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საჯარომმართველობისრეფორმის(PAR)

გატარებისპროცესში

მოსახლეობისსაჭიროებათაშეფასების

კონსოლიდირებულიანგარიში

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია
ფონდი „სოხუმის“ პროგრამების განვითარების და

ადვოკატირების მენეჯერი, 
თბილისის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი

შესავალი

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 
ას რუ ლებს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე და წარ მა ტე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის 
და მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბის უმ თავ რეს წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს. „სა ქარ
თვე ლო ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ თა ნახ მად,1 ქვე ყა ნამ სა კუ თარ თავ ზე 
აი ღო სიღ რმი სე უ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, რაც 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის შექ მნა ში გა მო ი ხა ტე ბა. რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბი სას სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში აღ ნიშ
ნუ ლი რე ფორ მის წარ მა ტე ბის სა წინ და რი ა, რაც ხელს შე უ წყობს არა მხო ლოდ ქვეყ ნის დე მოკ
რა ტი უ ლი, ღია და კარ გი მმარ თვე ლო ბის და ნერ გვას, არა მედ გაზ რდის მო სახ ლე ო ბის ნდო ბას 
პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბის მი მართ, უზ რუნ ველ ყოფს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას და გა აძ ლი ე რებს მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ლე გი ტი მუ რო ბას.

რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
გზამ კვლე ვი 2020. დო კუ მენ ტი მიზ ნად ისა ხავს ყოვ ლის მომ ცვე ლი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ჩარ ჩო სა 
და მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნას 2020 წლამ დე, „რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა გამ ჭვირ ვა ლე, პროგ ნო
ზი რე ბა დი, პა სუ ხის მგე ბე ლი და ეფექ ტუ რი სა ხელ მწი ფო მარ თვის კენ, და აკ მა ყო ფი ლებს სა ზო
გა დო ე ბის მო თხოვ ნებს და იქ ნე ბა ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან მი სა და გე ბუ ლი”2. გზამ კვლე ვის 

1 ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს 
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის „საქართველო
ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“, მუხლი 4, ხელმისაწვდომია
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/34753/AA
2  საქართველოს საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი 2020, გვ. 6, ხელმისაწვდომია 
http://gov.ge/files/423_49307_925454_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A0
%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94
%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A4%
E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90%E
1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%982020.pdf



5

ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბის თვის, 2015 წლი დან დღემ დე სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ არა ერ თი 
სა მოქ მე დო გეგ მა და სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტი და ამ ტკი ცა, მათ შო რის  სა ჯა რო მმარ თვე ლო
ბის რე ფორ მის სა მი სა მოქ მე დო გეგ მა3, ღია მმარ თვე ლო ბის სა ქარ თვე ლოს 20182019 წლე ბის 
სა მოქ მე დო გეგ მა4, ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის დღის წეს რი გი 201720205. გარ და ამი სა, გა ე
როს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 17ვე მი ზა ნი ეროვ ნულ პრი ო რი ტე ტად გა ნი საზ ღვრა6.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა წარ მო ად გენს, რომ ლის მი ზა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე
სის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა. PARის ახალ 
20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით, 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) 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 და გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, დღეს დღე ო ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და-
ნერ გვა ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს და მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბი სა და ან გა რიშ-
ვალ დე ბუ ლე ბის პრაქ ტი კა საკ მა ოდ სუს ტი ა. სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 2019 წლის 
ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბის მი ხედ ვით,7 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე
ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი 32%ს შე ად გენ და, ხო ლო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ონ ლა ინ მო
თხოვ ნის სა შუ ა ლე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ გვერ დე ბის 20%ს გა აჩ ნდა. სა გუ ლის ხმოა ასე ვე, 
რომ ევ რო კავ ში რი სა და ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
(OECD) მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა რე ბი სა და მე ნეჯ მენ ტის მხარ და ჭე რის ინი ცი ა ტი ვის (SIGMA) 
2018 წლის შე ფა სე ბით, სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბას თან სა ჯა
რო კონ სულ ტა ცი ე ბის შე ფა სე ბის კომ პო ნენ ტში სა ქარ თვე ლომ 5 შე საძ ლო ქუ ლი დან 0 ქუ ლა 
მი ი ღო8. SIGMAს შე ფა სე ბით, არ არის და ნერ გი ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მო ქა
ლა ქე ებ თან კონ სულ ტა ცი ე ბის გა მარ თვის სის ტე მუ რი და სა ვალ დე ბუ ლო მიდ გო მა, პო ლი ტი
კის შე მუ შა ვე ბა არ ეფუძ ნე ბა მო სახ ლე ო ბის, გან სა კუთ რე ბით კი, სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე
ბის მქო ნე პი რე ბის, სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვას და ანა ლიზს. არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი მხო ლოდ 
ზო გად და არა სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ათს ატა რე ბს. 

