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ქ. ქუთაისი
აპრილი - მაისი  2020 წ.

პ რ ო ე ქ ტ ი
„გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
საერთო ფორუმი სახელმწიფო მმართველობის

რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგისთვის“

ცაგერის  მუნიციპალიტეტში, 
საჯარო  მმართველობის 

რეფორმის  გატარების  პროცესში, 
მოსახლეობის  საჭიროებათა  

შეფასების  ანგარიში
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ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით.
მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია 

„მეწარმე ქალთა ფონდი“ და  შესაძლოა, რომ იგი 
არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.



3

შესავალი

საჯარო მმართველობის რეფორმამ,  რომელიც საქართველო
ში 2015 წელს დაიწყო, რამდენიმე ეტაპი გაიარა. 2018 წლი
დან, მთავრობამდაიწყოდეცენტრალიზაციისსაშუალოვადიან
სტრატეგიაზემუშაობა,რომლისერთერთიმიზანიაადგილობ
რივდონეზეგამჭვირვალობისადაანგარიშვალდებულებისმა
ღალისტანდარტისდამკვირდებამოქალაქეებისთვისუკეთესი
მომსახურებისთვისელექტრონულისერვისებისდანერგვით.

სხვადასხვა კვლევების მიხედვით, მუნიციპალიტეტების აღმას
რულებელმადაწარმომადგენლობითმაორგანოებმა2017წლის
შემდეგ, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მიმარ
თულებით,გარკვეულიპროგრესიგანიცადეს.2019წლისშედე
გებით,ცაგერისმუნიციპალიტეტმამოცემულიინდიკატორებით
25%იანი ზრდა უჩვენა.   (საქართველოს მუნიციპალიტეტების
ერთიანიეროვნულიშეფასება(2019).წყარო-https://idfi.ge/public/
upload/IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf

საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკა (PAR) 2019
2020  წლების სამოქმედო გეგმა   ადგილობრივი თვითმმარ
თველობისნაწილშიორიამოცანისგანხორციელებასითვალის
წინებს: ა) თვითმმართველობის გაძლიერების მიზნით ადგი
ლობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებების გაფართოება;
ბ)ადგილობრივთვითმმართველობებშიელექტრონულისერვი
სების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპა
ლიტეტებშიელექტრონულისერვისებისეტაპობრივიგანვითა
რებადაგაუმჯობესება.
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იმისათვის,რომსაჯარომმართველობისრეფორმაადგილობ
რივ დონეზე ეფექტურად განხორციელდეს, მნიშვნელოვანია
სამოქალაქო საზოგადოების მეტი ჩართულობა გამჭვირვალე,
ანგარიშვალდებული, ინკლუზიური ადგილობრივი მართვის
უზრუნველსაყოფად. ეს, პირველ რიგში, ნიშნავს მოქალაქეე
ბისმიერადგილობრივისაჭიროებებისიდენტიფიცირებას,მა
თიშემდგომიადვოკატირებისთვისაქტიურპოლიტიკურდია
ლოგს.

კულტურულჰუმანიტარულიფონდი„სოხუმი“მეწარმექალთა
ფონდთანდაიმერეთისმეცნიერთაკავშირ„სპექტრთან“პარ
ტნიორობითახორციელებსპროექტს„გურიის,იმერეთისადა
რაჭალეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო
რუკისმონიტორინგისმიზნით“,რომელსაცაფინანსებსევრო
კავშირი.

წინამდებარეკვლევაჩატარდა„მეწარმექალთაფონდის“ხელ
მძღვანელობით სამიზნე ორგანიზაციების  ა(ა)იპ ,,აქტიური
მოქალაქეანგარიშვალდებული  ხელისუფლება“, „ქალთა უფ
ლებებისადათანასწორობისცენტრი“მიერ.ისმოიცავსად
გილობრივისაჭიროებებისკვლევასმოქალაქეთათვისმომსახუ
რებისმიწოდებისკუთხითPARამოცანებისკონტექსტში.კვლე
ვისშედეგადგაკეთებულირეკომენდაციებიწარედგინებაადგი
ლობრივხელისულებას,სხვაშესაბამისსტრუქტურებს.

კვლე ვის მი ზა ნი - ადგილობრივისაჭიროებებისკვლევამოქა
ლაქეთათვისმომსახურებისმიწოდებისკუთხითPARამოცანე
ბისკონტექსტში,მომსახურებისგამჭვირვალობის,ეფექტიანო
ბისდაინკლუზიურობისკომპონენტებით.
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მე თო დო ლო გია -  კვლევაჩატარდატრიანგულაციურიმიდ
გომით, რომელიც ითვალისწინებს რაოდენობრივი და თვისებ
რივიმეთოდოლოგიისგამოყენებას.კვლევისდაწყებამდეშემუ
შავებულიქნაკვლევისგეგმადარაოდენობრივიდათვისებრი
ვიკვლევისკითხვარები.

კვლევისფარგლებშიმოხდაადგილობრიბიმმართველობისშე
ფასება სამი მიმართულებით:  გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა 
და ინ კლუ ზი უ რო ბა.გამოყენებულიიყო30ინდიკატორი,რო
მელთამიხედვითმოხდამონაცემთა ინტერპრეტაციადა ანა
ლიზი.

შერ ჩე ვის ერ თობ ლი ო ბა - კვლევისგენერალურერთობლი
ობას წარმოადგენდნენ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მოქალა
ქეები. აღნიშნულიკვლევა არისრეპრეზენტალურიდაიძლევა
განზოგადებისსაშუალებას.შერ ჩე ვა -კვლევისჩასატარებლად
გამოყენებული იქნა  როგორც კლასტერული, ასევე კვოტური
შერჩევისპრინციპი. მანმოიცვა სხვადასხვადემოგრაფიული
პროფილის მოქალაქეები. სულ კვლევის ფარგლებში გამოკი
თხულიიყო174რესპონდენტი.

კვლევის მონაცემთა ანალიზი განხორციელდა  პროგრამა
SPSS საშუალებით.

კვლე ვის ჩა ტა რე ბის დრო 2020წლისაპრილიმაისი.

კვლე ვის შეზ ღუდ ვე ბი - კვლევაჩატარდაCovid19ისპან
დემიასთანდაკავშირებულისაგანგებომდგომარეობისპირო
ბებში,რისგამოცრესპონდენტთაუმეტესნაწილთანდაკავ
შირება მოხდა სატელეფონო კომუნიკაციით და ონლაინრე
ჟიმში.
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ძირითადიინფორმაცია:

1. კვლე ვის დე მოგ რა ფი უ ლი სუ რა თი

რაოდენობრივიკვლევაშიმონაწილეობამიიღოცაგერშიმცხოვ

რებმა150მარესპონდენტმა.მათგან37%იყოკაცი,ხოლო63%

ქალი.კვლევისსამიზნეჯგუფები-სოციალურადდაუცვე-

ლიპირები, შშმ პირები/მათიოჯახისწევრები, მარტოხელა

მშობლები, ქალები, ახალგაზრდები, პენსიონრები, საჯარო

მოხელეები, ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების

წარმომადგენლები.

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში  ჩატარდა 4 სიღრმისეული

ინტერვიუ ადგილობრივ ექსპერტებთან და 4 ფოკუსირებული

ჯგუფიადგილობრივისოციალურიჯგუფებისმონაწილეობით:

სოციალურადდაუცველები,ადგილობრივიინტელიგენცია,ად

გილობრივისამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებისწარ

მომადგენლები,ახალგაზრდები,მცირემეწარმეები,მრავალშვი

ლიანიოჯახები.ჯგუფები,ძირითადად,იყოჰომოგენური.გენ

დერულისურათი17ქალი,7კაცი.კვლევაამკომპონენტშიც

შესრულდაგამჭვირვალობის,ეფექტიანობის,ინკლუზიურობის

მიმართულებით.

რაოდენობრივ კვლევაში გამოკითხულთა ასაკობრივი ჯგუფი

შემდეგნაირადგადანაწილდა:
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ოჯახური მდგომარეობის მიხედვით, რესპონდენტთა უმეტესი
ნაწილი(51%)არისდაქორწინებული,30%არარისდაოჯახებუ
ლი,14%არისქვრივი,ხოლო5%განქორწინებული.

