავ ლო ბა ში, 
მე რი ა ში შე სუ ლია 47 წე რი ლი და კო რეს პო დენ ცი ა, აღ ნიშ ნუ ლის ელექ ტრო ნუ ლი აღ



85

ცაგერის მუნიციპალიტეტი - ეფექტიანობა

რიცხ ვა არ ხორ ცი ელ დე ბა (თუმ ცა თვით მმარ თვე ლო ბა გეგ მავს შე მო სუ ლი კო რეს პო
დენ ცი ის ელექ ტრო ნულ სის ტე მა ტი ზა ცი ას), შე მო სუ ლი კო რეს პო დენ ცი ე ბი მი სა მარ
თდე ბა შე სა ბა მის ად რე სა ტებ თან პა სუხ გა სა ცე მად.

კად რე ბის პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის პირ და პი რი მო ვა ლე ო ბა ა, 
მო ნი ტო რინ გმა აჩ ვე ნა, რომ ამ კუ თხით რა ი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი არ შე ი
ნიშ ნე ბა. ბი უ ჯეტ ში ჩა დე ბუ ლია მუხ ლი თა ნამ შრო მელ თა სწავ ლე ბა კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბის მიზ ნით, სა ხელ ფა სო ანაზ ღა უ რე ბის 1% ოდე ნო ბით, რაც თან ხობ რი ვად 
7000 ლარს შე ად გენს. 

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად ირ კვე ვა, რომ სა ჯა რო მო ხე ლე ებს ტრე ნინ გე ბი (ონ ლა ინ 
ფორ მატ ში, კო ვიდ რე გუ ლა ცი ე ბის მკაც რი დაც ვის პი რო ბებ ში) ჩა უ ტარ დათ შემ დეგ 
სა კი თხებ ზე: ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
პროგ რა მე ბი და მას ში მო ნა წი ლე ო ბის პი რო ბე ბი, მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა. 
სულ ჩა ტა რე ბუ ლია 10 ტრე ნინ გი.

წი ნა მო ნი ტო რინ გის მო ნა ცე მი უც ვლე ლი რჩე ბა, ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე პი რე ბი დან 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 30% საკ რე ბუ ლო ა, 3540% 
მე რი ა.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის
თვის იმარ თე ბა რე გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ რე ბი, თათ ბი რე ბი, რაც აი სა ხე ბა შე სა ბა მი სი 
ოქ მე ბით, თუმ ცა ონ ლა ინ მა თი გან თავ სე ბა დღემ დე არ ხდე ბა. 

სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით ცა გე რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტი მო ნა წი ლე ობ და შეხ ვედ რა ში, სა დაც მოხ და თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს საქ
მი ა ნო ბის წარ მა ტე ბუ ლი ქე ი სე ბის გა ზი ა რე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია მე ო თხე მო ნი ტო
რინ გის პრო ცეს ში და ფიქ სი რე ბუ ლი შე დე გი  ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი სა 
და საკ რე ბუ ლოს ოფი ცი ა ლუ რი დე ლე გა ცია ეს ტო ნე თის ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის, სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მა რე ბის სა ჯა რო 
სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბი სა და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით იმ
ყო ფე ბო და ეს ტო ნეთ ში, სა დაც ასე ვე ჩარ თუ ლი იყო პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 
რო მე ლიც ცა გერ ში ახორ ცი ე ლე ბენ აღ ნიშ ნულ (PAR) პრო ექტს. აღ ნიშ ნუ ლი პრო
ექ ტის ფარ გლებ ში ასე ვე ჩა ტარ და დე ბა ტე ბი, თე მა ზე: „ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში მიღ წე უ ლი შე დე გე ბი, წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბის გა ზი ა რე ბა სხვა (მე გო ბა რი) 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან“  სა დაც ცა გე რის მუ ნი ციპ ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს 
მი ე ცათ შე საძ ლებ ლო ბა გაც ნო ბოდ ნენ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრაქ ტი კას პე ტი
ცი ის შე მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბით, ასე ვე წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მა გა
ლითს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბას თან და კავ ში რე ბით. 
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	 	ინ კლუ ზი უ რო ბა

წი ნა მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბა ზე პან დუ სის გა მარ თვას
თან და კავ ში რე ბით რა ი მე პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი არ ფიქ სირ დე ბა, შე ნო ბის ძვე
ლი კონ სტრუქ ცია არ იძ ლე ვა მარ ტი ვად პან დუ სის მი შე ნე ბის სა შუ ა ლე ბას, ამი ტომ 
სა ჭი როა და მა ტე ბი თი ფი ნან სე ბის მო ძი ე ბა, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი გა დაწყ
დეს და დე ბი თად. 

მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გენ ლებ თან ინ ტერ ვი უს შე დე გად ირ კვე ვა, რომ 
მე რის ბრძა ნე ბით (2019 წლის იან ვარ ში, ბრძა ნე ბა N45) შექ მნი ლია შშმ პი რებ თან 
მო მუ შა ვე კო მი სი ა. შე სა ბა მი სად კა ნო ნის ცოდ ნა მა თი მხრი დან უზ რუნ ველ ყო ფი
ლი ა.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად შე ფა სე ბუ ლია შაბ ლო ნუ რი ვა კან სი ის გან ცხა დე ბის ტექ
სტის ფორ მა, სა დაც ვა კან სი ებ ში შემ ზღუ და ვი, დის კრი მი ნა ცი უ ლი ფრა ზე ბი არ 
ფიქ სირ დე ბა.

www. tsageri.gov.ge მი მო ხილ ვით დგინ დე ბა, რომ გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა ვებ
გვერ დზე ხელ მი საწ ვდო მი ა, და სა ხე ლე ბით: მე რი ის თა ნამ შრომ ლე ბი კა ტე გო რი ე
ბით და გენ დე რულ ჭრილ ში, რაც 40% არის ფიქ სი რე ბუ ლი: 6 ქა ლი და 25 მა მა კა ცი.

ვებ გვერ დზე www.tsageri.gov.ge გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა ხელ მი საწ ვდო მი ა, მე ო
თხე მო ნი ტო რინ გის დროს მაჩ ვე ნე ბე ლი უც ვლე ლია საკ რე ბუ ლო ში  10%, ხო ლო 
მე რი ა ში 11 %.

მო ნი ტო რინ გის შე დე გად დგინ დე ბა, რომ საკ რე ბუ ლო ში არის ჯან დაც ვი სა და სო
ცი ა ლურ სა კითხ თა კო მი სი ა, რომ ლის ხელ მძღვა ნელ პირს ჩა უ ტარ და ტრე ნინ გი 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა ზე. მე რი ა ში გა ნი
საზ ღვრა სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი, რომ ლებ საც ასე ვე ჩა უ ტარ და ტრე ნინ გე ბი მოწყ
ვლა დი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის თა ო ბა ზე. აღ სა ნიშ ნა
ვი ა, რომ სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ან გა რი შე ბი არ არის ხელ მი საწ ვდო მი ამ დრო ის
თვის ვებ გვერ დზე. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე მთა ვარ ფან ჯა რა ზე და ტა ნი ლია თვალ სა ჩი ნოდ ,,შექ
მე ნი პე ტი ცი ა“ ან გა რი ში, ასე ვე არის მი მარ თვის ფორ მე ბი: გან ცხა დე ბის ფორ მა, 
სა ჩივ რის ფორ მა. საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე დას წრე ბის მსურ ველ თა რე გის ტრა ცია 
ელექ ტრო ნუ ლად არ ფიქ სირ დე ბა, თუმ ცა ინ ტერ ვი უმ აჩ ვე ნა, რომ გან ცხა დე ბე ბი არ
სე ბობს. ვებ გვერ დზე მთა ვარ ფან ჯა რა ზე და ტა ნი ლია თვალ სა ჩი ნოდ ,,მო ი თხო ვე ინ
ფორ მა ცი ა“ ,მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბით გა მო ყე ნე ბის სტა ტის ტი კა 
არ არ სე ბობს.

წი ნა მო ნი ტო რინ გმაც ცხად ყო, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ოფი ცი ა ლუ რად თარ ჯიმ ნის 
მომ სა ხუ რე ბა არ არის და მო ცე მუ ლი სერ ვი სის სა ჭი რო ე ბა არ არ სე ბობს. მე ო თხე მო
ნი ტო რინ გის დრო საც სა კი თხი სად მი მიდ გო მა უც ვლე ლი ა.
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საკ რე ბუ ლო ში ფუნ ქცი ო ნე რებს გენ დე რუ ლი საბ ჭო, მე რი ა ში მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ
თა საბ ჭო, რო მე ლიც იკ რი ბე ბა წე ლი წა ში ერ თხელ. არ სე ბობს დრო ე ბი თი საბ ჭო ე ბის 
შექ მნის პრაქ ტი კა. 

მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი კონ კრე ტუ ლად არ არის გა წე რი ლი, თუმ ცა არის სო ცი ა
ლუ რი ბი უ ჯე ტი, რო მე ლიც ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა პრი ო რი ტე ტად და ა სა ხე ლა 
2020 წელს. პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცია „აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე  ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბა“ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ახორ ცი ე ლებს მცი რე პრო ექტს 
მო ნა წი ლე ო ბით და გენ დე რულ ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კი თხებ ზე, სა დაც აქ ტი უ რად თა ნამ
შრომ ლობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი, შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბი, ჩა ტარ
და ტრე ნინ გე ბი, და იდ გა სა ჯა რო სივ რცე ებ ში ყუ ლა ბე ბი, სა დაც მო ქა ლა ქე ებს აქვთ 
შე საძ ლებ ლო ბა ჩა ერ თონ, წა მო ა ყე ნონ იდეა თა ვი ან თი ქა ლა ქის /სოფ ლის გან ვი თა
რე ბის მიზ ნით. არის მო საზ რე ბა და ინ ტე რე სი, რომ 2022 წლის ბი უ ჯეტ ში აი სა ხოს 
აღ ნიშ ნუ ლი კომ პო ნენ ტე ბი.

სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის N 25 დად გე ნი ლე ბით, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის სამ სა ხურს 
აქვს შშმ პი რე ბის თვის გა წე რი ლი სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი, აპ რილ ში ჩა ტარ დე ბა 
სპორ ტუ ლი შე ჯიბ რი შშმ პი რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. ფუნ ქცი ო ნე რებს ასა კობ რივ, შშმ 
პირ თა და უმ წე ო თათ ვის 2 სა სა დი ლო.

სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან /სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის სა კონ ტაქ
ტო პი რი საკ რე ბუ ლო ში არის ეკა ბენ დე ლი ა ნი  აპა რა ტის თა ნამ შრო მე ლი, მე რი ა ში 
 ვა სილ სა ღი ნა ძე.

	 	დას კვნა და რეკომენდაციები

მო ნი ტო რინ გის დას კვნე ბი:

მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის დროს ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო იკ ვე თა „სა მუ შაო 
ჯგუ ფე ბის“ მუ შა ო ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა, რაც ეხე ბა 
ეთი კის კო დექ სის დამ ტკი ცე ბას. დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ცა გე რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი წარ მა ტე ბით თა ნამ შრომ ლობს ად გი ლობ რივ პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა
ცი ებ თან, რი სი დას ტუ რიც არის გაც ვლი თი გა მოც დი ლე ბე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის ფარ გლებ ში ერ თობ ლი ვი ვი ზი ტი ეს ტო ნეთ ში, 
სა დაც შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ გაც ნო ბოდ ნენ ელექ ტრო ნულ სის ტე მას. ასე ვე მი დის 
მუ შა ო ბა მცი რე გრან ტე ბის ფარ გლებ ში მო ნა წი ლე ო ბი თი და გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის 
და ნერ გვა ზე.

პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის პა რა ლე ლუ რად დღემ დე რჩე ბა და საძ ლე ვი გა მოწ ვე ვე ბი, 
რო მე ლიც კვლავ აი სა ხე ბა რე კო მენ და ცი ე ბის ნუს ხა ში. ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
რე კო მენ და ცი ე ბის შეს რუ ლე ბის მი ხედ ვით წინ იწევს, რაც ხელს უწყობს ეფექ ტი ა ნი, 
გამ ჭვირ ვა ლე და ინ კლუ ზი უ რი მო დე ლის სრულ ყო ფას.
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ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი მე ო თხე  
მო ნი ტო რინ გის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი 

 ხელ მი საწ ვდო მი გახ დეს მო სახ ლე ო ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლად მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის ვებ გვერ დზე მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის (თა ნამ
დე ბო ბის პი რე ბის) მი ერ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბი სა და კონ სულ ტა ცი ე ბის დღე ე
ბი და სა ა თე ბი.