3 გზამკვლევის განხორციელების მიზნით, შემუშავდა სამოქმედო გეგმა 20152016, მოგვიანებით 
კი – სამოქმედო გეგმა 20172018 და 20192020 წლებისთვის. საჯარო მმართველობის რეფორმის 
სამოქმედო გეგმა 20192020, ხელმისაწვდომია:
http://gov.ge/files/72422_72422_512614_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A
5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B
%E1%83%9020192020_%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%
E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90.pdf
4  ღია მმართველობა საქართველოს 20182019 წლების სამოქმედო გეგმა, გამოწვევა 1, ვალდებულება 
2, ხელმისაწვდომია 
http://procurement.gov.ge/getattachment/InternationalCooperation/ActionPlans/(OGP)/OGP20182019 
AP.pdf.aspx
5 ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგი 20172020, პრიორიტეტი 2.2, ხელმისაწვდომია  
http://infocenter.gov.ge/uploads/files/201711/1511272286_annex_ii__eugeorgia_association_agenda_text.pdf
6 გაეროს მდგრადი განვითარების 17ვე მიზანი ეროვნულ პრიორიტეტად განისაზღვრა
იხ.: http://gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=198&info_id=62670. 
7 ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი, „საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვ
ნული შეფასება“, 2019
8  The Principles of Public Administration Policy Development and Coordination  Georgia, SIGMA Programme, 
2018, გვ. 40, იხ.: http://www.sigmaweb.org/publications/BaselineMeasurementReport2018 Georgia.pdf. 
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ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს რე გი ო ნებ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რი 
ჩარ თუ ლო ბით პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გის წა მო წყე ბა, მა თი მხრი დან რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გი, 
ად გი ლებ ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და ად ვო კა ტი რე ბა და გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბა.

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ
ნით, 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 
მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით 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“, რო მე ლიც მხარ და
ჭე რი ლია ევ რო კავ ში რის მი ერ. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, იმე რე თის, გუ რი ის, რა ჭა ლე ჩხუ მი სა 
და ქვე მო სვა ნე თის რე გი ო ნე ბის 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი 16 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ9 გან ხორ ცი ელ და მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა ად გი ლობ
რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის  მხრი დან გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის /მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხის შე სა ფა სებ ლად. კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი 
მიგ ნე ბე ბი და გა მო მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა ფუძ ვლად და ე დე ბა მო ქა ლა ქე თა პრი ო
რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის ასახ ვას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მოქ მე დო გეგ მა ში და ად ვო კა ტი
რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბას, მი მარ თულს არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხ ვრის კენ, რო
გორც ად გი ლობ რივ, ასე ვე ეროვ ნულ დო ნე ზე. 

 

1.საჭიროებათაკვლევის

მიზანიდამეთოდოლოგია

მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მო ქა ლა ქე
თათ ვის გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის შეს წავ
ლა და შე ფა სე ბა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე კონ კრე ტუ
ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის.

კვლე ვის ამო ცა ნე ბი ა: 

1. მო ქა ლა ქე თა, მათ შო რის გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე მო სახ ლე ო ბის, სა
ჭი რო ე ბა თა შეს წავ ლის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის ად
ვო კა ტი რე ბა შე სა ბა მის უწყე ბებ ში ად გი ლობ რივ და ეროვ ნულ დო ნე ზე;

2. მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის ინ ტეგ რი რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მოქ მე
დო გეგ მა ში.