რესპონდენტთაუმრავლესობასაქვსსრულიუმაღლესიგანათ
ლება (42%), დაახლოებით ერთნაირი პროცენტული გადანაწი
ლება არის სრულ საშუალო განათლებასა (26%) და საშუალო
სპეციალურგანათლებასშორის(23%),ხოლოარასრულისაშუ
ალოგანათლებააქვსრესპონდენტთა10%ს.

გამოკითხულთა 63%ს აქვს განსაკუთრებული სტატუსი, რო
მელშიც ყველაზე ხშირად დასახელდა სოციალურად დაუცვე
ლის სტატუსის ქონა (29%), ასევე კვლევაში ჩართული არიან
მრავალშვილიანიოჯახები(20%)დაიძულებითგადაადგილებუ
ლიპირები(14%).

კვლევის ფარგლებში დაფიქსირდა, რომ გამოკითხულთა 27%
არისუმუშევარი.6%არისსტუდენტი,ხოლო14%პენსიონე
რი.დარჩენილი53%შემდეგნაირადარისგადანაწილებული:
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საინტერესოარესპონდენტთაოჯახებისსაშუალოთვიურიშე
მოსავალი (ნებისმიერი ფულადი შემოსავლის ჩათვლით),   არ
იძებნებაოჯახი,რომლისშემოსავალი100ლარზენაკლებიადა
ოჯახებისშემოსავალი,უმეტესად,თვისგანმავლობაში101500
ლარსშორისმერყეობს.



2. გამ ჭვირ ვა ლო ბა:

როგორც კვლევამ ცხადყო, ცაგერის მცხოვრებთა უმეტესო
ბას(39%ს)სრულადაქვსინფორმაციასაჯარომმართველობის
რეფორმის თაობაზე. ნაწილობრივ ფლობს ინფორმაციას  გა
მოკითხულთა 37%, ხოლო 24% არ არის ინფორმირებული. სა
ინტერესოა,რომინფორმაციისმიღებისძირითადიწყაროარის
ტელევიზია (29%) და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარ
მომადგენლები(29%).ასევე,მოსახლეობაინფორმაციასიღებს
შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ფეისბუქიდან/ვებგვერდიდან
(23%)დასახელისუფლებოსტრუქტურებისწარმომადგენლებ
თანშეხვედრებზე16%.

თვისებრივკვლევაშიგამოვლინდასაჯარომოხელეებისდაუბ
რალომოქალაქეებისდამოკიდებულებასაჯარომმართველობის
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რეფორმისმიმართ.კვლევისრესპონდენტებისპოზიციებიმი
სიმიმდინარეობისდაშედეგებისშეფასების,გამოწვევებისკუ
თხით.ხელისუფლებისწარმომადგენელთაშეფასებებშიჩანდა,
რომსაჯარომმართველობისრეფორმისგანხორციელებამნიშ
ვნელოვანიფაქტიათუნდაციმთვალსაზრისით,რომისიძლევა
საშუალებას,ადგილობრივითვითმმართველობადამოსახლე
ობა,ასევესამოქალაქოორგანიზაციებიმეტადდააახლოვდნენ
დამეტიკომუნიკაციაჰქონდეთერთმანეთთან.„თვით მმარ თვე-
ლო ბის კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სოფ ლის სა ერ თო კრე-
ბე ბი, პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა, ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა ხდე ბა 
მო სახ ლე ო ბას თან უშუ ა ლო შემ ხებ ლო ბა ში. სა ინ ტე რე სო და აღ-
სა ნიშ ნა ვი მო მენ ტია ისიც, რომ ადა მი ა ნებს ამ რე ფორ მით პე-
ტი ცი ი სა და წე რი ლე ბის, სა ჩივ რე ბის ონ ლა ინ წე სით წარ დგე ნის 
სა შუ ა ლე ბა მი ე ცათ. ეს,  ჩე მი აზ რით, ერ თი ო რად ზრდის მო სახ-
ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბას, რად გან ისი ნი აღარ ეჩე ხე ბი ან ბი უ როკ-
რა ტი ულ ბა რი ე რებს. ასე ვე, აღიშ ნუ ლი ქმე დე ბა კონ ტრო ლის მე-
ქა ნიზ მის ეფექ ტურ ში ნა არ სსაც მო ი ცავს“ - სა ჯა რო მო ხე ლე.

როგორცდიაგრამიდანჩანს,გამოკითხულთათითქმისნახევარს
მიაჩნია,რომსაჯარომმართველობისრეფორმაგააუმჯობესებს
მოქალაქეთამომსახურებისხარისხს.დიაგრამაზენათლადჩანს
მოქალაქეთაგანწყობა:
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თვისებრივი კვლევის რესპონდენტებიც ცალსახად აღიარე
ბენ  საჯარო მმართველობის რეფორმის   დადებით შდეგებს
დათვლიან,რომრეფორმასაწყისეტაპზეადამომავალშიკი
დევ უფრო მეტად გააუმჯობესებს მოქალაქეებისთვის მომსა
ხურების მიწოდების ხარისხს. „ე ლექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
და ნერ გვამ ხე ლი შე უ წყო იმას, რომ ადა მი ა ნებს აღარ სჭირ დე-
ბათ გა ი ღონ ზედ მე ტი რე სურ სე ბი და ფი ზი კუ რად გა და ად გილ-
დნენ საქ მის გა სა კე თებ ლად. ისი ნი ზედ მე ტი ქმე დე ბე ბის გა რე შე 
ახერ ხე ბენ, მი აწ ვდი ნონ ხმა თვით მმარ თვე ლო ბას პრობ ლე მე ბის 
გა და საჭ რე ლად და ეს არის, ჩე მი აზ რით, ყვე ლა ზე კარ გი ამ რე-
ფორ მა ში“ - მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი.

როგორც რაოდენობრივი კვლევის შედეგებმა აჩვენა, მუნიცი
პალური ელექტრონული სერვისების შესახებ  გამოკითხულთა
ნაწილიინფორმირებულია(30%),მეტნაკლებადინფორმირებუ
ლია42%,ხოლო25%არისსრულიადარაინფორმირებული.ასე
ვედაფიქსირდა,რომგამოკითხულთა3%არარისდაინტერესე
ბულიაღნიშნულისაკითხით.

ფოკუსჯგუფებშიმონაწილეთააზრებიგაიყოიმასთანდაკავში
რებით,საკმარისადარისთუარაინფორმირებულიმუნიციპალი
ტეტისმოსახლეობაელექტრონულმომსახურებაზედაზოგადად,
თვითმმართველობის საქმიანობაზე. „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ცენ-
ტრში  არა ნა ი რი შე ფერ ხე ბა არა ა, რომ ფლობ დე ინ ფორ მა ცი ებს, 
მაგ რამ არის სოფ ლე ბი, სა დაც ხე ლი არ მი უწ ვდე ბათ და მათ ისევ 
ძვე ლი წე სით, თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შეხ ვედ-
რე ბით უხ დე ბათ კო მუ ნი კა ცი ა“. სსო-ს  წარ მო მად გე ნე ლი. „არ 
მაქვს ინ ფორ მა ცი ა, რა ი ო ნუ ლი ცენ ტრი დან ჩე მი სო ფე ლი ძა ლი ან 
შორ საა და იმ დე ნად ვართ ყო ველ დღი უ რი პრობ ლე მე ბით დატ-
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ვირ თუ ლი, მსგავ სი სა კი თხე ბის თვის არც გვცა ლი ა. თუმ ცა, ეს 
თუ რა ი მე ჩვენ ცხოვ რე ბას უკე თე სო ბის კენ ცვლის, მზად ვართ, 
ამის შე სა ხებ მე ტი ინ ფორ მა ცია მო ვის მი ნოთ“. -მრა ვალ შვი ლი-
ა ნი მშო ბე ლი. „ა უ ცი ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ო ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ამი სათ ვის სა ჭი როა სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბე-
ბი, მო სახ ლე ო ბის თვის ხე ლის შე წყო ბა, რომ ტექ ნი კუ რად შეძ ლოს 
მომ სა ხუ რე ო ბის მი ღე ბა“. - ად ვო კა ტი.

ელექტრონულ სერვისებზე ინფორმაციის მიღების ძირითადი
წყარო არის შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი/ფეის
ბუქი (39%),ასევედიდიროლიაქვთარასამთავრობოორგანი
ზაციებისწარმომადგენლებს(23%).ხელისუფლებისწარმომად
გენელთანშეხვედრაზემიიღოინფორმაცია17%მა,ხოლოტე
ლევიზიისსაშუალებით10%მა.