 შე მუ შავ დეს მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე
ბი. 

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მკა ფი ოდ უნ და იყოს გა წე რი ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო
მე ბი, გეგ მე ბი, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვდო მი უნ და იყოს ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ
ლი პი რის თვის.

 აუ ცი ლე ბე ლია ად მი ნის ტრა ცი უ ლი შე ნო ბე ბი ადაპ ტი რე ბუ ლი იყოს შშმ პი
რებ ზე.

 სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა დრო უ ლად და ნერ გოს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე
ტი რე ბის მო დე ლი;

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა უნ და შე ი მუ შა ოს და გა წე როს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა
რე ბის გეგ მა. 
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ადგილობრივ დონეზე საჯარო 

მმართველობის რეფორმის (PAR) 

საგზაო რუკის განხორციელების 

მეოთხე  მონიტორინგის ანგარიში

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
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	 	შე სა ვა ლი

სა ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის „საგ ზაო რუ კით“ აღე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე წარ მა ტე ბუ ლი იმ პლე მენ ტა ცი ის თვის 
ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მიღ წე უ ლი პროგ რე სის 
კონ ტრო ლი და შე სა ბა მი სი პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბით. 

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფონ დი „სო ხუ მი სა“ და პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის (მე წარ მე ქალ თა ფონ დი, მეც ნი ერ თა კავ ში რი  „სპექ ტრი“) პრო ექ ტის 
 „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო 
რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“  ფარ გლებ ში, ჩა ტარ და მე ო თხე შუ ა ლე დუ რი 
მო ნი ტო რინ გი.

მო ცე მულ ეტა პამ დე ჩა ტა რე ბუ ლი სა მი მო ნი ტო რინ გის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი 
რე კო მენ და ცი ე ბი შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის თვის წარ დგე ნი ლი იყო ად გი ლობ რი
ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის და პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფის 
მი ერ მოხ და მა თი ად ვო კა ტი რე ბა ად გი ლობ რივ სა მოქ მე დო გეგ მებ ში. ნა წი ლი 
უკ ვე ასა ხუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში, პო ლი ტი კურ დო კუ მენ ტებ ში, 
ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში.

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი წარ მო ად გენს ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რი გით 
მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის ან გა რიშს. მო ნი ტო რინ გი ჩა ტარ და 2021 წლის ივ ლის ში, 
ლან ჩხუ თის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის  „სა ქარ თვე ლოს სა
სოფ ლო დარ ბა ზის“, „ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის“  მი ერ, კუ რა ტო
რი ორ გა ნი ზა ცი ის, იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ ში რი  „სპექ ტრის“ ხელ
მძღვა ნე ლო ბით.

მო ნი ტო რინ გის მო ცე მულ ეტაპ ზე შეს რუ ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა მი მო ი ხი ლავს მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის სხვა დას ხვა 
ას პექტს, გან სა კუთ რე ბით ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით და მო ი ცავს 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბას გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა
ნო ბის, ინ კლუ ზი უ რო ბის /ჩარ თუ ლო ბის თვალ საზ რი სით.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი

მო ნი ტო რინ გის მო ცე მუ ლი ეტა პის მი ზა ნია  წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის შემ დეგ ლან ჩხუ
თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის და პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბის ასახ
ვა, მიღ წე უ ლი პროგ რე სის გა ზომ ვა; არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა; შე სა ბა
მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის წარ მა ტე ბუ ლი იმ პლე მენ ტა ცი ის თვის.
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მო ნი ტო რინ გის მე თო დო ლო გია

კვლე ვის მე თო დო ლო გია  მო ნი ტო რინ გის ჩა სა ტა რებ ლად შედ გა შე სა ბა მი სი გეგ მა; 
მო ცე მულ ეტაპ ზე გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო კვლე ვის იგი ვე ინ სტრუ მენ ტი, რაც წი ნა მო
ნი ტო რინ გე ბის დროს და შე ი ცავ და ინ დი კა ტო რებს თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბი სა და ინ კლუ ზი უ რო ბის გა მო სავ ლე ნად.

მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო შემ დე გი მე თო დე ბი: 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დის და სხვა ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე
ბის შეს წავ ლა; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის საქ მი ა ნო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ
ლო ბის, ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის, დე ბუ ლე ბე ბის, გან კარ გუ ლე ბე ბის მი მო ხილ ვა, სა
ჯა რო ინ ფორ მა ცი ე ბის გა მო თხო ვა; კო მუ ნი კა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მი სი 
სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან (ძი რი თა დად ონ ლა ინ ფორ მატ ში, გა მომ დი ნა
რე კო ვიდ 19ის პან დე მი ის შეზ ღუდ ვე ბი დან); მო ნა ცემ თა შე და რე ბა წი ნა მო ნი ტო
რინ გის შე დე გებ თან.

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

	 	გამ ჭვირ ვა ლო ბა

1) მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბის მი ხედ ვით, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ვა კან სი ე ბის 
შე სა ხებ ელექ ტრო ნუ ლად ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, თუმ ცა ვა კან სი ე ბი 
2020 წლის შემ დეგ არ გა მო ცხა დე ბუ ლა. 

2) წი ნა პე რი ოდ ზე დაკ ვირ ვე ბა ცხად ყოფს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ვა კან სი ე ბი ქვეყ
ნდე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ვა დებ ში.

3) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის, თა ნამ დე ბო ბის 
პი რე ბის, მა თი ბი ოგ რა ფი ე ბის, უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბის და სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის 
(სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბი, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტა) მი თი თე ბის კუ თხით მდგო მა რე ო ბა 
კვლა ვაც და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა. ასე ვე შე უ ფერ ხებ ლად მუ შა ობს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძა ლის ხმე ვით და ნერ გი
ლი ინო ვა ცი უ რი პორ ტა ლი www.lcman.ge, რო მელ ზე გა დას ვლა ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დი და ნაც (www.lanchkhuti.gov.ge). 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მოხ და აპ ლი კა ცი ის გა ფარ თო ე ბა და მი სი სა შუ ა ლე ბით საკ რე ბუ
ლოს წევ რე ბის გარ და უკ ვე შე იძ ლე ბა და კავ ში რე ბა მერ თან, მე რის მო ად გი ლეს თან, 
სამ სა ხუ რე ბი სა და გან ყო ფი ლე ბე ბის უფ რო სებ თან, მე რის წარ მო მად გენ ლებ თან და 
მათ გან პა სუ ხის მი ღე ბა. პლატ ფორ მა უჩ ვე ნებს, რამ დე ნი წე რი ლი შე მო ვი და, ვინ მი
ი ღო, რამ დე ნი კო რეს პონ დენ ცი აა წა უ კი თხა ვი და ვის მი ერ. 

 პორ ტა ლი www.lcman.ge გა ნა პი რო ბებს მო ქა ლა ქე ებ სა და თვით მმარ თვე ლო ბას შო
რის შე უ ფერ ხე ბელ და ღია კო მუ ნი კა ცი ას და მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვს მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის სა კითხ ში. 

4) ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა იმ კუ
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თხით, რომ ვებ გვერ დზე სის ტე მა ტი უ რად ქვეყ ნდე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი, დამ
ტკი ცე ბუ ლი ბი უ ჯე ტი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის 3, 6, 9 თვის ან გა რი შე ბი, წლი უ რი 
ან გა რი ში, შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა და ან გა რი შე ბი (ბო ლო ან გა რი შის თა რი ღი: 22.05.2021). 
ყვე ლა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია ქვეყ ნდე ბა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ნორ მე ბი სა და 
ვა დე ბის დაც ვით. 

5) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი და აპ ლი კა ცია www.lcman.ge მო ი ცავს ყვე ლა მნიშ
ვნე ლო ვან სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას, მათ შო რი სა ა: თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი
ე ბი, საკ რე ბუ ლოს /მე რი ის სხდო მე ბის თა რი ღი, დღის წეს რი გი, ოქ მე ბი; საკ რე ბუ ლოს 
მი ერ მი ღე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი; დამ კვიდ რე ბუ ლია ვებ გვერ დზე ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტე ბის და სხვა დო კუ მენ ტე ბის პრო ექ ტის გან თავ სე ბის პრაქ ტი კა და და ინ ტე რე სე
ბულ პი რებს შე უძ ლი ათ, წი ნას წარ გა ეც ნონ აღ ნიშ ნულ დო კუ მენ ტებს. 

6) აქვთ თუ არა ად გი ლობ რი ვი თა ნამ დე ბო ბის პი რებს მო ქა ლა ქე ე ბის მი ღე ბის /ღია 
კონ სულ ტა ცი ე ბის სა ა თე ბი და გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია თუ არა აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე: მო ნი ტო რინ გის მო ცე მულ ეტაპ ზე მი ღე ბის სა ა თე ბი 
მერს აქვს პა რას კე ო ბით  4 სა ა თი; მე რის მო ად გი ლეს  ყო ველ დღე; საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რეს  ორ შა ბა თო ბით  4 სა ა თი; საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის მო ად გი ლეს 
 ყო ველ დღე; დე პუ ტა ტებს  ყო ველ დღე; დე პარ ტა მენ ტე ბის მო ად გი ლე ებს  ყო ველ
დღე. პროგ რე სი მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ პან დე მი უ რი შეზ ღუდ ვე ბის ნა წი ლობ რივ მა 
მოხ სნამ გა მო იწ ვია სი ტუ ა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა მო ქა ლა ქე ებ თან უშუ ა ლო კო მუ ნი კა
ცი ის კუ თხით.

7) მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის მა სა ლე ბით, არ არ სე ბობ და ან ტი კო
რუფ ცი უ ლი დო კუ მენ ტე ბი. სა ხე ზეა პროგ რე სი იმ კუ თხით, რომ შე მუ შა ვე ბუ ლია მე
რი ის ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა, რომ ლის დამ ტკი ცე ბა უნ და მოხ დეს უახ ლო ეს 
მო მა ვალ ში (მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბის მომ ზა დე ბის პე რი ო დი  2021 წ ივ ლი სი). 

	 	ეფექ ტი ა ნო ბა

1) მო ნი ტო რინ გის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა გრძელ დე ბა 
და საკ რე ბუ ლოს გა აჩ ნია კვარ ტა ლუ რი/ წლი უ რი სა მუ შაო გეგ მა. სხდო მე ბი ტარ დე ბა 
რეგ ლა მენ ტის შე სა ბა მი სად. წლი უ რი სა მუ შაო გეგ მე ბი ხელ მი საწ ვდო მია ვებ გვერ დზე. 

2) სა კითხ თან და კავ ში რე ბით  არ სე ბობს თუ არა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის 
მო ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა, გან საზ ღვრუ ლია თუ არა მო ნი ტო რინ გის ვა დე
ბი და შე სა ბა მი სი ფორ მა  ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნერ გი ლია აღ ნიშ ნუ
ლი პრაქ ტი კა: ში და აუ დი ტი მე რის ბრძა ნე ბის შე სა ბა მი სად და კონ კრე ტულ ვა დებ ში 
ახორ ცი ე ლებს მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინგს.

3) წი ნა მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბით, ლან ჩხუთ ში მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით მო
სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბა არ იყო და ნერ გი ლი. მო ცე მულ ეტაპ ზე ამ სა
კითხ ში არ სე ბობს თვალ სა ჩი ნო პროგ რე სი: მო ნი ტო რინ გის მო ცე მულ ეტაპ ზე ირ კვე ვა, 
რომ „ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრმა“ შე ი მუ შა ვა და გა ნა ხორ ცი ე ლა მო სახ ლე
ო ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბით კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის კვლე ვა. შე დე გე ბი მი ე წო
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და მე რი ას. ასე ვე, „სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზი“ მე რი ის დაკ ვე თით აწარ მო ებს 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის კვლე ვას.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო ცე მუ ლი პრაქ ტი კით მოხ და წი ნა მო ნი ტო რინ გის რე კო მენ და
ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბა  „მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, კერ ძო 
პი რე ბის, პრო ფე სი უ ლი ჯგუ ფე ბის რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ
ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შე საგ რო ვებ ლად“. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა აუთ სორ სინ გის წე სით 
და ი წყო კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი ა.

4) მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და დღე ე ბის რა ო დე ნო ბა თვის მან ძილ ზე მე რი ა ში, 
საკ რე ბუ ლო ში შეხ ვედ რე ბის თვის. მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მდგო მა რე ო ბა გა უმ
ჯო ბეს და: პან დე მი უ რი შეზ ღუდ ვე ბის მოხ სნის შემ დეგ მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა
ცი ის თვის თვე ში გა მო ყო ფი ლია შემ დე გი რა ო დე ნო ბის დღე ე ბი: მერ თან  4; მე რის 
მო ად გი ლეს თან  21; სამ სა ხუ რის უფ რო სებ თან და გან ყო ფი ლე ბის გამ გე ებ თან 
 21; საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რეს თან  21; მო ად გი ლეს თან  21; საკ რე ბუ ლოს 
წევ რებ თან  21.

5) გრძელ დე ბა ბო ლო მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლე ნი ლი პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი კა მო ქა ლა
ქე ე ბის წე რი ლებ ზე და სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის გა ცე მის, მო ნა ცემ თა აღ რიცხ ვი ა ნო ბის 
კუ თხით (დღე ე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა, რე ა გი რე ბის, უკუ კავ ში რის ხა რის ხი): საკ
რე ბუ ლო ში მო ქა ლა ქე თა წე რი ლე ბის /სა ჩივ რე ბის სტა ტის ტი კა ხორ ცი ელ დე ბა ავ ტო მა
ტუ რად, საკ რე ბუ ლოს პროგ რა მა www.lcman.geს მეშ ვე ო ბით. ამ ეტა პის თვის გაგ ზავ
ნი ლია 68 წე რი ლი, საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის მხრი დან (მო ნი ტო რინ გის პე რი ო დის თვის) 
პა სუხ გა უ ცე მე ლი წე რი ლი არ აღი ნუს ხე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პლატ ფორ მა ახა
ლი და ნერ გი ლია მე რი ა ში, მერს/ მე რის მო ად გი ლე ებს 3 დღე ში გა ეგ ზავ ნათ 4, სამ სა
ხუ რის უფ რო სებს  18, გან ყო ფი ლე ბე ბის უფ რო სებს  8 და მე რის წარ მო მად გენ ლებს 
1 წე რი ლი. 

დაკ ვირ ვე ბით ცხა დი ხდე ბა, რომ მე რი ა ში სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა ზე პა სუ ხის გა ცე მა 
ხდე ბა, მაქ სი მუმ, 10 დღე ში (რე ა ლუ რად კი 45 დღე ში). პერ სო ნა ლურ წე რილ ზე ან 
სა ჩი ვარ ზე, სა შუ ა ლოდ, 3 დღე ში. 2021 წელს შე სუ ლია 71 წე რი ლი.

6) მო ნი ტო რინ გით გა ირ კვა, რომ ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, ისე ვე, რო გორც წი
ნა პე რი ოდ ში, აქვს თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბის გეგ მა. ის ყო ველ წლი უ რად დგე ბა 
პრო ფე სი ულ სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ზე დაყ რდნო ბით, რო მელ საც ატა რებს ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის გან ყო ფი ლე ბა თა ნამ შრო მელ თა შე ფა სე ბის სის ტე მის სა შუ ა
ლე ბით. თა ნამ შრო მელ თა ტრე ნინგ სა ჭი რო ე ბე ბი ვლინ დე ბა ან კე ტე ბის და ინ ტერ
ვი უ ი რე ბის მე თო დის გა მო ყე ნე ბით. მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო 
სას წავ ლო პროგ რა მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ეფუძ ნე ბა თა ნამ
შრომ ლე ბის ყო ველ წლი ურ გა მო კითხ ვას. მათ ში მი თი თე ბუ ლი კითხ ვე ბით დგინ დე ბა 
თე მე ბი, რომ ლებ საც ეფუძ ნე ბა სატ რე ნინ გო კუ რი კუ ლუ მე ბი.

7) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე
ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბა, მო ნი ტო რინ გის მი ხედ ვით, 2021 წელს იყო 7. მათ შო რის, სა მი 
ტრე ნინ გი ჩა უ ტარ დათ თა ნამ დე ბო ბის პი რებს. სა მი ვე შემ თხვე ვა ში თე მა ზე  „ტრე
ნინ გი მე ნე ჯე რულ უნა რებ ში“. ტრე ნინ გის მი წო დე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლა აუ დი ტის ინ
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სტი ტუტ მა. ის და ფი ნან სდა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან. ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბა ზე იხარ ჯე ბა ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
სა ხელ ფა სო ფონ დის 1%, რაც კა ნო ნი თაა გან საზ ღვრუ ლი. ამ მი მარ თუ ლე ბით, წი ნა 
მო ნი ტო რინ გთან შე და რე ბით, რო ცა არ ხდე ბო და ამ თან ხის ათ ვი სე ბა, არის შე სამ
ჩნე ვი პროგ რე სი.

8) ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 
პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი წარ მო ად გენს 22%ს. წი ნა მო ნი ტო რინ გთან შე და რე ბით 
ტრე ნინ გე ბის მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ და. 

9) მდგო მა რე ო ბა უც ვლე ლია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ რა ი მე სა ხის 
ინ სტრუ მენ ტის ან ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბის კუ თხით საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ
თვის თვის: მა გა ლი თად, ცოდ ნის მარ თვის მი მარ თუ ლე ბით პრაქ ტი კა ში და ნერ გი ლია 
ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა სხვა დას ხვა გან ყო ფი ლე ბა სა და სამ სა ხურს შო რის.

10) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის ინ ფორ მა ცი ით, გა სუ ლი წლის მან
ძილ ზე სხვა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, სა უ კე
თე სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით შეხ ვედ რე ბი არ ჩა ტა რე ბუ ლა. 
მი ზე ზად ცხად დე ბა პან დე მი ის შეზ ღუდ ვე ბი.

	 	ინ კლუ ზი უ რო ბა

1) მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბი სა და თა ნა ბა რი პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხ ში 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა შშმ პი რე ბის თვის სა თა ნა დო გა რე მოს შექ
მნას. დღის წეს რიგ ში დგას, პირ ველ რიგ ში, ად მი ნის ტრა ცი ულ შე ნო ბებ ში პან დუ სე
ბის გა მარ თვის სა კი თხი. ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცი რე პო ზი ტი უ რი 
ცვლი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და. ხელ მი საწ ვდო მი გახ და პირ ველ სარ თულ ზე გან ლა გე ბულ 
მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტრთან მი სას ვლე ლი.

2) მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (მე რი ა ში, საკ რე ბუ ლო ში) ინ კლუ
ზი უ რო ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ხებ გარ კვე
უ ლი ცოდ ნა არ სე ბობს. ამის დას ტუ რია პროგ რა მე ბი 018 წლამ დე შშმ პირ თა, გან
სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე და დედ მა მით ობოლ ბავ შვთა დახ მა რე ბის თვის; 
ბავ შვთა რე ა ბი ლი ტა ცი ის თვის ტრან სპორ ტი რე ბის პროგ რა მა.

3) მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბე ბის ტექ სტის და კრი ტე რი უ
მე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ გა მო ცხა დე ბუ ლი ვა კან სი ე ბი 
დის კრი მი ნა ცი ის ნიშ ნებს არ შე ი ცავს, თუმ ცა არ არის წა მა ხა ლი სე ბე ლი ზო მე ბი ქა
ლე ბის, შშმ პი რე ბის და სხვა ჯგუ ფე ბის თვის.

4) მო ნი ტო რინ გის მი ხედ ვით, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ქა
ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ შეც ვლი ლა: მე რი ა ში არის 54%, საკ რე ბუ ლო ში 
 78%; საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტი: კა ცი  5, ქა ლი 17, საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი: კა ცი  28, 
ქა ლი  4.

5) ასე ვე უც ვლე ლია ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო
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ბებ ზე მყო ფი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი: მე რია  54%; საკ რე ბუ ლო  20%. 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მი უ ხე და ვად მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აღ რიცხ ვი ა ნო ბის სის ტე მის 
გა მარ თუ ლო ბი სა, არ არის და ნერ გი ლი გენ დე რუ ლად სეგ რე გი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის 
წარ მო ე ბის პრაქ ტი კა. 

6) ისე ვე, რო გორც წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის დროს, ჩანს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის 
მოწყ ვლად ჯგუ ფებ თან კო მუ ნი კა ცი ა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი: საკ რე ბუ ლო ში  სა
კითხს კუ რი რებს გენ დე რუ ლი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე; მე რი ა ში  სო ცი ა ლუ რი სამ სა
ხუ რის სპე ცი ა ლის ტი. 

მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბით, სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის ბე ნე ფი ცი არ თა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა. სო ცი ა ლურ პროგ
რა მებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ამ ჯგუ ფის ადა მი ა ნე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი. წი ნამ დე ბა რე 
ან გა რიშ ში უკ ვე იყო სა უ ბა რი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნერ გილ პო ზი ტი ურ პრაქ ტი კა ზე 
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის კუ თხით, თუმ ცა, უნ და ით ქვას, რომ კვლე ვე ბის ან გა რი შე ბი 
არ არის ხელ მი საწ ვდო მი ვებ გვერ დზე. 

7) ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
და ნერ გი ლია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სხვა დას ხვა ფორ მე ბი. მო ქა ლა ქე თა მი ერ 
კონ კრე ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის სუ რა თი შემ დე გი ა: 2021 წელს შე მო სუ ლი 
წე რი ლე ბი  308; პე ტი ცი ე ბი  0, სა ჩივ რე ბი  0; ვებ გვერ დებ ზე www.lanchkhuti.gov.ge, 
www.lcman.ge  დას მულ შე კითხ ვა ზე პა სუ ხი მი ი ღო 34მა მო ქა ლა ქემ. 

წი ნა მო ნი ტო რინ გთან შე და რე ბით ფიქ სირ დე ბა პროგ რე სი: ეს არის მე რი ა ში www.
lcman.ge პროგ რა მის და ნერ გვა პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის გან სრუ ლი უკუ კავ ში რის 
მი სა ღე ბად.

8) მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პი რე
ბის თვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბა არ არის. მი ღე ბუ ლი მა სა ლე ბით, მო ცე მულ ეტაპ ზე 
არც დამ დგა რა ამის სა ჭი რო ე ბა.

9) მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს მე რის სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, რამ დე ნი მე სა მუ შაო ჯგუ ფი. სხდო მე ბის ოქ მე ბი ფრაგ
მენ ტუ ლად ქვეყ ნდე ბა ვებ გვერ დზე. წი ნა მო ნი ტო რინ გთან შე და რე ბით, არის პროგ
რე სი  მე რი ა ში შე იქ მნა ახალ გაზ რდულ მრჩე ველ თა საბ ჭო. 

10) ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს სო ცი ა ლუ რი, მო ნა წი ლე ო ბი თი, გენ დე რუ ლი 
ბი უ ჯე ტი. მთლი ან ბი უ ჯეტ თან მი მარ თე ბით გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის წი ლია 0,049% 
(5000ლ), მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა  0,569% (69 900 ლ), სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მე ბი  5,49% (625 500 ლ). პროგ რე სი მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ გენ დე რუ ლი თა ნას
წო რო ბის პროგ რა მა ბი უ ჯეტ ში ასა ხუ ლია და მო უ კი დე ბელ პროგ რა მად. 

აღ მა ვა ლი დი ნა მი კით მი დის მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის პროგ რა მის გან ხორ
ცი ე ლე ბა. ამის დას ტუ რია მი სი და ფი ნან სე ბის გაზ რდა (თავ და პირ ვე ლი თან ხა ბი
უ ჯეტ ში  69 900 ლა რი. მო ნი ტო რინ გის მო მენ ტის თვის  100 000 ლა რი). მო
ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის პორ ტა ლის ძა ლი ან მოქ ნი ლი სის ტე მა სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა, ელექ ტრო ნუ ლად მოხ დეს იდე ე ბის წარ დგე ნა, გან ხილ ვა, ხმის მი ცე მა. იხ. 
https://idealanchkhuti.ge/.
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მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი არ არი ან შეზ ღუ დუ ლი პრო ექ ტე ბის წარ დგე ნი სას და 
შე უძ ლი ათ სხვა დას ხვა სფე რო ში მრა ვალ ფე რო ვა ნი, ინო ვა ცი უ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის წარ დგე ნა. 

11) მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კვლა ვაც არ მოქ მე დებს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად
გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის 
ჩარ თვის ან მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის შე სა ხებ. გრძელ დე ბა ინი
ცი ა ტი ვა  ონ ლა ინ გა მო კითხ ვა „რის გა კე თე ბას ისურ ვებ დით თქვენს სა ცხოვ რე ბელ 
ად გი ლას?“ რაც მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის წა მა ხა ლი სე ბელ ღო ნის ძი ე ბას წარ მო
ად გენს, თუმ ცა მო ქა ლა ქე თა დი დი აქ ტი უ რო ბა ამ კუ თხით არ ვლინ დე ბა. 

12) მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბით, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში, რო გორც საკ
რე ბუ ლო ში, ასე ვე მე რი ა ში არის სა კონ ტაქ ტო პი რი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან /
სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის. შე იმ ჩნე ვა გარ კვე უ ლი პროგ რე სი სა მო ქა
ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გაზ რდის კუ თხით. ამის დას ტუ რია აუტ
სორ სინ გის მე თო დით სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

	 	დას კვნა და რეკომენდაციები

დას კვნა

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის იმ
პლე მენ ტა ცი ის მე ო თხე მო ნი ტო რი გის შე დე გად გა მო იკ ვე თა რე ფორ მის მიმ დი ნა რე
ო ბის კუ თხით თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ა, რო მელ მაც უჩ ვე ნა, რომ 
არის მკა ფი ოდ შე სამ ჩნე ვი პროგ რე სი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე
ბე ბი წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის მი ერ გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ. აღ სა ნიშ
ნა ვი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ნი ტო რინ გის შე დე გად შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და
ცი ე ბის მე ტი წი ლი შეს რუ ლე ბუ ლი ა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით პროგ რეს ზე მნიშ ვნე ლო
ვა ნი გავ ლე ნა იქო ნია პორ ტალ www.lcman.geს გა ფარ თო ე ბამ. სა ჩივ რე ბის და წე რი
ლე ბის პროგ რა მას და ე მა ტა მე რი ის კომ პო ნენ ტი, რა მაც უზ რუნ ველ ყო მო ქა ლა ქე ებ
თან კო მუ ნი კა ცი ის მო ცე მულ ინო ვა ცი ურ სის ტე მა ში მე რი ის ინ ტეგ რი რე ბა.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და ნერ გვის კუ თხით: 
შე მუ შა ვე ბუ ლია მე რი ის ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დე ბუ ლე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მაქ სი მა ლუ რად მო წეს რი გე ბუ ლია მო ქა ლა ქე ე
ბის წე რი ლებ ზე და სა ჩივ რებ ზე პა სუ ხის გა ცე მის, აღ რიცხ ვი ა ნო ბის სის ტე მა, თუმ ცა 
არ სე ბობს გა მოწ ვე ვა გენ დე რუ ლად სეგ რე გი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის და ნერ გვის და ვებ
გვერ დზე გენ დე რუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბის კუ თხით. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სია მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის, მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბით კმა ყო ფი ლე ბის შეს წავ ლის, სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის ეფექ ტის გა მოვ ლე ნის 
კუ თხით. ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აუტ სორ სინ გის მე თო დით გან ხორ ცი ელ და ად
გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ამ სერ ვი სის შეს ყიდ ვა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თვის გაც ნო ბა არ მომ ხდა რა.
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მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მი სა სალ მე ბე ლია პრო ფე სი ულ სა
ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა და მათ ზე დაყ რდნო ბით სატ რე ნინ გო 
სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა. მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ წი ნა პე რი ო დის გან გან სხვა ვე ბით, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი იყე ნებს კა ნო ნით გან საზ ღვრულ თან ხას (ბი უ ჯე ტის 1%) მო ხე ლე თა 
პრო ფე სი უ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის თვის.

უნ და ით ქვას, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის რე სურ სე ბი 
საკ მა ოდ გა მარ თუ ლი ა, უზ რუნ ველ ყო ფი ლია მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ელექ
ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბი, ინო ვა ცი უ რი და დახ ვე წი ლია მო ნა წი ლე ო ბით ბი უ ჯე
ტი რე ბა ში ჩარ თვის ფორ მე ბი (ა მის პო ზი ტი ურ შე დე გად უნ და გან ვი ხი ლოთ და ფი
ნან სე ბის გაზ რდა), თუმ ცა მო ნა წი ლე ო ბის სხვა ფორ მე ბი ნაკ ლე ბად გა მო ი ყე ნე ბა: 
მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან პე ტი ცი ე ბის წარ დგე ნა არ მომ ხდა რა; ნაკ ლე ბად ხდე ბა 
მო ნა წი ლე ო ბა ონ ლა ინ გა მო კითხ ვა ში  „რის გა კე თე ბას ისურ ვებ დით თქვენს სა
ცხოვ რე ბელ ად გი ლას?“ 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს სხვა დას ხვა საბ ჭო და სა მუ შაო ჯგუ ფი. ბო ლო 
პე რი ოდ ში და ე მა ტა ახალ გაზ რდულ მრჩე ველ თა საბ ჭო მე რი ა ში. პო ზი ტი ურ შე დე გად 
უნ და იქ ნეს გან ხი ლუ ლი ბი უ ჯეტ ში გენ დე რუ ლი პროგ რა მის ცალ კე ასახ ვა. თუმ ცა 
უნ და ით ქვას, რომ ვებ გვერ დზე მო ქა ლა ქე თა ად გი ლობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ
მე ბის საქ მი ა ნო ბა ზე მხო ლოდ ფრაგ მენ ტუ ლი ინ ფორ მა ცია მო ი პო ვე ბა.

მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჯერ ჯე რო ბით არ მომ ხდა რა მნიშ
ვნე ლო ვა ნი გარ ღვე ვა შშმ პი რე ბის თვის თა ნა ბა რი გა რე მოს შექ მნის კუ თხით და გან
სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს მათ თვის შე სა ბა მი სი სო ცი ა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის, სპე ცი ფი კუ რი პროგ რა მე ბის და ნერ გვის სა კი თხი. 

რე კო მენ და ცი ე ბი 

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას - მომ სა ხუ რე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ-
ტი ა ნო ბი სა და ინ კლუ ზი უ რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად: 

	აუ ცი ლე ბე ლი ა, მოხ დეს ვებ გვერ დის რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა მო ქა ლა ქე თა 
ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ ზე, პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ზე ინ ფორ მი რე ბის კუ
თხით. პე რი ო დუ ლად მოხ დეს სა ვალ დე ბუ ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ე ბის გა
ნახ ლე ბა და და ი ნერ გოს ვეგ ბვერ დის ად მი ნის ტრი რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი 
რგო ლე ბის ან გა რიშ გე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რე ბის, 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე.

	აუ ცი ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის გაგ
რძე ლე ბა აღ რიცხ ვი ა ნო ბის, მო ნა ცემ თა სტა ტის ტი კუ რი ბა ზე ბის სის ტე მა ტი
ზი რე ბის კუ თხით. გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს გენ დე რუ ლად სეგ
რე გი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ბა ზე ბის შექ მნა და ინ ფორ მა ცი ის ვებ გვერ დზე 
გან თავ სე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა. 
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	მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის, მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით 
კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კის შემ დგო მი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ა. 
სა სურ ვე ლი ა, უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას კვლე ვე ბის შე დე გე ბის ხელ მი საწ ვდო
მო ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფე ბის თვის. მოხ დეს კვლე ვის შე
დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბა ახა ლი პროგ რა მე ბის და ნერ
გვის, არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის მო ცუ ლო ბის, კრი ტე რი უ მე ბის დახ ვე წის თვის.

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი საბ ჭო ე ბის, სხვა დას ხვა სა მუ
შაო ჯგუ ფე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის უფ რო ფარ თო ინ ფორ
მი რე ბა, მო ქა ლა ქე ებ სა და მო ცე მულ რგო ლებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის ცირ
კუ ლა ცი ის და ინ ტე რაქ ტი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ის ხელ შე წყო ბა, რა თა მათ შეძ
ლონ შე ას რუ ლონ შუ ა მავ ლის რო ლი მო ქა ლა ქე ებ სა და თვით მმარ თვე ლო ბას 
შო რის. სა სურ ვე ლია ვებ გვერ დზე მათ საქ მი ა ნო ბა ზე უფ რო სრულ ყო ფი ლი 
ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა (საბ ჭოს წევ რე ბის შე მად გენ ლო ბა, სა კონ ტაქ ტო 
ინ ფორ მა ცი ა, სა მოქ მე დო გეგ მე ბი; სხდო მე ბის ოქ მე ბი და ა.შ.). 

	აუ ცი ლე ბე ლია თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან მოხ დეს მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ 
კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მე ბის გა მო
ყე ნე ბის ხელ შე წყო ბა; ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ე ბის, ონ ლა ინ გა მო კითხ ვე ბის, 
სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბის თა ო ბა ზე ცნო ბი ე რე ბის გაზ რდა; წა მა ხა ლი სე ბე
ლი ზო მე ბის მი ღე ბა; სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა 
მო ქა ლა ქე თა მე ტი გა აქ ტი უ რე ბის თვის.

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვის და აუტ სორ
სინ გის მე თო დის გა მო ყე ნე ბის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის გაგ რძე ლე ბა. ად
გი ლობ რივ კვა ლი ფი ცი ურ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მჭიდ რო თა ნამ
შრომ ლო ბა სა ჭი რო მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვის მიზ ნით.

	აუ ცი ლე ბე ლია შშმ პი რე ბის თვის თა ნა ბა რი გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფის ღო
ნის ძი ე ბე ბის და ნერ გვა. გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს მათ თვის შე
სა ბა მი სი სო ცი ა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, სპე ცი ფი კუ რი პროგ რა მე ბის და
ნერ გვის სა კი თხი.
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იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

ადგილობრივ დონეზე საჯარო 

მმართველობის რეფორმის (PAR) 

საგზაო რუკის განხორციელების 

მეოთხე  მონიტორინგის ანგარიში

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი



100

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

	 	შე სა ვა ლი

სა ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის „საგ ზაო რუ კით“ აღე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის უშუ ა ლო რე ა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბულ მნიშ
ვნე ლო ბას იძენს რე ფორ მის პროგ რე სის კონ ტრო ლი და შე სა ბა მი სი პო ლი ტი
კუ რი დი ა ლო გი ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბით, 
რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს რე ფორ მის წარ მა ტე ბა.

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პრო ექ ტის  „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა 
ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა
ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“  
ფარ გლებ ში, იმე რე თის მეც ნი ერ თა კავ ში რი „სპექ ტრის“ დაკ ვე თით ჩა ტარ და 
მე ო თხე შუ ა ლე დუ რი მო ნი ტო რინ გი.

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტში წარ მოდ გე ნი ლია მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი. მას ში 
ასა ხუ ლი მა სა ლე ბი ეფუძ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის  ,,გა ნათ ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი” და ,,ა ხალ გაზ რდა 
პე და გოგ თა კავ ში რი“  მი ერ მო პო ვე ბულ მტკი ცე ბუ ლე ბებს. 

მო ცე მულ ეტა პამ დე პრო ექ ტის ფარ გლებ ში სა მი მო ნი ტო რინ გი ჩა ტარ და. მათ 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბის თვის წა რედ გი ნა 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას და პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა
მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ მოხ და მა თი ად ვო კა ტი რე ბა ად გი ლობ რივ სა მოქ მე დო 
გეგ მებ ში. ნა წი ლი უკ ვე ასა ხუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში, პო ლი ტი კურ 
დო კუ მენ ტებ ში, ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში.

მო ნი ტო რინ გის მო ცე მულ ეტაპ ზე შეს რუ ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა მი მო ი ხი ლავს მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის სხვა დას ხვა ას პექტს, გან სა
კუთ რე ბით ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით და მო ი ცავს თვით მმარ თვე
ლი ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბას გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, ინ კლუ ზი უ რო
ბის /ჩარ თუ ლო ბის თვალ საზ რი სით.

მო ნი ტო რინ გის მი ზა ნი

მო ნი ტო რინ გის მო ცე მუ ლი ეტა პის მი ზა ნია  წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის შემ დეგ ოზურ
გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის, პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბის ასახ ვა 
(რომ ლე ბიც უჩ ვე ნე ბენ, რამ დე ნად არის მიღ წე უ ლი პროგ რე სი წი ნა მო ნი ტო რინ გთან 
შე და რე ბით); არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა; შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის 
მომ ზა დე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბუ ლი 
იმ პლე მენ ტა ცი ის თვის.
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კვლევის მე თო დო ლო გია

კვლე ვის მე თო დო ლო გია  მო ნი ტო რინ გის ჩა სა ტა რებ ლად შედ გა მო ნი ტო რინ გის გეგ
მა; მო ცე მულ ეტაპ ზე გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო კვლე ვის იგი ვე ინ სტრუ მენ ტი, რაც წი ნა მო
ნი ტო რინ გე ბის დროს და შე ი ცავ და ინ დი კა ტო რებს თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბი სა და ინ კლუ ზი უ რო ბის გა მო სავ ლე ნად.

 მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო შემ დე გი მე თო დე ბი: მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დის და სხვა ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის შეს
წავ ლა; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის, ნორ
მა ტი უ ლი აქ ტე ბის, დე ბუ ლე ბე ბის, გან კარ გუ ლე ბე ბის მი მო ხილ ვა; სა ჯა რო ინ ფორ
მა ცი ე ბის გა მო თხო ვა; კო მუ ნი კა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან (ძი რი თა დად ონ ლა ინ ფორ მატ ში, გა მომ დი ნა რე კო ვიდ 19ის 
პან დე მი ის შეზ ღუდ ვე ბი დან); მო ნა ცემ თა შე და რე ბა წი ნა მო ნი ტო რინ გის შე დე გებ თან.

მო ნი ტო რინ გის წი ნა პი რო ბე ბი და შეზ ღუდ ვე ბი: მო ნი ტო რინ გი ჩა ტარ და 2021 წლის 
ივ ლის ში. საქ მი ა ნო ბის პრო ცე სი იყო მაქ სი მა ლუ რად გამ ჭვირ ვა ლე, რა მაც გა ნა პი
რო ბა სა თა ნა დო მიმ ღებ ლო ბა ინ ფორ მა ცი ის გამ ცემ თა მხრი დან; მა ღა ლი ცნო ბა დო ბა 
მო ნი ტო რინ გის მიზ ნებ ზე, მე თო დებ ზე, ინ სტრუ მენ ტებ ზე. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სხვა
დას ხვა სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან ყვე ლა სა კითხ ზე იყო დრო უ ლი რე ა
გი რე ბა.

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა ლი ზი

	 	გამ ჭვირ ვა ლო ბა

1) ო ზურ გე თის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
გა მო სავ ლე ნად ერ თერთ ინ დი კა ტო რად გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ვა კან სი ე ბის თა ო ბა ზე 
ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა. მო ცე მულ ეტაპ ზე მხო ლოდ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ვებ გვერ დზეა გან თავ სე ბუ ლი ვა კან სი ა, რო მე ლიც თა რიღ დე ბა 2021 წლის 
21 იან ვრით. ვა კან ტუ რი პო ზი ცია იყო: მე ო თხე რან გის სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის პირ
ვე ლი კა ტე გო რი ის უმ ცრო სი სპე ცი ა ლის ტი. 

2) წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის მსგავ სად, ვა კან სი ე ბი ქვეყ ნდე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა
ხებ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ვა დებ ში.

3)მო ნი ტო რინ გის მო ცე მულ ეტაპ ზე ასე ვე ჩა ტარ და ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი ორ
გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის, თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბის, უფ ლე ბა მო
ვა ლე ო ბე ბის და სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ე ბის შეს წავ ლა. მე სა მე და მე ო თხე მო ნი
ტო რინგს შო რის შუ ა ლედ ში მო ნა ცე მე ბი არ შეც ვლი ლა, თუმ ცა არის პროგ რე სი იმ 
კუ თხით, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
სტრუქ ტუ რა გა ნახ ლე ბულ ფორ მატ ში, რაც გუ ლის ხმობს გრა ფი კულ სქე მას, სა დაც 
შე საძ ლე ბე ლია ცალ კე უ ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბის გაც ნო ბა. ამ კუ თხით საქ
მი ა ნო ბა და წყე ბუ ლი იყო ჯერ კი დევ წი ნა მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში.

4) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის მი მო ხილ ვა გვიჩ ვე ნებს, რომ მას ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ



102

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - გამჭვირვალობა

ლია ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბი, იძებ ნე ბა თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის 2021 წლის ბი უ
ჯე ტი, ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წლი უ რი ბი უ ჯე ტის კვარ ტა ლუ რი შეს რუ ლე
ბის ან გა რი შე ბი, ა(ა )ი პი ე ბის ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის წლი უ რი ან გა რი ში. ამ კუ თხით 
შე სამ ჩნე ვია გარ კვე უ ლი პროგ რე სი.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ „ვი ზუ ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი“, რო მე ლიც გამ ჭვირ ვა ლო ბის ერ თერ
თი ინ სტრუ მენ ტი ა, მე სა მე მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში სა იტ ზე ჯერ კი დევ ხარ ვე ზით 
მუ შა ობ და, მაგ რამ მო ცე მულ ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე ობს მო ნა ცე მე ბის და ზუს ტე ბა, ბა ზა
ში გან თავ სე ბუ ლია საც დე ლი ინ ფორ მა ცი ე ბი და ფუნ ქცია გა მარ თუ ლი ა. 

ბი უ ჯე ტე ბის ტექ სტუ რი ვერ სი ე ბი ასე ვე გან თავ სე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ
დზე, თუმ ცა ხში რად მო ქა ლა ქე ებს უძ ნელ დე ბათ ბი უ ჯე ტის წა კითხ ვა. ამ დროს მათ
თვის გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა ვებ გვერ დის ვე ლი  „სად მი დის ჩვე ნი ფუ ლი?” ის 
შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს სა ი ტის მომ ხმა რე ბელს, მარ ტი ვი დი აგ რა მე ბის სა შუ ა ლე ბით 
გა ეც ნოს 20162020 წლე ბის ბი უ ჯე ტე ბის ხარ ჯვის დი ნა მი კას.

5) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, ისე ვე რო გორც წი ნა პე რი ოდ ში, გან თავ სე ბუ ლია 
სა ვალ დე ბუ ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ე ბი. ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლია საკ რე ბუ
ლოს სხდო მე ბის დღის წეს რი გის, ოქ მე ბის, ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის, დად გე ნი ლე ბე ბის, 
ან გა რი შე ბის და ა. შ. გაც ნო ბა. ვებ გვერ დზე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის თვის არის ცალ კე 
ვე ლი, სა დაც მუდ მი ვად ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ე ბის გა ნახ ლე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე ხდე ბა საკ რე ბუ ლო/ მე რი ის სხდო მე ბის ანონ სის გან
თავ სე ბა (თა რი ღი, დღის წეს რი გი, ოქ მე ბი). ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია ასე ვე საკ
რე ბუ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი დად გე ნი ლე ბე ბი, გან კარ გუ ლე ბე ბი.

6) სხვა დას ხვა დროს ჩა ტა რე ბუ ლი მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბი ცხად ყოფს, რომ მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო ყო ველ წლი უ რად ამ ტკი ცებს საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის მი ერ 
მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის და შეხ ვედ რის გრა ფიკს, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე (იხ. ბმუ ლი) http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=3035 

პან დე მი ურ ვი თა რე ბა ში მიმ დი ნა რე ობს დის ტან ცი უ რი კო მუ ნი კა ცი აც, მა გა ლი თად, 
საკ რე ბუ ლოს წევ რის ან გა რი შის პირ და პი რი ტრან სლა ცი ა, რო მე ლიც ამომ რჩე ველ
თან და კავ ში რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. ჩა ნა წე რე ბი გან თავ სე ბუ ლია ფუნ ქცი ო ნალ 
 „პრეს ცენ ტრის“ ვი დე ო არ ქივ ში.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე შე საძ ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ დე ბო ბის პი
რე ბის მი ერ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბის სა ა თე ბის ნახ ვა. გან სხვა ვე ბით მე სა მე მო ნი ტო რინ
გის ეტაპ ზე არ სე ბუ ლი მო ცე მუ ლო ბის გან, მე ო თხე მო ნი ტო რინ გის პე რი ოდ ში კვლავ 
გა ნახ ლდა მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბა/ ღია კონ სულ ტა ცი ე ბი. საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე, 
მო ად გი ლე, დე პუ ტა ტე ბი ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში აწარ მო ე ბენ მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბას 
(იხ. ბმუ ლი http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=3035 http://ozurgeti.mun.gov.ge/?p=3040 )

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბა იმარ თე ბა ყო ველ ოთხ
შა ბათს დი ლის 10:00 სა ა თი დან. მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბის ცნო ბით, მე რი კუ რა ტორ მო ად გი ლე ებ თან და სამ სა ხუ რის უფ
რო სებ თან ერ თად გა ნი ხი ლავს მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებს და იძ ლე ვა მათ ზე დრო უ ლი 
რე ა გი რე ბის და ვა ლე ბებს. 
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7) ოზურ გე თი ერ თერ თი პირ ვე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ა, რო მელ საც აქვს სა ხელ მძღვა
ნე ლო ან ტი კო რუფ ცი უ ლი დო კუ მენ ტი: „ო ზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კე თილ სინ
დი სი ე რე ბი სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბის სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა“. სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით შე მუ შა ვე ბუ ლია სტრა ტე გი ის მო ნი ტო რინ გის 
ჩარ ჩო და შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გი ა. ან ტი კო რუფ ცი უ ლი საბ ჭოს წევ რე ბის სა მუ შაო 
შეხ ვედ რის ტრან სლი რე ბა ხდე ბა ონ ლა ინ ფორ მატ ში და მო ქა ლა ქე ებს აქვთ სა შუ ა ლე
ბა, თვა ლი ადევ ნონ მათ საქ მი ა ნო ბას. ამ კუ თხით პროგ რე სი თვალ სა ჩი ნო ა.

	 	ეფექ ტი ა ნო ბა

1) მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, აქვს თუ არა საკ რე ბუ ლოს კვარ ტა ლუ რი, ნა ხე ვარ
წლი ა ნი, წლი უ რი სა მუ შაო გეგ მა და რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია მო ქა ლა ქე ე ბის თვის. 
მი ღე ბუ ლი მა სა ლე ბით ცხა დი ხდე ბა, რომ ისე ვე, რო გორც წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის 
სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, მო ცე მულ ეტაპ ზეც მო ქა ლა ქე ებს აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, ვებ
გვერ დის სა შუ ა ლე ბით მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია საკ რე ბუ ლოს 2021 წლის სა მუ შაო გეგ მის 
შე სა ხებ.

2) ასე ვე გა მოვ ლინ და, რო გო რია მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის 
ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა; გან საზ ღვრუ ლია თუ არა მო ნი ტო რინ გის ვა დე ბი და შე სა ბა მი სი 
ფორ მა: სა კი თხის შეს წავ ლით ცხა დი ხდე ბა, რომ მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის 
მო ნი ტო რინგს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ფარ გლებ ში ახორ ცი ე ლებს მე
რი ის აუ დი ტის სამ სა ხუ რი. ამის თვის არ სე ბობს სპე ცი ა ლუ რი ფორ მა და შე სა ბა მი სი 
ვა დე ბი გან საზ ღვრუ ლია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გი ით.

3) მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნერ გი ლია მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე
ფა სე ბა და შე ფა სე ბის თვის სა ჭი რო ფორ მე ბი. მო ცე მუ ლი სერ ვი სის გან ხორ ცი ე ლე ბა 
და ი წყო „ღია მმარ თვე ლო ბა პარ ტნი ო რო ბა“ სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გლებ ში და გრძელ
დე ბა წი ნა მო ნი ტო რინ გე ბის პე რი ოდ ში არ სე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა. (ინ ფორ
მა ცია  ბმულ ზე: . https://www.opengovpartnership.org/members/georgia/commitments/
GE0088/?fbclid=IwAR1AFHeX9i08JIER_fFDVPIQcd7KM4c2YxJ3zMkpbDa0ZqNO_
rYnRB7_o). 

მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბა გა სულ წელს 
გა ნა ხორ ცი ე ლა „ი ნო ვა ცი ე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო გან ვი თა რე ბის ცენ ტრმა“ ოზურ გე თის 
მე რი ას თან თა ნამ შრომ ლო ბით. კვლე ვის შე დე გებ ზე იყო სა უ ბა რი წი ნა მო ნი ტო რინ გის 
მა სა ლებ ში. გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის სა პა სუ ხოდ, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი გეგ მა 
გარ კვე უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი: თე მე ბის ნაგ ვის კონ ტე ი ნე რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა; სოფ
ლებ ში სა უბ ნო გზე ბის მო წეს რი გე ბა. მი უ ხე და ვად გარ კვუ ლი მცდე ლო ბი სა, მო ნი ტო
რინ გის მა სა ლე ბით დგინ დე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჯერ კი დევ სე რი ო ზულ პრობ
ლე მას წარ მო ად გენს მა წან წა ლა ძაღ ლე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა (პრობ ლე მის თა ო ბა ზე 
იყო სა უ ბა რი ად გი ლობ რივ მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ შიც). 

4) მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბით ცხა დი ხდე ბა, რომ გრძელ დე ბა მო ქა ლა ქე ებ თან ონ ლა
ინ კო მუ ნი კა ცი ის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა. სხდო მე ბის, ან გა რი შე ბის წარ დგე ნის პირ და
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პი რი ტრან სლა ცია იძ ლე ვა ინ ტე რაქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბას. მო ქა ლა ქე ებს 
აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, ონ ლა ინ ფორ მატ ში დას ვან შე კითხ ვე ბი საკ რე ბუ ლოს სხდო მის 
პირ და პი რი ეთე რის დროს და მი ი ღონ პა სუ ხე ბი (იხ. ბმუ ლი http://ozurgeti.mun.gov.
ge/?page_id=5167. გარ და ამი სა, მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ ვებ გვერ დის ვი დე ო არ ქი
ვით გა ეც ნონ მათ თვის სა ინ ტე რე სო ღო ნის ძი ე ბის ჩა ნა წერს.

5) მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და მო ქა ლა ქე ე ბის წე რი ლებ ზე და სა ჩივ რებ ზე პა სუ
ხის გა ცე მის დღე ე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა (რე ა გი რე ბის, უკუ კავ ში რის ხა რის ხი); 
იწარ მო ე ბა თუ არა მო ქა ლა ქე თა წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის სტა ტის ტი კა; ხდე ბა თუ 
არა მო ქა ლა ქე ე ბის გან შე მო სუ ლი წე რი ლე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა და ან გა რი შე ბის მომ
ზა დე ბა: მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მო ქა ლა ქეს წე რილ ზე პა სუ ხი გა ე ცე მა ზო გა
დი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სის ფარ გლებ ში, წე რი ლე ბი აი სა ხე ბა ელექ ტრო ნულ 
ფორ მატ ში.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო ში სა ჩივ რის აღ რიცხ
ვის წარ მო ე ბა არ ხდე ბა. მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მო მარ თვი ა ნო ბის შემ თხვე ვა ში 
იგეგ მე ბა რე ეს ტრის შექ მნა. ამ კუ თხით არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა არ შეც ვლი ლა. 

6) ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო ში სა ჯა რო მო ხე ლის შე ფა სე ბის სა
ფუძ ველ ზე შე მუ შა ვე ბუ ლია წლი უ რი გეგ მა. თუმ ცა ვებ გვერ დზე აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ
მა ცია არ იძებ ნე ბა, 

7) წი ნა მო ნი ტო რინ გის შემ დეგ შე სამ ჩნე ვად შე იც ვა ლა სუ რა თი თვით მმარ თვე ლო ბის 
პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის კუ თხით. საკ რე ბუ ლოს წევ
რე ბის თვის ბრძა ნე ბით გან საზ ღვრუ ლი ტრე ნინ გე ბის რა ო დე ნო ბაა 10. საკ რე ბუ ლოს 
აპა რა ტის თა ნამ შრომ ლე ბის  5. ჩა ტა რე ბუ ლია და ახ ლო ე ბით 30ზე მე ტი ონ ლა ინ 
შეხ ვედ რა და ტრე ნინ გი. 

8) მო ნი ტო რინ გით ვერ დად გინ და ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ
თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (არ სე ბუ ლი მო ნი ტო რინ
გის პე რი ო დის თვის და ბო ლო წლის მან ძილ ზე).

9) მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხი ა ნად წარ მარ თვის თვის, თვით
მმარ თვე ლო ბის პერ სო ნა ლის ცოდ ნის მარ თვის კუ თხით ტარ დე ბა ვორ კშო ფე ბი, ტრე
ნინ გე ბი. აპა რა ტის უფ რო სი, რო გორც ტრე ნე რი, ატა რებს ვორ კშო ფებს, გან ყო ფი ლე
ბე ბის უფ რო სე ბი  „ქო უ ჩინგს“. აღ ნიშ ნუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბი გან
სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ნერ გი ლი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა
ხუ რე ბის მო დუ ლე ბის უფ რო ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბის თვის.

10) სხვა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, სა უ კე თე
სო პრაქ ტი კის /გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით ჩა ტა რე ბუ ლი იყო სხვა დას ხვა 
ღო ნის ძი ე ბე ბი. „ღია მმარ თვე ლო ბა პარ ტნი ო რო ბის“ ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში გრძელ დე ბა სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბა. გარ და 
ამი სა, სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ცენ
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის, თუ თა ვად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ინი ცი ა ტი ვით იმარ
თე ბა გაც ვლი თი შეხ ვედ რე ბი სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა თვით მმარ თვე ლო ბებ თან. 
ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი თა ვა დაც ეც ნო ბი ან სხვა მუ
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ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის წარ მა ტე ბულ პრაქ ტი კას და, ამას თა ნა ვე, უზი ა რე ბენ სა კუ თარ 
გა მოც დი ლე ბას. სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მოხ და ოზურ გე თის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის მო დე ლის  „ი ყა ვი თა ნამ მარ
თვე ლი“  პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბა.

	 	ინ კლუ ზი უ რო ბა

მო ნი ტო რინ გის მო ცე მულ ეტაპ ზე შეს წავ ლილ იქ ნა ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა.

1) ერ თერ თი თვალ სა ჩი ნო ინ დი კა ტო რი ამ თვალ საზ რი სით არის მო ქა ლა ქე თა სხვა
დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის თვის, გან სა კუთ რე ბით, შშმ პი რე ბის თვის თა ნა ბა რი შე
საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა კი თხი, კერ ძოდ ადაპ ტი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის უზ რუნ ველ ყო ფა. მო ნი ტო რინ გის წი ნა ეტა პებ ზე მო პო ვე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ით, პან დუ სე ბი არ სე ბობ და მხო ლოდ პირ ველ სარ თულ ზე. მო ცე მუ ლი მო
მენ ტის თვის შე ი ნიშ ნე ბა პროგ რე სი: საკ რე ბუ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ბი უ ჯეტ ში შე
ვი და მუხ ლი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს შე ნო ბის ოპ ტი მა ლურ ადაპ ტი რე ბას შშმ პი
რე ბის თვის.

2) მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, რამ დე ნად აქვთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (მე რი ა ში, საკ
რე ბუ ლო ში) ცოდ ნა ინ კლუ ზი უ რო ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ
მდებ ლო ბის თა ო ბა ზე. ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო იც ნობს და ით
ვა ლის წი ნებს შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ას. 
ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2021 წლის ბი უ ჯე ტით, გა ნათ ლე ბის მუხ ლში არ სე
ბობს ქვეპ როგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის ხელ შე
წყო ბის კენ. 

ის ასე ვე მო ი აზ რებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტრი რე ბუ ლი ან ფაქ
ტობ რი ვად მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ე ბის დახ მა რე ბას გენ დე რულ სა კი თხებ თან და კავ ში
რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ში და ამ თე მის ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბას. ქვეპ როგ
რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტრი რე ბუ ლი 
ან მცხოვ რე ბი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რე ბის თვის ერ თჯე რა დი 
დახ მა რე ბის გა წე ვა ფუ ლა დი ფორ მით  500 ლა რის ოდე ნო ბით. ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლია სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბე ბის და ფი ნან სე ბა ინ კლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ
ლე ბით.

მო ნი ტო რინ გის ფარ გლებ ში გა მოვ ლინ და, არა დის კრი მი ნა ცი უ ლია თუ არა მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ: მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლე ბით, მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში უზ რუნ ველ ყო ფი ლია არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მა ვა კან სი ე ბის გა მო ცხა
დე ბი სას. არ ხდე ბა ასა კის, სქე სის, სტა ტუ სის და ა.შ. შეზ ღუდ ვა. 

3) ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე გა მოქ ვეყ ნე ბულ გან ცხა დე ბა ში მი თი
თე ბულ კონ კურ სში მო ნა წი ლე ო ბის პი რო ბე ბით, ვა კან სი ე ბის გა მო ცხა დე ბი სას გა მო
ი ყე ნე ბა, მა გა ლი თად, ქალ თა, შშმ პირ თა მო ზიდ ვის წა მა ხა ლი სე ბე ლი გან ცხა დე ბე ბი. 
იხ. ბმუ ლი http://ozurgeti.mun.gov.ge/?cat=86 
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4) მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბით, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბულ ქალ
თა სა ერ თო პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 83%ი ა. ვებ გვერ დზე არ არის ბო ლომ დე უზ
რუნ ველ ყო ფი ლი გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა.

5) მო ნი ტო რინ გით ცხა დი გახ და, რომ ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში ხელ მძღვა
ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე მყო ფი ქა ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი წი ნა მო ნი ტო რინ
გებ თან შე და რე ბით გაზ რდი ლია 5%ით. ამ კუ თხით პროგ რე სი აშ კა რა ა.

6) უც ვლე ლია მდგო მა რე ო ბა იმ მხრივ, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ჰყავს მოწყ ვლად 
ჯგუ ფებ თან კო მუ ნი კა ცი ა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი, რო გორც საკ რე ბუ ლო ში, ასე
ვე მე რი ა ში.

წი ნა მო ნი ტო რინ გის მა სა ლე ბი უჩ ვე ნებ დნენ, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინერ გე ბა მოწყ
ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის პრაქ ტი კა. მი უ ხე და ვად ამი სა, ხელ შე სა
ხე ბი ცვლი ლე ბე ბი ამ კუ თხით ჯერ ჯე რო ბით არ შე ი ნიშ ნე ბა.

7) მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შემ წყო ბი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის თა ო ბა ზე 
ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ა ში ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი კვლა
ვაც არ არ სე ბობს. ამის მი უ ხე და ვად, ხელ მი საწ ვდო მია ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის 
სხვა დას ხვა ფორ მე ბი და ამ კუ თხით ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე ნარ ჩუ ნე ბუ
ლია პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა. შე საძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის წარ დგე ნა, არ
სე ბობს პე ტი ცი ე ბის რე ეს ტრი. 2021 წელს შე ვი და ორი პე ტი ცი ა, რო მე ლიც რე ა გი რე
ბის თვის გა და ე ცა მე რი ას. არის წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის ელექ ტრო ნუ ლად წარ დგე ნის 
შე საძ ლებ ლო ბა. 

შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის  „ი ყა ვი თა ნამ მარ თვე ლი“ და დე ბი
თი დი ნა მი კა, პროგ რა მა კვლა ვაც გა მო ირ ჩე ვა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბით. https://
votes.oz.gov.ge/ გვერ დზე იძებ ნე ბა ყვე ლა წარ დგე ნი ლი პრო ექ ტი, მარ ტი ვად არის ახ
სნი ლი მო ნა წი ლე ო ბის კრი ტე რი უ მე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის 
მხრი დან გაჟ ღერ და, რომ მო ქა ლა ქე თა მა ღა ლი ინ ტე რე სის სა პა სუ ხოდ შე საძ ლე ბე ლია 
პროგ რა მის ბი უ ჯე ტის გაზ რდა.

8) მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლინ და, რომ მო ქა ლა ქე თათ ვის თა ნა ბა რი მომ სა ხუ რე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფის თვის არა ქარ თუ ლე ნო ვა ნი პი რე ბის თვის თარ ჯიმ ნის მომ სა ხუ რე ბის სა
კი თხი, წი ნა მო ნი ტო რინ გის მსგავ სად, გა დაწყ ვე ტი ლი არ არის. სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე
ვა ში ხდე ბა სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა.

9) მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი 
საბ ჭო, შშმ პირ თა საბ ჭო; რჩე ულ თა საბ ჭო, საკ რე ბუ ლოს თან არ სე ბუ ლი სა ზო გა დო
ებ რი ვი დარ ბა ზი, ახალ გაზ რდუ ლი საკ რე ბუ ლო, ახალ გაზ რდუ ლი გენ დე რუ ლი საბ ჭო; 
სხვა დას ხვა სა მუ შაო ჯგუ ფი. საქ მი ა ნო ბის აქ ტი ურ ფა ზა შია სა ჯა რო მმარ თვე ლო
ბის რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის ხელ შე წყო ბის სა მუ შაო ჯგუ ფი. ვებ გვერ დზე იძებ ნე
ბა ინ ფორ მა ცია მხო ლოდ მრჩე ველ თა საბ ჭოს წევ რებ ზე, საბ ჭოს სხდო მე ბის ოქ მე ბი 
იძებ ნე ბა მხო ლოდ 2019 წლის მო ნა ცე მე ბით. 

10) ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის პროგ
რა მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად გან საზ ღვრუ ლია 1,639000 ლა რი და ის გა ნა წი ლე ბუ
ლია 16 სხვა დას ხვა პროგ რა მა ზე. მო ნი ტო რინ გით ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
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ბი უ ჯეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
სტრა ტე გი ის შე სა მუ შა ვებ ლად ჩა ი დო 30,000 ლა რი. 20,000 ლა რი გან საზ ღვრუ ლია 
გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის ხელ შე წყო ბის სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ე ბე ბის თვის (ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლთა დახ მა რე ბა, ქალ თა ოთა ხის მო წყო ბა). სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის თვის 
გა მო ყო ფი ლია 300,000 ლა რი. 

11) მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კვლა ვაც არ მოქ მე დებს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი/ რე გუ ლა ცია ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ
თვის ან მათ თვის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის თა ო ბა ზე. წი ნა მო ნი ტო რინ გის 
მა სა ლე ბით, იგეგ მე ბო და მი სი და ნერ გვა; მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე
ვა დო ნო რებ თან ერ თად; მა თი ჩარ თვა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რდნო ბი ლი ინ ფორ მა
ცი ე ბის მო პო ვე ბა სა და ამის სა ფუძ ველ ზე სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მე ბის ინი ცი რე ბა ში. 
მო ნი ტო რინ გის მო ცე მულ ეტაპ ზე ამ კუ თხით საქ მი ა ნო ბა ჯერ კი დევ არ არის შე სუ
ლი აქ ტი ურ ფა ზა ში.

12) მო ნი ტო რინ გით ცხა დი ხდე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა სა და, გან სა კუთ
რე ბით, საკ რე ბუ ლო ში არის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან /
სა მუ შაო ჯგუ ფებ თან ურ თი ერ თო ბის თვის. ვლინ დე ბა რო გორც სა ერ თა შო რი სო, ასე
ვე ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის პო ზი ტი უ რი დი
ნა მი კა.

	 	დას კვნა და რეკომენდაციები

დას კვნა

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე დე გე ბის 
მო ნი ტო რინ გმა უჩ ვე ნა, რომ არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია მი უ თი თებს რე ფორ მის შე უქ
ცე ვად პრო ცე სებ ზე, თუმ ცა არ სე ბობს გა მოწ ვე ვე ბიც და მათ ზე რე ა გი რე ბის თვის 
სა ჭი როა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მჭიდ რო თა
ნამ შრომ ლო ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი მდგო მა რე ო ბაა ად გი ლობ რი ვი პრო ცე სე ბის 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ თხით და ამ სა კითხ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ
სე ბის წვლი ლი. ეტა პობ რი ვად მი დის ვებ გვერ დის გა მარ თვა, ფუნ ქცი ო ნა ლის გა მარ
ტი ვე ბა მომ ხმა რებ ლის თვის, მაგ რამ ვებ გვერ დის ყვე ლა რე სურ სი ჯე რაც არ არის 
სა თა ნა დოდ გა მო ყე ნე ბუ ლი, ჯერ კი დევ სა ჭი რო ებს გარ კვე უ ლი ვე ლე ბის შევ სე ბას და 
მო ნა ცემ თა ძი ე ბის უფ რო მოქ ნი ლი სის ტე მის შექ მნას.

მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ ვებ გვერ დის ად მი ნის ტრა ცია მომ ხმა რებ ლებს სთა ვა ზობს უფ
რო აქ ტი ურ თა ნამ შრომ ლო ბას მა თი დაკ ვე თის გა სა ფორ მებ ლად, მაგ რამ მნიშ ვნე ლო
ვა ნია ამ სა კი თხის სა თა ნა დო პო პუ ლა რი ზა ცი ა, მომ ხმა რებ ლის ციფ რუ ლი წიგ ნი ე რე
ბის ამაღ ლე ბა. მა გა ლი თის თვის  ონ ლა ინ გა მო კითხ ვე ბის „ველ ში“ არ არის სა თა ნა
დო აქ ტი უ რო ბა მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან.

მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის თვალ საზ რი სით ჯერ კი დევ დგას სა ჭი რო
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ე ბა თა გა მოვ ლე ნის მე თო დო ლო გი ის სა თა ნა დო და ნერ გვის სა კი თხი. დღის წეს რიგ ში 
რჩე ბა წი ნა მო ნი ტო რინ გის რე კო მენ და ცია  ამ მი მარ თუ ლე ბით არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის კვა ლი ფი კა ცი ა სა და რე სურ სებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბის და 
ად გი ლობ რივ მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის სა ჭი რო ე ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჯერ კი დევ არ არის სა თა ნა დოდ და ნერ გი ლი შშმ პი რე ბის მი მართ 
ინ კლუ ზი უ რი პო ლი ტი კა, ადაპ ტი რე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა.

მი უ ხე და ვად მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის სხვა დას ხვა ინო ვა ცი უ რი ფორ მე ბი სა, 
რო მე ლიც და ნერ გი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ჯერ კი დევ იკ ვე თე ბა ხარ ვე ზე ბი მო ქა ლა
ქე თა წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ი სა და ანა ლი ზის კუ თხით. ნაკ ლე ბად 
ხელ მი საწ ვდო მია აუ დი ტის დას კვნე ბი. იკ ვე თე ბა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ზო მე ბის ხელ
შე წყო ბის მე ტი დი ნა მი კის სა ჭი რო ე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე თვალ სა ჩი ნო 
არაა მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გის ვა დე ბი და ფორ მე ბი. 

მი უ ხე და ვად გარ კვე უ ლი პო ზი ტი უ რი შე დე გე ბი სა, სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გი ის რე ა ლი ზე ბის მე ტი ტემ პი.

             
რე კო მენ და ცი ე ბი 

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას - მომ სა ხუ რე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, 
ეფექ ტი ა ნო ბი სა და ინ კლუ ზი უ რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად: 

 აუ ცი ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბის, გან სა
კუთ რე ბით ვებ გვერ დის რე სურ სე ბის მაქ სი მა ლუ რი გა მო ყე ნე ბა ად გი ლობ
რი ვი პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მო ქა ლა ქე ებ თან 
უფ რო მჭიდ რო კო მუ ნი კა ცი ის თვის ვებ გვერ დის მომ ხმა რებ ლე ბის მე ტი მო
ტი ვა ცი ა; მა თი ციფ რუ ლი წიგ ნი ე რე ბის ამაღ ლე ბის სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა;

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ვებ გვერ დის ფუნ ქცი ო ნა ლის უფ რო მე ტი გა მარ ტი ვე ბა; 
მოქ ნი ლი სა ძი ე ბო სის ტე მის შექ მნა, სხვა დას ხვა ვე ლე ბის სა თა ნა დო ში ნა არ
სობ რი ვი დატ ვირ თვის უზ რუნ ველ ყო ფა და ინ ფორ მა ცი ე ბის სის ტე მა ტი უ რი 
გა ნახ ლე ბა. 

	აუ ცი ლე ბე ლია მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნის, მომ სა ხუ რე ბის შე
ფა სე ბის და სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რდნო ბი ლი ინ ფორ მა ცი ის მო პო
ვე ბის და და მუ შა ვე ბის მწყობ რი მე თო დო ლო გი ის შექ მნა და და ნერ გვა. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით თვით მმარ თვე ლო ბის პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე
ბის თვის სა თა ნა დო ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა მო ყო ფა.  
   

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ჰქონ დეს მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო
რინ გის ვა დე ბი სა და ფორ მე ბის მკა ფი ოდ გა წე რი ლი გეგ მა, რო მე ლიც ხელ
მი საწ ვდო მი იქ ნე ბა ვებ გვერ დზე, შე სა ბა მის ან გა რი შებ თან ერ თად.
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	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი თვალ სა ჩი ნოდ წარ მო
ა ჩენ დეს ად გი ლობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბის საქ მი ა ნო ბას. მო ქა
ლა ქე ე ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მი გახ დეს სხვა დას ხვა საბ ჭო ე ბის, სა მუ შაო 
ჯგუ ფე ბის, მათ შო რის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა; 
სა მოქ მე დო გეგ მე ბი; ოქ მე ბი; უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს მათ თან მე ტი ინ
ტე რაქ ცი ა. 

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის უფ რო ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა 
სა ჩივ რე ბის აღ რიცხ ვის, მო მარ თვი ა ნო ბის რე ეს ტრის შე საქ მნე ლად და აღ
რიცხ ვი ა ნო ბის სა კი თხის მოქ ნი ლი სის ტე მის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

	მნიშ ნვე ლო ვა ნია გაგ რძელ დეს მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის წარ მა ტე
ბუ ლი პრაქ ტი კა. სა სურ ვე ლია მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის პროგ რა მის 
ცალ კე/ და მო უ კი დე ბელ პროგ რა მად ასახ ვა ბი უ ჯეტ ში, რაც ხელს შე უ წყობს 
შე მო სუ ლი პრო ექ ტე ბის უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი სო ცი ა ლუ რი ში ნა არ სით 
დატ ვირ თვას. 

	აუ ცი ლე ბე ლია შშმ პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს უზ
რუნ ველ ყო ფის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ჯე რო ვა ნი რე ა ლი ზე ბა  მათ თვის შე სა ბა
მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მარ თვის, სო ცი ა ლუ რი დაც ვის, კულ ტუ რუ ლი და 
სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბე ბით.
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კითხვარი - მონიტორინგი N4

პროექტის „გურიის, იმერეთისა და რაჭალეჩხუმის 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

გამ ჭვირ ვა ლო ბა

რო გორ
ჩა ტარ დე ბა

მო ნი ტო რინ გი/ 
რო მე ლი 

დო კუ მენ ტე ბის 
შეს წავ ლაა 
სა ჭი რო?

მესამე 
მო ნი ტო რინ

გის
მო ნა ცე მე
ბი/ მაჩ ვე
ნებ ლე ბი

მეოთხე
მო ნი ტო რინ გის 

შე დე გად მი ღე ბუ ლი
ინ დი კა ტო რე ბი/ 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი

მიღ წე უ ლი 
პროგ რე სი 

მესამე მო ნი ტო
რინ გის შემ დეგ

თუ პროგ რე სი 
თვალ სა ჩი ნო არ 
არის, იგეგ მე ბა 
თუ არა ცვლი
ლე ბე ბი მო ცე

მუ ლი მი მარ თუ
ლე ბე ბით? თუ 

კი, რა კუ თხით?

1. ხელმისა
წვდომია თუ 
არა ონლაინ 
განცხადებები 
ვაკანსიების 
შესახებ?

ვებგვერდების 
მიმოხილვა: 
 მუნიციპალი
ტეტების 
ვებგვერდი
 www.hr.gov.ge   
 www.jobs.ge 

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



111

იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურიაკითხვარი

2. დაცულია თუ 
არა ვაკანსიის 
გამოცხადების 
ვადები? 

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

დიახ/არა

3. განთავსებულია
თუ არა
მუნიციპალი
ტეტის
ვებგვერდზე 
ორგანიზაციული 
სტრუქტურა, 
თანამდებობის 
პირების, მათი 
ბიოგრაფიების, 
უფლება
მოვალეობის და 
საკონტაქტო 
ინფორმაციის 
მითითებით 
(სატელეფონო 
ნომრები, 
ელექტრონული 
ფოსტა)? 

მუნიციპა
ლიტეტის
ვებგვერდის
მიმოხილვა

დიახ/არა

თუ არ არის, 
ინტერვიუს დროს 
უნდა გაირკვეს, 
როგორ შეუძლია 
მოქალაქეს 
საკონტაქტო
პირთან 
დაკავშირება.
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4. ქვეყნდება
თუ არა ონლაინ 
ფინანსური 
ანგარიშები? 
 დამტკი
ცებული
ბიუჯეტი
 ბიუჯეტის 
შესრულების
3, 6, 9 თვის
ანგარიშები,
წლიური
ანგარიში
 შესყიდვის
გეგმა და
ანგარიში

მუნიციპა
ლიტეტის
ვებგვერდის
მიმოხილვა 

დიახ/არა

ბოლო ანგარიშის 
თარიღი

თუ არა, მაშინ 
ინტერვიუს დროს 
უნდა გაირკვეს, 
სად შეუძლია 
საზოგადოებას 
იხილოს აღნიშნული 
ანგარიშები.
მაგალითად, 
გაზეთი, ტელევიზია, 
რადიო და სხვა. 

5. მოიცავს
თუ არა
მუნიციპალი
ტეტის 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

მუნიციპა
ლიტეტის
ვებგვერდის
მიმოხილვა

დიახ/არა

ბოლო ინფორმაციის 
თარიღი
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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 

თვითმმართვე
ლობის ცხელ 
ხაზზე 
დარეკვა 

დიახ/არა

პერიოდულობა:
კვირაში
რამდენი დღე?
რამდენი საათი?