9  სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები: „თანასწორობა ახლა“, „სამოქალაქო სპექტრი 
თანასწორობა“ (ბაღდათი), განათლებისა და განვითარების ცენტრი „ედელვაისი“, ხონის დევნილთა 
საინიციატივო ჯგუფი (ხონი), „თანადგომა  2020“, „მოქალაქეთა აქტიურობა ეფექტური მმართველობისა 
და სამართლიანობისთვის“(ვანი), ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მოქალაქეობრივი აღზრდის 
კავშირი „ბავშვები  საქართველოს მომავალი“, „ქალები საქართველოს მომავლისთვის“ (თერჯოლა), 
რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრი, რაჭალეჩხუმისა და 
ქვემო სვანეთის რეგიონალური ჰაბი  „აფხაზინტერკონტი“ (ამბროლაური), „აქტიური მოქალაქე  
ანგარიშვალდებული ხელისუფლება“, „ცაგერის ქალთა უფლებებისა და თანასწორობის ცენტრი“ 
(ცაგერი), საინფორმაციო ცენტრი, საქართველოს სასოფლო დარბაზი (ლანჩხუთი), განათლებისა და 
თანასწორობის ცენტრი, „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“ (ოზურგეთი)
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მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ჩა ტარ და რა ო დე
ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. პირ ველ ეტაპ ზე გა ნი საზ ღვრა 
კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი, რომ ლის ინ დი კა ტო რე ბი შე თან ხმდა პრო ექ ტის პარ ტნი ო რებ თან და 
შე მუ შავ და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის კითხ ვა რე ბი. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის
თვის შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი /ან კე ტა, რო მე ლიც, ძი რი თა დად, 
შედ გე ბო და და ხუ რუ ლი შე კითხ ვე ბის გან, თუმ ცა რეს პონ დენ ტებს ეძ ლე ო დათ სა შუ ა ლე ბა, 
და ე ფიქ სი რე ბი ნათ სა კუ თა რი აზ რი სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, ან აერ ჩი ათ პა სუ ხის რამ დე
ნი მე ვა რი ან ტი. თვი სებ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ფო კუ სუ რი ჯგუ ფუ რი 
დის კუ სი ის ტექ ნი კა და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ვიუ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რის გა მო ყე ნე ბით. აღ ნიშ ნულ კონ სო ლი დი რე ბულ ან გა რიშ ში ასა
ხუ ლი მიგ ნე ბე ბი ეყ რდნო ბა 8 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის10 კვლე ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის 
გან ზო გა დე ბულ ანა ლიზს.

კვლე ვის ად გი ლი და სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი - სა ქარ თვე ლოს სა მი რე გი ო ნის   იმე რე თი, გუ რი ა, 
რა ჭა ლე ჩხუ მი და ქვე მო სვა ნე თის 8 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე ე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა 
რეპ რე ზენ ტა ტი უ ლია და იძ ლე ვა გან ზო გა დე ბის სა შუ ა ლე ბას. რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და 
მო ქა ლა ქე თა გან სხვა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე
ბით. კვლე ვამ მთლი ა ნო ბა ში  მო იც ვა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი 1425 ადა მი
ა ნი, აქე დან 882 იყო ქა ლი, ხო ლო 543  მა მა კა ცი.

კვლე ვის ჩა ტა რე ბის დრო  2020 წლის აპ რი ლი მა ი სი.

კვლე ვის შეზ ღუდ ვე ბი - კვლე ვა ჩა ტარ და COVID19ის პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა გან
გე ბო მდგო მა რე ო ბის პი რო ბებ ში, რის გა მოც რეს პონ დენ ტთა უმე ტეს ნა წილს გა მო კითხ ვა და 
ინ ტერ ვიუ ჩა უ ტარ და ონ ლა ინ რე ჟიმ ში და სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ის გზით.

2.კვლევისძირითადიმიგნებები-

განზოგადებულიანალიზი

 გამჭვირვალობა

თვით მმარ თვე ლო ბა ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხი შე ფას და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ
მის და ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის, 
სერ ვი სე ბი სად მი და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის სა ფუძ ველ ზე.     

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა

	სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ჯერ კი
დევ საკ მა ოდ და ბა ლი ა. აღ ნიშ ნულს მოწ მობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის რო გორც რა ო დე ნობ
რი ვი, ასე ვე თვი სებ რი ვი, კონ სო ლი დი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი, რომ ლის თა ნახ მად, 
მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას რე ფორ მის 
შე სა ხებ, რაც გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა ბაღ და თის (73%), ვა ნის (55%) და ხო ნის (52%) 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. პა სუ ხის აღ ნიშ ნუ ლი ვა რი ან ტი გუ ლის ხმობს, რომ მო სახ ლე ო ბას 
გა უ გია რე ფორ მის შე სა ხებ, თუმ ცა ისი ნი არ ფლო ბენ სიღ რმი სე ულ ინ ფორ მა ცი ას სა ჯა
რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის არ სის და ში ნა არ სის შე სა ხებ. საკ მა ოდ მა ღა ლია იმ მო ქა