  გამოიკვეთა მოქალაქეთა შედარებით აქტიური კატეგორია,
რომელმაცკარგადაუღოალღოელექტრონულიმომსახურების
ფორმატსდათავისინტერესებსმიუსადაგა:„მე ხში რად ვინ ტე-
რეს დე ბი ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ და ფე ის ბუქ გვერ დე-
ბით, ვნა ხუ ლობ იქ გან თავ სე ბულ ბი უ ჯეტს, სა ჯა რო მო ხე ლე თა 
თა ნამ დე ბობ რივ სარ გო ებს, პი რა დად მი ვი ღე მო ნა წი ლე ო ბა ერ-
თერ თი ვა კან სი ის კონ კურ სში, რო მელ ზეც ასე ვე შე ვიტყ ვე სპე-
ცი ა ლუ რი სა ი ტი დან“. -ად გი ლობ რი ვი სსო წარ მო მად გე ნე ლი. 
„გა მო მი ყე ნე ბი ა, მი მი მარ თავს მე რი ის სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის მეშ-
ვე ო ბით, მე სა ჭი რო ე ბო და სა ბუ თებ თან და კავ ში რე ბით კონ სულ-
ტა ცი ა, იყო მო სა ხერ ხე ბე ლი და კომ ფორ ტუ ლი“.   მე წარ მე ქა ლი. 
„რა თქმა უნ და, ვი ყე ნებ. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის მეშ ვე-
ო ბით მო მი ძი ე ბია ინ ფორ მა ცია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა-
ხებ, ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ“. -  თვით და საქ მე ბუ ლი ქა ლი.
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რესპონდენტებმა გამოყვეს ის მუნიციპალური ელექტრონული
მომსახურებები,რომლებიცგამოიყენესბოლოწლისგანმავლო
ბაში.მათგანყველაზეხშირადდასახელდა:ონლაინგანცხადე
ბავაკანსიისშესახებ18%;საკონტაქტოინფორმაციისმოძიება
მუნიციპალიტეტისთანამშრომელზე15%;ბიუჯეტისშესახებ
ინფორმაცია12%;საკრებულოსნორმატიურლიაქტები/დად
გენილებები8%;შესყიდვებისგეგმა,ანგარიში7%;საჩივრის,
წინადადებისწარდგენა4%;ანგარიშებისგაცნობა3%;შეხ
ვედრაზედარეგისტრირება2%;საკრებულოსსხდომებისდღის
წესრიგის/ოქმებისგაცნობა1%; ელექტრონულიპეტიცია
1%;საინტერესოა,რომრესპონდენტთა6%ისპასუხებით,მას
მსგავსი მომსახურება არ აინტერესებს, 13%ს ხელი არ მიუწ
ვდება,ხოლო7%ისაზრით,მათარააქვთსათანადოუნარჩვე
ვები.

თვისებრივი მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მოქალა
ქეებსხელისუფლებასთანუფრომეტადპასიურიკომუნიკაცია
აქვთ.სარგებლობენვებგვერდით,ფეისბუქგვერდით,მაგრამარ
იჩენენაქტიურობასორმხრივიკომუნიკაციისთვის:„მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის გვერ დი წი ნა წელს სთხოვ და მო სახ ლე ო ბას, მი ე წო დე-
ბი ნა მო მა ვა ლი წლის ბი უ ჯეტ ში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი მათ თვის 
სა სურ ვე ლი პრო ექ ტე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, თუმ ცა შემ დეგ რამ დე-
ნად გან ხორ ცი ელ და, არ ვი ცი“. - მცი რე მე წარ მე.

გამოკითხვისფარგლებშიგამოიკვეთასხვადასხვაშეხედულება,
თურაზეუნდაგაკეთდესაქცენტირეფორმისპროცესშიმოსახ
ლეობისთვისმიწოდებულიმომსახურებისგასაუმჯობესებლად.
რესპონდენტთა მოსაზრებით, მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთ
დეს სახელმწიფო ელექტრონულ სერვისებზე საზოგადოების
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დროულდასრულფასოვანინფორმირებაზე(33%),15%სმიაჩ
ნია,რომაქცენტიუნდაგაკეთდესგანსაკუთრებითმოწყვლა
დიჯგუფების(მაგ.მრავალშვილიანი,მარტოხელადედების,ძა
ლადობისმსხვერპლიქალების,ბავშვების,შშმპირებისდასხვა)
საჭიროებებზე და პრიორიტეტებზე მორგებული მომსახურე
ბისშეთავაზებაზე.რიგითმესამე(12%)საჭიროებადსახელდე
ბასაჯარომოხელეთაკომპეტენციისზრდა.საჯარომოხელე
თაანაზღაურებისზრდისსაჭიროებასხედავსგამოკითხულთა
4%.მომსახურებისრაოდენობისდატერიტორიულიდაფარვის
ზრდის(ხელმისაწვდომობისუზრუნველსაყოფად)აუცილებლო
ბააღნიშნა9%მა.

რესპოდენტებისნაწილიაღნიშნავს,რომანარხდება,ანნაკ
ლებია ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონული მომსახურების
გამოყენებისგზებისდაფორმებისშესახებ: „არც ვი ცო დი პი რა-
დო ბის მოწ მო ბით რა ი მე მომ სა ხუ რე ო ბის მი ღე ბა თუ არის  შე-
საძ ლე ბე ლი“. - მრა ვალ შვი ლი ა ნი მა მა.

  მოქალაქეთა განცხადებით, მათთვის სოციალურად მნიშვნე
ლოვანინფორმაციას,ძირითადად,არასამთავრობოორგანი
ზაციებიაწვდიან.

ხდება იმის გაცნობიერება, რომ ელექტრონული მომსახურება
ყველასთვის ხელმისწავდომი არაა, ამიტომ მუნიციპალიტეტს
დამატებით ძალისხმევის გატარებაც უწევს მოქალაქეთა ინ
ფორმირებისთვის:„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში არ სე ბობს ცხე-
ლი ხა ზი, ასე ვე გა მო დის თვით მმარ თვე ლო ბის სა ინ ფორ მა ციო 
ბი უ ლე ტე ნი, ასე ვე იყე ნე ბენ შეხ ვედ რებს და  საკ რე ბუ ლოს ღია 
სხდო მებს. სოფ ლებ ში გა მო ი ყე ნე ბა სა ინ ფორ მა ციო და ფე ბი“. 
-სა ჯა რო მო ხე ლე.
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კვლევის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ ინტერნეტთან წვდომა
ყველასარაქვს,ამიტომმოქალაქეებისინფორმირებაუნდახდე
ბოდეს ტელევიზიით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ადგი
ლობრივიგაზეთით. ასევედასახელდამერისწარმომადგენელი,
რომელსაცუნდაჰქონდესშესაბამისიუფლებამოსილებადაკომ
პეტენცია,რომმოსახლეობისინფორმირებასშეუწყოსხელი.

ითქვა,რომმუნიციპალიტეტისმერიასშექმნილიაქვსსპეცია
ლურისამსახურები,მაგალითადა/აიპ„ქალთაუფლებებისადა
გენდერულითანასწორობისცენტრი“,შშმპირთადახმარებისა
დასაჭიროებათაკვლევისკომისია,სოციალურსაკითხთაშემ
სწავლელიკომისიადასხვა,რომლებიცაწარმოებენშესაბამის
კვლევებსდამისიშედეგებიასახულიამუნიციპალიტეტისბიუ
ჯეტში.

ფოკუსჯგუფისდისკუსიებზეგაკეთდარიგიშეფასებები,და
სახელდა გამოწვევები, რომელთაც შეიძლება, საფრთხე შეუქ
მნან რეფორმის წარმატებას და ის ერთგვარ დეკლარირებულ
დაარარეალიზებულფორმატადაქციონ.„რაც შე ე ხე ბა გა მოწ-
ვე ვას, ვფიქ რობ, რომ და სახ ვე წია მო ხე ლე თა გა მოც დის მი უ კერ-
ძო ე ბე ლი სის ტე მის და ნერ გვა. ამ რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
შემ თხვე ვა ში, მე ტი ნდო ბა გა უჩ ნდე ბათ ადა მი ა ნებს სა ჯა რო მო-
ხე ლე თა მი მართ“. - მუ სი კის პე და გო გი.