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

ინტერვიუ
თვითმმართ
ველობის
წარმომადგენ
ლებთან 

დიახ/არა

დიახ/არა

როდის განახლდა?
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ეფექტიანობა

როგორ 
ჩატარდება 

მონიტორინგი/
რომელი 

დოკუმენტების 
შესწავლაა 
საჭირო?

მესამე
მონიტორინგის
მონაცემები/
მაჩვენებლები

მეოთხე
მო ნი ტო რინ გის 
შე დე გად მი ღე

ბუ ლი
ინ დი კა ტო რე ბი/ 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი

მიღწეული 
პროგრესი მესამე 
მონიტორინგის 

შემდეგ

თუ პროგრესი 
თვალსაჩინო 

არ არის, 
იგეგმება თუ არა 

ცვლილებები 
მოცემული 

მართულებებით?

1. აქვს თუ არა

საკრებულოს

კვარტალური/

ნახევარწლიანი/

წლიური

სამუშაო გეგმა?   

მუნიციპალი

ტეტების 

ვებგვერდებზე 

არსებული 

ინფორმაციის 

მიმოხილვა

ინტერვიუ 

მუნიციპა

ლიტეტის

წარმომა

დგენელთან

დიახ/არა

 

2. არსებობს

თუ არა მერიის

სამსახურების

საქმიანობის

მონიტორინგის

ჩატარების 

პრაქტიკა,

განსაზღვრულია

თუ არა მონიტორი

ნგის ვადები და

შესაბამისი ფორმა?

ინტერვიუ 

მუნიციპა

ლიტეტის 

წარმომად

გენელთან

დიახ/არა
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3. არსებობს
თუ არა მუნიციპა
ლიტეტში,
მუნიციპალური
მომსახურებით,
მოსახლეობის
კმაყოფილების
შეფასება და
შემუშავებულია
თუ არა შეფასები
სთვის საჭირო 
ფორმები?

 ინტერვიუ 
მუნიციპა
ლიტეტის 
წარმომა
დგენელთან

დიახ/არა

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

 ინტერვიუ 
მერიის, 
საკრებულოს 
საზოგადო
ებასთან 
ურთიერთობის
წარმომადგე
ნლებთან
 შეხვედრის
დანიშვნა
ცალკეული
მოქალაქის
სტატუსით

დღეების 
რაოდენობა 
(ფაქტობრივი)

5. მოქალაქეების
წერილებზე
და საჩივრებზე
პასუხის გაცემის
დღეების საშუალო
რაოდენობა 

 ინტერვიუ
მერიის,
საკრებულოს
წარმომადგენ
ლებთან
დღეების
საშუალო
რაოდენობის
გარკვევის 
მიზნით
საჩივრის 
შეტანა
ცალკეული
მოქალაქისგან 

დღეების 
რაოდენობა 
(ფაქტობრივი)



116

მონიტორინგი კითხვარი

6. აქვთ თუ არა
მუნიციპალიტეტებს
თანამშრომელთა
განვითარების
გეგმა? 

 მუნიციპალი
ტეტების
ვებგვერდებზე
მოძიება
 ინტერვიუ
ადამიანური
რესურსების
მართვის
სამსახურის
წარმომად
გენელთან 

დიახ/არა

7. ადგილობრივი
თვითმმართვე
ლობების
წარმომადგენლე
ბისთვის 
ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა:
 დეპუტატე
ბისთვის,
საკრებულოს,
მერიის
თანამშრომლე
ბისთვის
(რა რაოდენობის
ტრენინგი
ჩატარდა,
ბოლო წლის
მანძილზე)

 ინტერვიუ 
ადამიანური 
რესურსების 
მართვის
სამსახურის
წარმომად
გენელთან 

1. სულ 
ტრენინგების 
რაოდენობა 

2. ტრენინგების 
რაოდენობა 
ბოლო წლის 
მანძილზე

8. ტრენინგებში
მონაწილე
ადგილობრივი
თვითმმართ
ველობის
წარმომად
გენლების
პროცენტული
მაჩვენებელი
(არსებული
მონიტორინგის
პერიოდისთვის
და ბოლო
წლის მანძილზე)

 ინტერვიუ 
ადამიანური 
რესურსების 
მართვის 
სამსახურის 
წარმომად
გენელთან 

1. სულ 
მონაწილეთა 
პროცენტული 
მაჩვენებელი

2. ბოლო წლის 
მანძილზე 
ტრენინგებში 
მონაწილეთა %
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9. გამოიყენება თუ 
არა ადგილობრივი 
თვითმმართვე
ლობების მიერ 
რაიმე სახის 
ინსტრუმენტი
ან ტექნიკა
საქმიანობის 
ხარისხიანად 
წარმართვისთვის 
(მაგალითად, 
ცოდნის მართვის 
კუთხით)?
 ვორკშოპები, 
ტრენინგები
 ანგარიშები, 
ინფორმაციის 
გაცვლა
სხვადასხვა 
განყოფილებასა და
დეპარტამენტს 
შორის.

 ინტერვიუ
ადამიანური
რესურსების
სამსახურის
წარმომად
გენელთან 

დიახ/არა

  თუ დიახ, 
რა სახის 
ინსტრუმენ
ტები და 
ტექნიკა 
არსებობს 
ადგილზე: 
რეგულარული 
შეხვედრები, 
ინფორმაციის 
გაცვლა 
განყოფი
ლებებს
შორის, 
ტრენინგები?

10. გასული წლის
მანძილზე 
რამდენი
შეხვედრაა
ჩატარებული 
სხვა ადგილობრივ
თვითმმართ
ველობებთან
ინფორმაციის
გაცვლის,
საუკეთესო
პრაქტიკის/
გამოცდილების
გაზიარების
მიზნით?

 ინტერვიუ 
ადამიანური 
რესურსების 
მართვის 
სამსახურის 
წარმომად
გენელთან

 შეხვედრების 
რაოდენობა 
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ინკლუზიურობა/
მონაწილეობა

როგორ 
ჩატარდება 

მონიტორინგი/
რომელი 

დოკუმენტების 
შესწავლაა 
საჭირო?

მესამე
მონიტორინგის
მონაცემები/
მაჩვენებლები

მეოთხე
მო ნი ტო რინ გის 

შე დე გად
მი ღე ბუ ლი

ინ დი კა ტო რე ბი/ 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი

მიღწეული 
პროგრესი მესამე 
მონიტორინგის 

შემდეგ

თუ პროგრესი 
თვალსაჩინო 

არ არის, 
იგეგმება თუ არა 

ცვლილებები 
მოცემული 

მიმართულებებით?

1. არის თუ არა 
პანდუსები მერიის/
საკრებულოს 
შენობებში?

დაკვირვება დიახ/არა
თუ არა, 
რატომ?

2. აქვთ თუ არა 
მუნიციპა
ლიტეტში (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 
მუნიციპა
ლიტეტის 
წარმომა
დგენელთან

დიახ/არა

თუკი დიახ,
დაასახელეთ
დოკუმენ
ტაციის, 
პროგრამის
ჩამონათვალი



119

იმერეთი,  რაჭა-ლეჩხუმი,  გურია

3. არადისკრი
მინაციულია თუ არა 
მუნიციპა
ლიტეტის  
განცხადებები 
ვაკანსიების შესახებ?

ვაკანსიის 
შესახებ 
განცხადების 
ტექსტის 
შეფასება

არის თუ არა 
განაცხადებაში 
მითითებული 
კონკურსში 
მონაწილეობის 
შემზღუდავი 
პირობები,  
(მაგალითად, 
ასაკი, სქესი, 
სტატუსი და 
ა.შ.)?

4. როგორია 
ადგილობრივ 
თვითმმართ
ველობაში 
დასაქმებული 
ქალების 
პროცენტული 
მაჩვენებელი?

ინტერვიუ 
ადამიანური 
რესურსების 
მართვის 
სამსახურის 
წარმომად
გენელთან

დასაქმებულ 
ქალთა საერთო 
პროცენტული 
მაჩვენებელი

5. როგორია 
ადგილობრივ 
თვითმმართ
ველობაში 
ხელმძღვანელ 
თანამდე
ბობებზე (მერი, 
მერის მოადგილე, 
საკრებულოს 
თავმჯდომარე, 
მოადგილე, კომისიის 
თავმჯდომარე) 
მყოფი ქალების 
პროცენტული 
მაჩვენებელი? 

ინტერვიუ 
ადამიანური 
რესურსების 
მართვის 
სამსახურის 
წარმომა
დგენელთან

ხელმძღვანელ 
თანამდე
ბობებზე მყოფ 
ქალთა საერთო 
პროცენტული 
მაჩვენებელი 
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6. არის თუ არა 
მუნიციპა
ლიტეტში მოწყვლად 
ჯგუფებთან 
კომუნიკაციაზე 
პასუხისმ
გებელი პირი: 
 ქალები
 სოციალურად 
დაუცველები
 იძულებით 
გადაადგილებული 
პირები (იგპ)
 შეზღუდული 
შესაძლებლობების 
მქონე პირები (სმენის, 
მხედველობის, 
გადაადგილების 
პრობლემით)?

საზოგადო
ებასთან 
ურთიერ
თობის 
სამსახურის
წარმომა
დგენელი 

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. 

 მუნიციპა
ლიტეტების 
ვებგვერდზე
ძიება
 ინტერვიუ  
თვითმმართ
ველობის 
საზოგა
დოებასთან 
ურთიერ
თობის სპეცია
ლისტთან

გთხოვთ 
დააკონკ
რეტოთ რა 
ფორმებია 
ხელმისა
წვდომი
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8.  ხელმისაწვდომია 

თუ არა 

არაქართულ

ენოვანი 

პირებისთვის 

თარჯიმნის 

მომსახურება?

ინტერვიუ 

თვითმმართ

ველობაში 

საზოგა

დოებასთან 

ურთიერ

თობის 

სამსახურის 

წარმომად

გენელთან   

დიახ/არა

თუ არა, რა 

მიზეზით?

9. არის თუ 
არა მერიაში და 
საკრებულოში:
 მოქალაქეთა 
მრჩეველთა
საბჭო
 გენდერული
საბჭო
 შშმ პირთა საბჭო;
 სხვა საბჭოები ან 
სამუშაო ჯგუფები

ინტერვიუ 
ადამიანური 
რესურსების 
სამსახურის 
წარმომად
გენელთან

დიახ/არა

დიახ/არა

დიახ/არა

10. აქვთ თუ არა 
მუნიციპალიტეტებს:
 გენდერული 
ბიუჯეტი? 
 მონაწილეობითი 
(სამოქალაქო) 
ბიუჯეტი? 
 სოციალური 
ბიუჯეტი? 

ინტერვიუ 
მერიის 
წარმომად
გენელთან 
(ფინანსური 
განყოფილება)  
მუნიციპა
ლიტეტის 
ვებგვერდის 
მიმოხილვა

დიახ/არა

დიახ/არა

დიახ/არა

ბოლო 
ბიუჯეტის 
თარიღი
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11. მუნიციპა
ლიტეტში
მოქმედებს თუ არა
ნორმატიული 
აქტი/რეგულაცია 
ადგილობრივ
დონეზე გადაწყვე
ტილების მიღების 
პროცესში მოწყვლადი 
ჯგუფების ჩართვის 
ან მათთვის საჯარო 
მომსახურების 
მიწოდების შესახებ?
თუ არ მოქმედებს,
არის თუ არა
გათვალის
წინებული/
განსაზღვ
რული მისი
დანერგვა?

ინტერვიუ
მუნიციპა
ლიტეტის 
წარმომა
დგენელთან 

დიახ/არა

თუკი დიახ, 
მიუთითეთ
პროგრა
მებისა და
დოკუმენ
ტების
ჩამონა
თვალი 

12. არის თუ არა 
ადგილობრივ 
თვითმმართ
ველობაში 
საკონტაქტო 
პირი სამოქალაქო 
ორგანიზაციებთან/
სამუშაო
ჯგუფებთან
ურთიერთო
ბისთვის? 
 

ინტერვიუ 
თვითმმართ
ველობის
საზოგა
დოებასთან 
ურთიერ
თობის
სამსახურის 
სპეცია
ლისტთან

დიახ/არა
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შეხვედრა ვანის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა თერჯოლის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა ცაგერის მუნიციპალიტეტში შეხვედრა ხონის მუნიციპალიტეტში
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მონიტორინგი თერჯოლის  მუნიციპალიტეტი

ბაღდათის  მუნიციპალიტეტი ხონის  მუნიციპალიტეტი

ცაგერის  მუნიციპალიტეტი

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტი

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტი

ვანის  მუნიციპალიტეტი