საინტერესოამონაცემები,თურომელსერვისებსიყენებენრეს
პონდენტები:

ყველაზეხშირადდაფიქსირდამუნიციპალიტეტისოფიციალუ
რივებგვერდისგამოყენება (34%),ასევეხშირიასაქმოქალაქო
პორტალისwww.my.gov.geსგამოყენებაც(16%).
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 ეფექტიანობა

ადგილობრივითვითმმართველობისსაქმიანობისეფექტიანობის
საკითხშისაჯარომოხელეებისშეფასებები,ხშირშემთხვევაში,
პოზიტიურია.თუმცა,რესპოდენტებმათავიარაარიდესგამოწ
ვევებზე საუბარსაც:„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ცდი ლობს, მო ქა ლა ქე-
ებს მი ა წო დოს  სა ჭი რო ე ბებ სა და პრი ო რი ტე ტებ ზე მორ გე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა ში შექ მნი ლია სამ სა ხუ რი, 
რო მე ლიც იკ ვლევს სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს“. -  
სა ჯა რო მო ხე ლე.

„მო ქა ლა ქე თა სპე ცი ფი უ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის /
ა ნა ლი ზის პრაქ ტი კა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნაკ ლე ბად არის და, ალ-
ბათ, სა ჭი რო ა, კვლე ვე ბი და, შე სა ბა მი სად, ანა ლი ზი სხვა დას ხვა 
სფე რო ში, რა თა თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო ბა უფ რო ეფექ ტუ-
რი და   მო სახ ლე ო ბა ზე მაქ სი მა ლუ რად მორ გე ბუ ლი გახ დეს“. - 
მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი.
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საინტერსოიყოხედვა,რომამსაკითხშიუნდაგაიზარდოსსაკ
რებულოსჩართულობადამანშეასრულოსმონიტორინგისმნიშ
ვნელოვანიფუნქცია.

ადგილობრივი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებაზე საუბ
რისას, რაოდენობრივმა კვლევამ უჩვენა, რომ გამოკითხულთა
33%ის აზრით, ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას
სრულად აწვდის ინფორმაციას მის მიერ განხორციელებულ
საქმიანობაზე.39%თვლის,რომინფორმაციანაწილობრივარის
მიწოდებული, ხოლო 8%ს მიაჩნია, რომ ადგილობრივი ხელი
სუფლებამოსახლეობასარაწვდისინფორმაციასგაწეულმომ
სახურებაზე.

თვითმმართველობის მომსახურების ეფექტიანობის საკითხი
ფოკუსჯგუფებზეც აქტიური დისკუსიების თემა იყო. ხაზგას
მული იყო ადგილობრივ დონეზე დიალოგის აუცილებლობა,
პრიორიტეტებისგამოვლენაშიმოქალაქეებისჩართვისმნიშვნე
ლობა.

გაჟღერდამოქალაქეთახედვებისოციალურიპოლიტიკისეფექ
ტურობასთან მიმართებით. მათი აზრით, უმჯობესია, სოცია
ლური სფერო უფრო მეტი პროგრამით  იყოს წარმოდგენილი.
აუცილებელიაახალგაზრდებისადგილზედამაგრებისადაწახა
ლისებისმიზნითღონისძიებებისდაგეგმვა,ახალგაზრდებთან
შეხვედრებიდასწავლებები,  ასევე საჭიროდმიაჩნიათადგი
ლობრივბიუჯეტშიგათვალისწინებულიიქნასახალგაზრდების
მიერმცირებიზნესისდასაწყებადსაჭიროფინანსები.

გამოიკვეთა თვითმმართველობასთან, ადგილობრივ არასამ
თავრობო ორგანიზაციებთან  თანამშრომლობის პოზიტიური
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პრაქტიკა. „მო სახ ლე ო ბას თან შეხ ვედ რებ ზე გა მოკ ვე თი ლი სა-
ჭი რო ე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მეტ ნაკ ლე ბად აი სა ხე ბა ხოლ მე 
პროგ რა მულ ბი უ ჯეტ ში, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ობი ექ ტე ბის 
და გეგ მა რე ბა ში.  მე ასე თი შემ თხვე ვა მქონ და, რომ ჩე მი ქუ ჩის 
მო სახ ლე ო ბის  მო თხოვ ნა კა ნა ლი ზა ცი ის სის ტე მის გა კე თე ბა ზე, 
დაკ მა ყო ფილ და. პრი ო რი ტე ტე ბის შეს წავ ლა არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე და თვით მმარ თვე-
ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ღია შეხ ვედ რებ ზე ხდე ბა, ძი რი თა-
დად“. -ბა ღის  ფსი ქო ლო გი.

მომსახურებისეფექტიანობისშეფასებისთვისმნიშვნელოვანია,
რამდენადმოხერხებულიდამარტივი,კომფორტულიაშემოთა
ვაზებულიმომსახურება.ამკუთხით,გამოკითხულთათითქმის
ნახევარს (49%)მიაჩნია,რომთვითმმართველობისუწყებების
თვის სერვისის მისაღებად ელექტრონული ფორმით მიმართვა
მარტივიპროცედურაა.8%სმიაჩნია,რომპროცედურართუ
ლია,ხოლო43%სუჭირსპასუხისგაცემა.

ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რესპონდენტთა მხოლოდ
16%ს აქვს გამოყენებული ელექტრონული ჩაწერის პრინცი
პი.სრულუმრავლესობას,74%სარუსარგებლიასასურველი
უწყების წარმომადგენელთან ელექტრონული ჩაწერით, ხოლო
11%სარჰქონდაამისშესახებინფორმაცია.

ფოკუსჯგუფებზეც დაფიქსირდა, რომ  მოქალაქეები უფრო
ცოცხალკომუნიკაციებსანიჭებენუპირატესობას: „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 ურ თი ერ თო ბის თვის“. - სსო-ს წარ მო მად-
გე ნე ლი. 
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კვლევისფარგლებშირესპონდენტებმადააფიქსირესკმაყოფი
ლების ხარისხი მერიის, საკრებულოს და მერის წარმომადგენ
ლისმხრიდანმიღებულმომსახურებაზე.ძირითადად,მათიდი
დიუმრავლესობაგამოხატავს კმაყოფილებასსამივერგოლის
მიმართ. შე ფა სე ბე ბი მო ცე მუ ლია დი აგ რა მა ში:   

რესპონდენტთა უმრავლესობის პასუხებით (75%), მიმართვის
შემთხვევაში,თვითმმართველობამმათ,ანმათიოჯახისწევრს
მოუგვარა  კონკრეტული პრობლემა, რომლისთვისაც მიმარ
თეს.

გამოკითხულთაუმრავლესობასმიაჩნია,რომმთლიანადმუნი
ციპალიტეტისმოსახლეობისსაჭიროებებითანაბრადარისგათ
ვალისწინებული(43%),ხოლო26%მიიჩნევს,რომსპეციფიკური
საჭიროებებისგათვალისწინებანაკლებადხდება.კვლევისმო
ნაწილეებმაგამოყვესისჯგუფები,რომელთასაჭიროებებსაც,
მათიაზრით,განსაკუთრებითითვალისწინებსმუნიციპალიტე
ტისხელმძღვანელობა:
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საჭიროებებზე ორიენტაციის საკითხი გამოიკვეთა თვისებრივ
მონაცემებშიც: „ხან დაზ მულ თა და უსახ ლკა რო თა სა ჭი რო ე ბე-
ბის მოგ ვა რე ბა ისე, რო გორც ამას აკე თებს თვით მმარ თვე ლო ბა,  
ვფიქ რობ, რომ ეფექ ტუ რი ა, ისი ნი იღე ბენ ხა რის ხი ან  სა ჭი რო 
მომ სა ხუ რე ო ბას, ყუ რა დღე ბას ვა მახ ვი ლებ უმ წე ო თა კვე ბა სა და 
უსახ ლკა რო თა და ბი ნა ვე ბა ზე“.  -  ად ვო კა ტი.

ამასთანერთად, დასახელდასაკითხები,რომლებიც, მოქალა
ქეთააზრით,საჭიროებენსპეციფიკურმიდგომებს:გამოიკვეთა
განსაკუთრებული მოწყვლადობის ხარისხის მქონე მოქალაქე
ებისმძიმემდგომარეობა,ვინცსახელმწიფოპროგრამებითარ
სარგებლობს,არცდასაქმებულია.

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი მამის მოსაზრე
ბით,განსაკუთრებულკონტროლზეაასაყვანიმრავალშვილიანი
ოჯახები,ხანდაზმულები.„ზო გი ერთ ოჯახ ში სა ერ თოდ არა ვინ 
მუ შა ობს, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბაც არ ეძ ლე ვათ და ისი ნი ხან-
დაზ მუ ლე ბის პენ სი ით არ სე ბო ბენ, კარ გი იქ ნე ბო და ასე თი ოჯა-
ხე ბის შეს წავ ლა და მათ თვის სა მუ შაო ად გი ლის შექ მნა, ან რა ი მე 
სა ხით დახ მა რე ბა, რომ შე მო სა ვა ლი გა უჩ ნდეთ“.
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რესპონდენტებმა გამოხატეს შეშფოთება მიგრაციის მასშტა
ბების გამო. „ყვე ლა ზე მთა ვა რია ისე თი პრო ექ ტე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა, რო მე ლიც შე ა ჩე რებს რე გი ო ნი დან მო სახ ლე ო ბის  გა-
დი ნე ბას. კარ გი იქ ნე ბო და სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის შექ მნა, 
ახალ გაზ რდე ბის და ინ ტე რე სე ბა, რომ დაბ რუნ დნენ რა ი ონ ში“. 
- თვით და საქ მე ბუ ლი ქა ლი.

კვლევისმონაწილეთააზრით,ძალიანმნიშვნელოვანიასოფლის
მეურნეობის მხარდაჭერა და ახალი ტექნოლოგიების კუთხით
მოსახლეობისდახმარება,საკონსულტაციოსერვისებისგანვი
თარება.მათასევეძალიანმომხიბვლელადმიაჩნიათტურიზ
მის განვითარების პერსპექტივა და ამ საკითხში მოქალაქეთა
დამთლიანადმუნიციპალიტეტის  მნიშვნელოვანეკონომიკურ
სარგებელსხედავენ.

თვი სებ რივ კვლე ვა ში ამ სა კი თხებ ზე სა უბ რი სას გა მო იკ ვე თა დე-
ცენ ტრა ლი ზა ცი ის თე მა: საჯარო მოხელეებსაც და მოქალაქე
ებსაცსაერთოაზრიაქვთსაკითხზე,რომრეალურითვითმმარ
თველობისგანხორციელებისპროცესშიაუცილებელია,მკაფი
ოდ იყოს გამიჯნული მუნიციპალიტეტებისა და დარგობრივი
სამინისტროებისკომპეტენციები.

საჯარო მოხელეთა აზრით, თვითმმართველი ერთეულის მიერ
კანონითდაკისრებულიუფლებამოსილებებისგანხორციელება
აუცილებლად მოითხოვს ამ უფლებამოსილებების გასატარებ
ლადსაჭიროფინანსურთუმატერიალურირესურსებს,მეტდა
მოუკიდებლობას,რაცამეტაპზეთვითმმართველობასარგა
აჩნია.შესაბამისად,დეცენტრალიზაციისერთერთიძირითადი
მიმართულებაუნდაიყოსთვითმმართველიერთეულისეტაპობ
რივადგაზრდილიუფლებამოსილებებისუზრუნველყოფასათა
ნადორესურსებით. „ა რის ისე თი სა კი თხე ბი, რი სი მოგ ვა რე ბაც 
დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში იქ ნე ბო და შე-
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საძ ლე ბე ლი და ეს აა მაღ ლებ და ნდო ბას სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის 
მი მართ, მა გა ლი თად, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის და ნიშ ვნა- მოხ-
სნის სა კი თხი, სა დაც სა ერ თოდ არ გა აჩ ნია უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
თვით მმარ თვე ლო ბას“. „მე ტი მო ნა წი ლე ო ბა უნ და შე ეძ ლოს სო-
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის გან საზ ღვრა ში და სტა ტუ სის 
მი ნი ჭე ბა ში, უფ რო მე ტი კომ პე ტენ ცი ე ბი უნ და ჰქონ დეს გა ნათ-
ლე ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, ჯან დაც ვის და სხვა სფე რო ებ ში.“ 
-  ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი.

გულისტკივილით იქნა აღნიშნული, რომ ადგილობრივი მოსახ
ლეობა თავისი პრობლემების გადასაწყვეტად, პირველ რიგში,
თვითმმართველობას მიმართავს და ბევრია აქტუალური საკი
თხი, რომლის მოგვარება მათთვის სასიცოცხლოდ აუცილებე
ლია, ამის უფლებამოსილება კი მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია.
„ეს ადა მი ა ნე ბის თვის ცუ დი ასახ სნე ლია და  რო გო რი სა ჯა როც 
არ უნ და გა ხა დო ინ ფორ მა ცი ა, მა ინც გა უ გე ბა რი იქ ნე ბა მათ-
თვის“.  „უ ამ რა ვი თე მაა ისე თი, რაც ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 
კუ თხით, სულ ცო ტა, უხერ ხულ სი ტუ ა ცი ა ში აგ დებს პირ და პი-
რი წე სით არ ჩე ულ ხე ლი სუ ფალს“. „ად გი ლობ რივ მა ორ გა ნო ებ მა 
და მო უ კი დებ ლად და თა მა მად რომ იმოქ მე დონ სა კუ თა რი უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, ეს გაზ რდის ხე ლი სუფ-
ლე ბის ნდო ბას და ავ ტო რი ტეტს მო სახ ლე ო ბა ში“. - ად გი ლობ რი-
ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მო საზ რე ბე ბი.

დეცენტრალიზაციის საკითხში ადგილობრივი ხელისუფლების
წარმომადგენელთაპოზიციებსმთლიანადიზიარებენმოქალაქეე
ბი. „ა რას წო რად მიგ ვაჩ ნია თვით მმარ თვე ლო ბის უგულ ვე ბელ ყო ფა 
მო ქა ლა ქე ე ბის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ბევრ სა კითხ ში, მათ შო რის 
- სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის და ნიშ ვნა- მოხ სნის სა კითხ ში, სა დაც სა-
ერ თოდ არ გა აჩ ნია უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თვით მმარ თვე ლო ბას.“ -სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი.
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 ინკლუზიურობა

კვლევისმონაწილეთამიერშეფასდაადგილობრივდონეზემოქა
ლაქეთამონაწილეობისხარისხი.ითქვა,რომამსაკითხშიადგი
ლობრივიხელისუფლებისგანარანაირიწინააღმდეგობაარარის,
პირიქით,ხდებადეკლალირება,რომმიესალმებიანმოქალაქეთა
აქტიურობას, მაგრამ, რეალობაში, ეს ხდება მხოლოდ აქტიური
არასამთავრობო სექტორისა და მათ მიერ გააქტიურებული სა
თემო ჯგუფების ხარჯზე. არასაკმარისად არის გამოყენებული
ადგილობრივიგენდერულითანასწორობისსაბჭოს,სამოქალაქო
მრჩეველთასაბჭოსრესურსი.„მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა გა მო ი-
ხა ტე ბა კრე ბებ ში, საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე მო ნა წი ლე ო ბა ში, მე-
რი ას თან ფუნ ქცი ო ნი რებს სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო, ქვეყ-
ნდე ბა ან გა რი შე ბი. მაგ რამ მო ქა ლა ქე თა  მო ნა წი ლე ო ბა  მარ თვა ში  
ნაკ ლე ბად  საგ რძნო ბი ა, რად გან თვით მო ქა ლა ქე ე ბი  არი ან ნაკ-
ლე ბად აქ ტი უ რე ბი  ამ პრო ცეს ში“. -სსო-ს წარ მო მად გე ნე ლი.

თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც აცნობიერებენ, რომ
მოქალაქეთაჩართულობისგარეშეადგილობრივთვითმმართვე
ლობის უფლებამოსილების სრულფასოვნად  განხორციელება
ვერმოხდება. თუმცა, მათივე აღიარებით, ამსაკითხშისერი
ოზულშედეგებზესაუბარიარშეიძლება.მოქალაქეთაჩართუ
ლობისფორმებისგამოყენებასათანადოდარხდება.

რაოდენობრივი კვლევის რესპონდენტთა 40% ფიქრობს, რომ
ადგილობრივისაჯარომოხელეებინაწილობრივაცნობიერებენ
მოქალაქეთაჩართულობისმნიშვნელობას;9%ისაზრით,ისინი
საერთოდვერაღიქვამენამსაჭიროებას.27%მიიჩნევს,რომმო
ქალაქეთა ჩართულობის საჭიროება სრულად არის გაცნობიე
რებული.მათდაასახელესსაკითხები,სადაცხდებამოქალაქეთა
ჩართულობისწახალისება:ადგილობრივიპრიორიტეტებისგან
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საზღვრისპროცესი(34%),მოქალაქეთასაჭიროებებისიდენტი
ფიცირება(18%),მოქალაქეებისინიციატივებისგანხილვა(მაგ.
სამოქალაქო ბიუჯეტი)   13%,  მუნიციპალური პროგრამების
შემუშავება15%,ადგილობრივიბიუჯეტისგანხილვა4%.

რესპონდენტები, უმეტესად, მონაწილეობენ დასახლების კრე
ბებში56%.

კვლევის ფარგლებში გაირკვა, რომ რესპონდენტთა 45%ს არ
ჰქონიამცდელობა,რომმომსახურებასთანდაკავშირებულიშე
ნიშვნებიმიეწოდებინაშესაბამისიუწყებისთვის.მოქალაქეები,
უმეტესად,იყენებენპირადშეხვედრასშესაბამისიუწყებისწარ
მომადგენელთან(55%).

მოქალაქეებს აქვთ სამოქალაქო აქტიურობის ფრაგმენტული
მცდელობები, რომელსაც აკლია სათანადო მუხტი: „გვქონ და 
მცდე ლო ბა  პე ტი ცი ის წარ დგე ნი სა, თუმ ცა ბო ლომ დე ვერ მი ვიყ ვა-
ნეთ  და ვერ და ვა რე გის ტრი რეთ“. - ად ვო კა ტი. „ქა ლე ბი საკ მა ოდ 
გა აქ ტი ურ დნენ ბო ლო პე რი ოდ ში შეხ ვედ რებ სა და წი ნა და დე ბე ბის 
წარ დგე ნა ში. იმე დი ა, ეს ტენ დენ ცია გაგ რძელ დე ბა“ .-ბა ღის ფსი ქო-
ლო გი. დასახელდამოქალაქეებისსაჭიროებებითვითმმართველო
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ბასთანკონსტრუქციულიდიალოგისადამეტიჩართულობისუზ
რუნველსაყოფად.მათგანყველაზეაქტუალურიაკონსულტაციის
მიზნით,ადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებისპერი
ოდულიშეხვედრებიმოქალაქეებთან(52%);მოქალაქეთაინიცია
ტივებისგათვალისწინებასამოქალაქობიუჯეტისპრაქტიკისგაძ
ლიერებისგზით(13%);მუნიციპალურიპროგრამებისშემუშავების
დაბიუჯეტისგანხილვისპროცესშიმოქალაქეებისჩართვა(12%);
უფრო მეტი დარგობრივი პროფილის/სპეციფიკურ საკითხებზე
პასუხისმგებელისაჯარომოხელისშტატის არსებობა (8%);გენ
დერულითანასწორობის,სამოქალაქომრჩეველთადასხვასაბჭო
ების ფორმატის ქმედითობის გაზრდა (8%); ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობისგამოყენებადაწახალისება(4%);

გამოიკვეთაპოზიცია,რომეფექტიანიდაგამჭვირვალემმარ
თველობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია  სამოქალაქო
საზოგადოებისროლისგაზრდა,მათიაქტიურიმონაწილეობა
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმირების,  საჭიროე
ბათა  გამოვლენისა  და    რეკომენდაციების შემუშავებაში.
ფოკუსჯგუფებისგანმავლობაშიარაერთხელიყოხაზგასმუ
ლიმათიგანსაკუთრებულიროლიადგილობივსოციალურპო
ლიტიკაში, ინფორმირებასა და განათლებაში, ჩანდა ნდობის
ხარიხხი.„ფაქ ტია ის, რომ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ-
შა ო ბა და ჩარ თუ ლო ბა ეფექ ტუ რი ა, რად გან ისი ნი ნო მენ კლა-
ტუ რუ ლად და თა ნამ დე ბობ რი ვად არ არი ან მო ვა ლე ნი „ზემ-
დგო მე ბის“ წი ნა შე, ამი ტომ მათ მე ტი გახ სნი ლი მუ შა ო ბის სა-
შუ ა ლე ბა აქვთ და არი ან მე ტად გულ წრფე ლე ბი“ .-სსო-ს წარ-
მო მად გე ნე ლი  ქა ლი.

რაოდენობრივ კვლევაში სამოქალაქო ორგანიზაციების მუნი
ციპალიტეტთანთანამშრომლობამოქალაქეთაკეთილდღეობის
ხელშეწყობისთვისშემდეგნაირადფასდება.
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რესპონდენტები ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების
როლსსაჯარომმართველობისრეფორმებისგანხორციელებაში
ძირითადადხედავენშემდეგიმიმართულებით:ინფორმირება/
განათლება23%;მოქალაქეთაუფლებებისდაცვა16%;მოსახ
ლეობისსაჭიროებებისმიტანახელისუფლებასთან13%;ადგი
ლობრივდონეზეარსებულიპრობლემისგადაწყვეტისადვოკა
ტირება 11%; მოქალაქეთა სოციალურეკონომიკური განვითა
რებისმხარდაჭერისღონისძიებებისგანხორციელება10%;ად
გილობრივი სამართლებრივი აქტების მიღების, ცვლილებების
და შესწორებების ლობირება 9%; რეფორმის მიმდინარეობის
კონტროლი/მონიტორინგი 8%; მოსახლეობასა და ადგილობ
რივხელისუფლებასშორისდიალოგის/ადგილობრივიჩართუ
ლობისხელშეწყობა6%;

რესპონდენტებმადააფიქსირესთავიანთიმოსაზრება,თურო
მელი მიმართულებით თვლიან საჭიროდ ადგილობრივი ხელი
სუფლების ადამიანური და ფინანსური რესურსის მიმართვას.
ყველაზეპრიორიტეტულსაკითხებადდასახელდასოციალური
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დახმარება16%;ჯანდაცვა15%;ეკონომიკურიგანვითარების
ხელშეწყობა და შესაბამისი გარემოს შექმნა ადგილებზე 13%;
ინფრასტრუქტურა (გზები,ხიდებიდასხვ.)8%;კულტურაგა
ნათლება7%.

საბოლოოდ,რაოდენობრივიკვლევისფარგლებში,რესპონდენ
ტებმა გამოყვეს კონკრეტული ადგილობრივი ღონისძიებები,
რომლებიცმნიშვნელოვანიამათისაჭიროებისდასაკმაყოფი
ლებლად. ესენია: ადგილობრივი დასაქმება; სოციალური შემ
წეობის გაზრდა; ახალგაზრდების ხელშეწყობა;  სოციალური
საწარმოებისშექმნა;ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება;მდი
ნარეებზე ჯებირსამაგრი სამუშოების ჩატარება; ფერმერების
ხელშეწყობა;ბიზნესისწახალისება;შშმპირებისთვისადაპტი
რებული გარემოს შექმნა;  ტრანსპორტის პრობლემის მოგვა
რება; ჯანდაცვის მომსახურების გაუმჯობესება; სპორტული
დაკულტურული, ასევეგანათლებისღონისძიებებისჩატარე
ბა;კინოდარბაზისაღდგენა;ცენტრალურიბაზრისგაკეთება;
ძალადობის მსხვერპლ ქალთა თავშესაფრის მოწყობა; მიუსა
ფარცხოველთათავშესაფრისმოწყობა;მეღვინეობისხელშე
წყობა;სკოლამდელიგანათლებისთვისმეტიყურადღებისმიქ
ცევა; საჯარო განხილვები და შეხვედრები მოსახლეობასთან;
გადამზადების პროგრამები; ტურისტული ცენტრის შექმნა;
სასმელიწყლისპრობლემისმოგვარება;სურსათისუვნებლო
ბა;უსახლკაროებისთავშესაფრისმოწყობა;ინტერნეტზეხელ
მისაწვდომობა;გენდერულიბიუჯეტისშექმნა;მიგრაციისშე
საჩერებლად განვითარების პროგრამების დანერგვა; მიწების
დაკანონება; საინფორმაციო ცენტრის შექმნა; პარკებისა და
სკვერებისგაშენება.

საინტერესოა, რომ სპეციფიკური საჭიროების (სოციალურად
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დაუცველი,იგპ,მრავალშვილიანიოჯახიდაა.შ.)ქონისმიუხე
დავად,ყველაჯგუფიმიიჩნევს,რომკონსტრუქციულიდიალო
გის და მეტი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა კონ
სულტაციისმიზნით,ადგილობრივიხელისუფლებისწარმომად
გენლებისპერიოდულიშეხვედრებიმოქალაქეებთან.

ასევე,საინტერესოტენდენციაგამოიკვეთაასაკობრივჯგუფებ
თან მიმართებაში. მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების
შედეგადდაფიქსირდაკორელაციაასაკისმატებასადასაჯარო
მმართველობის/ სამსახურის რეფორმაზე ინფორმირებულო
ბას შორის  რაც უფრო იზრდება ასაკი, მით უფრო იზრდება
ინფორმირებულობისდონე.აქვეუნდააღინიშნოს,რომქალებში
ინფორმირებულობისდონე9%ითუფრომაღალია,მამაკაცებ
თანშედარებით.

გამოიკვეთა, რომ რესპონდენტები რეფორმის პროცესში ხე
დავენსხვადასხვააქცენტებისსაჭიროებას,რათაგაუმჯობეს
დეს მოსახლეობისთვის მიწოდებული მომსახურება. პასუხების
დიფერენციაცია აღნისანიშნავია გენდერულ ჭრილში, რადგან
ქალებისუმეტესობა(31%)თვლის,რომგანსაკუთრებითმოწყ
ვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე და პრიორიტეტებზე მორგე
ბული მომსახურების შეთავაზებაა მთავარი საჭიროება, მაშინ
როდესაცმამაკაცთაუმრავლესობისთვის(31%)მთავარისაჭი
როება არის სახელმწიფო ელექტრონულ სერვისებზე საზოგა
დოებისდროულიდასრულფასოვანიინფორმირება.

კვლევისდროსვერმოხერხდაადგილობრივკერძოსექტორთან
თანამშრომლობისპრაქტიკისგამოვლენა,გარდაიმისა,რომგა
მოითქვამოსაზრებებიამსაკითხისდღისწესრიგშიდაყენების
საჭიროებასთანდასათანადომექანიზმებისშექმნისაუცილებ
ლობასთანდაკავშირებით.



28

დასკვნა

ცაგერის მუნიციპალიტეტში  ჩატარებული კვლევა  მოქალა
ქეებისსაჭიროებათაგამოვლენაადგილობრივიმომსახურების
და სერვისების მოწოდების კუთხით თვითმმართველობის საქ
მიანობისგამჭირვალობის,ეფექტიანობისდაინკლუზიურობის
მიმართულებით, საჯარო მმართველობის რეფორმის კონტექ
სტშიგვიჩვენებს,რომმუნიციპალიტეტშირეფორმისპირვე
ლი შედეგები უკვე ჩანს და ეს არის ელექტრონული მომსახუ
რებისდანერგვა,თვითმმართველობისანგარიშვალდებულების
გაზრდილი ხარისხი, მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფებთან აქ
ტიური კომუნიკაციის წახალისება, მჭიდრო თანამშრომლობა
ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორთან და მისი რესურსის
გამოყენებაადგილობრივისაჭიროებებისგამოვლენის,მოქალა
ქეებთანდიალოგისკუთხით.

ნიშანდობლივია,რომამფაქტსამყარებსთვითმმართველობე
ბის ეროვნილი შეფასების კვლევის მასალები, სადაც ცაგერის
მუნიციპალიტეტშიამკომპონენტებისზრდის25პროცენტიანი
მაჩვენებელიფიქსირდება.

მონაცემთა ანალიზი საშუალებას იძლევა დასკვნისთვის, რომ
მუნიციპალიტეტში არის პოლიტიკური ნება  რეფორმის წარ
მატებით იმპლემენტაციისთვის და  ღია, ანგარიშვალდებული,
ეფექტიანი ხელისუფლებისკენ გადადგმულია კონკრეტული
ნაბიჯები.მაგრამარისსერიოზულიგამოწვევებიც,რამაც,შე
იძლება, მიმდინარე პროცესებს ფასადურ ხასიათი მისცეს და
ეჭქვეშ დააყენოს მისი ეფექტიანობა: მუნიციპალიტეტის გე
ოგრაფიულირელიეფის,მოქალაქეთადიდინაწილისმოწყვლა
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დი სოციალური მდგომარეობის, ინტერნეტის და კომუნიკაცი
ისტექნიკურისაშუალებების,ანმათიგამოყენებისსათანადო
უნარებისარქონისგამო,მათუდიდესნაწილსხელიარმიუწ
ვდებაელეტრონულიმომსახურებისსიკეთეებზე.

თვალშისაცემიასხვაობათვითმმართველობასთანკომუნიკაცი
ისსაკითხშიასეთმოქალაქეებსადააქტიურსათემოჯგუფის
წევრებს, ადგილობრივ მეწარმეებს შორის, რომლებიც აქტიუ
რადსარგებლობენრეფორმისსიკეთებითდააღნიშნავენ,რამ
დენადმარტივი,კომფორტულიდაეკონომიურიაელექტრონუ
ლიმომსახურება,რომელიცმათაძლევსსაშუალებას,თავიიგ
რძნონადგილობრივიპოლიტიკურიპროცესებისნაწილად.

კვლევითგამოვლინდა,რომმუნიციპალიტეტშიარისმიმართუ
ლებასაჭიროებებზემორგებულისოციალურიპოლიტიკისდა
ნერგვისკენ.ამსაკითხშიმკაფიოდგამოიკვეთაარასამთავრობო
სექტორისროლიდათვითმმართველობასთანმათითანამშრომ
ლობისპოზიტიურირეზულტატები.ერთერთიმაგალითიასა
ჭიროებათა გამოვლენის, პროგრამების ეფექტის ერთობლივი
შეფასების პრაქტიკა, რაც საფუძვლად დაედო რამდენიმე სო
ციალურ პროგრამას. ითქვა, რომ სამწუხაროდ, ბოლომდე არ
არისგაცემულიპასუხიმოწყვლადიჯგუფებისსაჭიროებებზე.
მაგალითად,ერთხმადიყოდასახელებულიშშმპირებისთვისსა
თანადოინფრასტრუქტურა,მათიინტეგრირებისთვისსაჭირო
ღონისძიებები.თვალსაჩინოდგამოიკვეთასოფლისმეურნეობის
მხარდაჭერისთვისგონივრული,გრძელვადიანი,სტრატეგიული
პროგრამებისსაჭიროება,სადაცადგილობრივხელისუფლებას
ექნებაწამყვანიროლი.ერთხმადიყოაღნიშნულიმუნიციპალი
ტეტისტურისტულიპოტენციალი,რომელიცდასაქმებისახალ
პერსპექტივებსმოიცავს.

გამოიკვეთასაკმაოდმწვავესაკითხები,რომელიცდეცენტრალი
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ზაციისარასაკმარისიტემპისგამოდგასდღისწესრიგში.მოქა
ლაქეებსაქვთდაკვეთაუფროძლიერ,ფინანსურადდაპოლიტი
კურადდამოუკიდებელადგილობრივმართვაზე.მათთვისკატე
გორიულადმიუღებელიაადგილობრივიხელისუფლებისთითქმის
უფუნქციოროლიმოქალაქეთასოციალურიშეფასების,როგორც
თვითონუწოდებენ,„ქულათასისტემის“კომპონენტში.

კვლევის შედეგად გამოჩნდა, რომ  თვითმმართველობაში არ
არსებობს ადგილობრივ კერძო სექტორთან თანამშრომლობის
პრაქტიკადავერცკერძოსექტორისკორპორატიულიპასუხის
მგებლობისმაგალითებიგაიხსენეს,რაცამკუთხითმნიშვნელო
ვანიძვრებისსაჭიროებასცხადყოფს.კვლევისშედეგადგამო
იკვეთასარეკომენდაციოსაკითხები.



რე კო მენ და ცი ე ბი 

ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას -

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
სა სურ ვე ლია შემ დე გი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა

 ადგილობრივმოხელეებშისაჭიროაიმისგაცნობერება,რომ
საჯარო მმართველობის რეფორმის წარმატებისათვის, რაც
პირველრიგში,მოქალაქეთათვისმომსახურებისგაუმჯობე
სებას მოიაზრებს, ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი საზოგა
დოებისპერმანენტულიინფორმირებაელექტრონულმომსა
ხურებაზე;

 მნიშვნელოვანიასაჯარომოხელეთა,განსაკუთრებითმერის
წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის უზრუნველყოფა ელექ
ტრონულიკომუნიკაციისმეთოდოლოგიაზე;
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 სასურველია მოქალაქეთა მეტი მოტივირებისთვის და
ელექტრონული რესურსების გამოყენების უნარჩვევე
ბისმისაღებად,ვიდეორგოლებისმომზადებამოცემული
მომსახურების სიკეთეებზე და მის პრაქტიკულ გამოყე
ნებაზე;

 სასიცოცხლოდ აუცილებელია მოქალაქეთა მასობრივი ინ
ტერნეტიზაცისსაკითხისადვოკატირებასხვადასხვადონე
ზე. ინტერნეტპროვაიდერებთან თანამშრომლობა და სო
ციალურიშეღავათებისინიცირებამოწყვლადიჯგუფების
თვის;

 ეფექტურიიქნებასოციალურიპროექტებისინიცირებასაინ
ფორმაციოსაკონსულტაციოცენტრებისდასანერგად,რაც
მოქალაქეებს გაუმარტივებს ელექტრონული მომსახურების
მიღებასცენტრიდანმოშორებულთემებში;

 სასურველია სოციალური პარტნიორობის სისტემის შექმნა
ადგილობრივარასამთავრობოორგანიზაციებთან,ადგილობ
რივინტელიგენციასთან,მოქალაქეებშიელექტრონულიმომ
სახურებისგამოყენებისპოპულარიზაციისთვის.



მო ქა ლა ქე თათ ვის სო ცი ა ლუ რი დაც ვი სა და ინო ვა ცი უ რი  სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის სა ჭი რო ე ბა

 სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტ
ში მოხდეს განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

შესაბამისი პირობების შექმნა: შშპ პირთათვის ადმინის
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ტრაციულშენონებსადასხვასოციალურიდანიშნულების

ობიქტებზე პანდუსების უზრუნველყოფა; მათი ან მათი

ოჯახის წევრების საჭიროების სპეციფიკაზე ადაპტირე

ბული ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობა (მაგალი

თად  შინ შესასრულებელი სამუშაო); სოციალურად და

უცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის გრძელვადიანი

სოციალურეკონომიკური პროგრამების გათვალისწინება

ბიუჯეტში;

 სასურველია, მუნიციპალიტეტში დაინერგოს მოქალაქეთა

საჭიროებების შესწავლის და პრიორიტეტების გამოვლე

ნისმდგრადისისტემა.ამისთვისეფექტურიიქნებააქტიურ

მოქალაქეთა ჯგუფებთან თანამშრომლობა. სასურველია,

გამოყენებულიქნასუკვეარსებულიკვლევებიმოქალაქეე

ბის,მათშორისყველაზემოწყვლადიჯგუფებისსაჭიროე

ბებზე;

 სასურველია,მოქალაქეთაეკონომიკურიგაძლიერებისპერ

სპექტივადანახულიქნასმუნიციპალიტეტისტურისტულპო

ტენციალშიდამოხდესმისიეფექტურიგამოყენებისგზების

ძიება;

 სასურველია,გამოინახოსგზებიმუნიციპალიტეტშისოფლის

მეურნეობის პროგრამების ხელშეწყობისთვის. საჭიროა არ

სებული სახელმწიფო და საერთაშორისო რესურსების გან

ხილვა ადგილობრივი კონტექსტის ანალიზის საფუძველზე

და მოქალაქეებისთვის შესაბამისი საკონსულტაციო სერვი

სისდანერგვა.
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ახალ გაზ რდე ბის ხელ შე წყო ბა  სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვა
ნიამუნიციპალიტეტშიმიზანმიმართულიახალგაზრდულიპო
ლიტიკის გატარება, ახალგაზრდების ინიციატივების წახალი
სება,შეხვედრებიდასწავლებები;მათისაჭიროებებისაღიარე
ბა;ახალგაზრდებისადგილზედარჩენისმოტივირებისმიზნით
პროგრამებისდანერგვა;სასურველია,ადგილობრივბიუჯეტ
შიგათვალისწინებულიქნასახალგაზრდებისმიერმცირებიზ
ნესისდასაწყებადსაჭიროსახსრები.



ად გი ლობ რივ და პრო ვა ი დერ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს
მნიშვნელოვანიაადგილობრივდონეზესოციალურიშინაარსის
თემებზეინფორმირებაგანათლებისღონისძიებები;მათშორის
ელექტრუნულმომსახურებაზე;

 მნიშვნელოვანიაადგილობრივიხელისუფლებისგაძლიერება
სოციალურიპოლიტიკისმიმართულებით,კოოპერაციაადგი
ლობრივისაჭიროებებისკვლევაში,მონიტორინგისდაშეფა
სებისპრაქტიკისდანერგვაშიდახმარებისგაწევა;

 სასურველიაახალირესურსებისმოძიებაადგილობრივისა
მოქალაქოსაზოგადოებისგაძლიერების,ადგილობრივიკერ
ძო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის  ამაღლების
თვის;საჭიროებათაიდენტიფიცირებისადაადვოკატირების
უნარებისკუთხითმოქალაქეებთანთანამშრომლობა,თვით
მმართველობასთანმათიდიალოგისხელშეწყობა.
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ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბასმნიშვნელოვანიათვითმმართვე
ლობისთვისკანონითმინიჭებულიუფლებამოსილებებისშესრუ
ლებაშიხელშეწყობა;

 არსებობს საჭიროება, გაკეთდეს მოქალაქეთა სოციალუ
რიდაცვისარსებულიპრაქტიკისანალიზიდადადგესდღის
წესრიგში თვითმმართველობის როლის უკეთესი გააზრება
მოქალაქეთასოციალურიდაცვისპოლიტიკაში;მათიუფლე
ბამოსილების გაზრდა მოქალაქეთა სახელმწიფოს ზრუნვის
პოლიტიკისბენეფიციარობისმაძიებელთაშეფასებაში.



ად გი ლობ რივ  და  რე გი ო ნა ლურ მე დი ა სა შუ ა ლე ბებს  სასურ
ველია,მედიისდღისწესრიგშიმოხვდესსაჯარომმართველო
ბისრეფორმისმიმდინარეობისსაკითხი,პოზიტიურიპრაქტიკა
დაგამოწვევებიმოქალაქეთაკეთილდღეობისგაუმჯობესების
კონტექსტში.ხელიშეეწყოსმისიდადებითიშედეგებისდამო
ქალაქეთამიერმიღებულისარგებლისპოპულარიზაციას,მოქა
ლაქეთამეტინფორმირებასსაჯარომმართველობისრეფორმის
თაობაზე.
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საკონტაქტო ინფორმაცია: 

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი 

„სოხუმი“ 

მის.:ქუთაისი,მგალობლიშვილის№6

ელ.ფოსტა:womansukhumi@gmail.com

ტელ.:(0431)271368

მობ.:+995597405146

ვებ.გვერდი:www.fsokhumi.ge

https://www.facebook.com/fsokhumi

მეწარმე ქალთა ფონდი 

მის.:ქუთაისი,ლადოასათიანის#68

ელ.ფოსტა:womenfund2003@gmail.com

ტელ.:(0431)272902

მობ.+995592679191

ვებ.გვერდი:www.fwe.ge

https://www.facebook.com/FundOfWomen

Entrepreneurs

იმერეთის მხარის 

მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“ 

მის.:ქუთაისი,წმინდანინოსქ.,9

ელ.ფოსტა:spectri@gmail.com

ტელ.(0431)248057

მობ.+995599570516

ვებგვერდი:www.spectri.org.ge

www.facebook.com/spectriGE