10  იმერეთი  ხონი, ბაღდათი, თერჯოლა, ვანი; გურია  ოზურგეთი, ლანჩხუთი; რაჭალეჩხუმი და 
ქვემო სვანეთი  ამბროლაური, ცაგერი. 
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ლა ქე თა წი ლი, რო მელ თაც სა ერ თოდ არ გა უ გი ათ რე ფორ მის შე სა ხებ. გან სა კუთ რე ბით 
სა გუ ლის ხმოა ლან ჩხუ თის (50%) და ამ ბრო ლა უ რის (43%) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი. მო სახ ლე
ო ბის რიცხ ვი, რო მელ საც აქვს ინ ფორ მა ცია რე ფორ მის შე სა ხებ, ძი რი თა დად, მერ ყე ობს 
10%დან 28%მდე. რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე
ბე ლი  39%  და ფიქ სირ და ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში.   

	სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის წყა როდ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში და სა ხელ და ტე ლე ვი ზია (21%65%). იშ ვი ა თია მო სახ ლე ო ბის ინ
ფორ მი რე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რე ბის გზით. ყვე ლა ზე და ბა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა ბაღ დათ ში (3%), ოზურ გეთ ში (6%), ამ ბრო ლა ურ სა (8%) და ვან ში 
(11%), ხო ლო ყვე ლა ზე მა ღა ლი  თერ ჯო ლა ში (47%). სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 2%დან 
30%მდე მო სახ ლე ო ბა ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ ასა ხე ლებს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს. 
მათ შო რის, რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ყვე ლა
ზე ნაკ ლებ მა გა ი გო თერ ჯო ლა ში  0%, ბაღ დათ ში  2%, ვან ში  10%,  ხო ლო ყვე ლა ზე მა ღა
ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია ლან ჩხუთ ში  30%. აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტის ტი კა ცხად ყოფს ად გი ლობ რივ დო
ნე ზე რე ფორ მის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჯერ კი დევ საკ მა ოდ სუსტ როლს და მო ნა წი ლე ო ბას, რაც, ერ თი მხრივ, 
გან პი რო ბე ბუ ლია მა თი არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით დიდ ქა ლა ქებს მო შო რე ბულ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტებ ში და, მე ო რე მხრივ, რე ფორ მის შე სა ხებ თა ვად არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ცნო ბი ე რე ბის და ბა ლი ხა რის ხით.

	სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის სარ გებ ლი ა ნო ბა გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვს გა მო კი
თხულ თა უმ რავ ლე სო ბას, რო მელ საც სჯე რა, რომ რე ფორ მას შე უძ ლია თვით მმარ თვე
ლო ბის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა და მო სახ ლე ო ბის თვის სარ გებ ლის მო ტა
ნა. აღ ნიშ ნუ ლი პო ზი ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გან სხვა ვე ბუ ლად გა ნა წილ და  35%დან 
67%მდე. გა მო კი თხულ თა შო რის რე ფორ მის მი მართ მა ღალ ნდო ბას გა მო ხა ტა ვენ და 
მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის პერ სპექ ტი ვა ზე იმე დებს გან სა კუთ რე ბით ამ ყა რე ბენ ბაღ
და თის (67%), ვა ნის (57%) და ოზურ გე თის (52%) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. 

 რეს პონ დენ ტე ბის დი დი ნა წი ლი ცალ სა ხად აღი ა რებს  სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
და დე ბით შე დე გებს და აღ ნიშ ნავს, რომ თვით მმარ თვე ლო ბა ში საქ მის წარ მო ე ბის ელექ
ტრო ნუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად გა უმ ჯო ბეს და სა ჯა რო მო ხე ლე თა მხრი დან ინ
ფორ მა ცი ის მი ღე ბის და გა ცე მის მო ბი ლო ბა, დაჩ ქარ და გან ცხა დე ბე ბის მი ღე ბა, პა სუ ხე
ბის გა ცე მა და დო კუ მენ ტე ბის შე მოწ მე ბა, საკ მა ოდ ინ ტენ სი უ რია ინ ფორ მა ცი ის ცირ კუ
ლა ცი ა. თუმ ცა, აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რე ფორ მის და დე ბით შე დე გებ ზე მეტ წი ლად სა
უბ რო ბენ ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბა ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი (სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი). 
რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის უმ რავ ლე სო ბას უჭირს რე ფორ მის და დე ბი თი მხა რე ე ბის შე ფა სე ბა 
და თავს იკა ვებს პა სუ ხის გან (35%46%). ეს ადას ტუ რებს რე ფორ მის არ სის შე სა ხებ მო
სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით მე ტი ძა ლის ხმე ვის სა ჭი რო ე ბას. რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბის წი ნა პი რო ბას, რეს პონ დენ ტთა აზ რით, სწო რედ მო სახ ლე ო ბის ნდო ბა, ინ
ტე რე სი და მხარ და ჭე რა წარ მო ად გენს. ამის თვის კი აუ ცი ლე ბე ლია რე ფორ მის შე სა ხებ 
მო სახ ლე ო ბის ცოდ ნის და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა და მი სი მაქ სი მა
ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის და მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ-
ლო ბა და ხელ მი საწ ვდო მო ბა 

	ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა მეტ 
ნაკ ლე ბად ფლობს (42%62%), რაც გუ ლის ხმობს, რომ, შე საძ ლო ა, მათ გა უ გი ათ არ სე ბუ ლი 
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სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, მაგ რამ ან არას დროს გა მო უ ყე ნე ბი ათ ისი ნი პრაქ ტი კა ში, ან აღ ნიშ ნუ
ლი სერ ვი სე ბი მათ თვის ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა. სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო სახ ლე ო ბის 
წი ლი, რო მელ საც სა ერ თოდ არა ფე რი გა უ გია ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, მერ ყე
ობს 22%დან 37%მდე, ხო ლო ინ ფორ მა ცი ას ფლობს, ძი რი თა დად, 20%მდე. ელექ ტრო ნუ
ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა 
მხო ლოდ ცა გერ სა (30%) და თერ ჯო ლა ში (25%). აღ ნიშ ნუ ლი კი მეტყ ვე ლებს ელექ ტრო ნუ
ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის ზრდის სა ჭი რო ე ბა ზე. 

	ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ მეტ წი ლად სა ხელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ და ვებ გვერ
დე ბი (29%39%), ტე ლე ვი ზია და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი 
წი ლი ინ ფორ მი რე ბის თვალ საზ რი სით მო დის მო სახ ლე ო ბას თან ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბის უშუ ა ლო შეხ ვედ რებ ზე (8%დან 17%მდე). ეს მი უ თი თებს რო გორც თვით
მმარ თვე ლო ბის მხრი დან ვებ გვერ დებ სა და სო ცი ა ლურ ქსელ ში ინ ფორ მა ცი ის შე და რე ბით 
აქ ტი ურ გავ რცე ლე ბა ზე, ასე ვე თა ვად მო სახ ლე ო ბის მხრი დან სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი სად მი 
უკე თეს ხელ მი საწ ვდო მო ბა სა და მათ შე და რე ბით აქ ტი ურ გა მო ყე ნე ბა ზე. 

	თვით მმარ თვე ლო ბა ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი შე და რე ბით გა უმ ჯო ბე სე
ბუ ლია ისე თი კრი ტე რი უ მის ხარ ჯზე, რო გო რი ცაა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა ფე
ის ბუქ  და ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე, სა დაც მო სახ ლე ო ბა უმე ტეს წი ლად თვალს ადევ ნებს 
„ონ ლა ინ გან ცხა დე ბებს ვა კან სი ის შე სა ხებ“, იღებს ინ ფორ მა ცი ას „ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე
ტის შე სა ხებ“, ან იძი ებს „სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლებ
ზე“. კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით, მო სახ ლე ო ბა ინ ფორ მა ცი ას უმე ტეს წი ლად სწო რედ მე რი ის 
და საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დე ბი დან იღებს. სა გუ ლის ხმო ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
საკ მა ოდ მა ღა ლია მაჩ ვე ნე ბე ლი მო სახ ლე ო ბის იმ ნა წი ლი სა, რო მე ლიც ხაზს უს ვამს, რომ 
სა ერ თოდ არ სარ გებ ლობს არც ერ თი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სით (38%71%).  მათ შო რის, 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ფიქ სირ დე ბა ვან ში (71%), ოზურ გეთ ში (53%), ამ ბრო ლა
ურ სა და თერ ჯო ლა ში (50%).  

	ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბი სა და მა თი საქ მი-
ა ნო ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის მი მართ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბი სას 
გა მო კი თხულ თა პა სუ ხე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ხედ ვით არა ერ თგვა რო ვა ნი ა. თუმ
ცა, კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით ცალ სა ხა ა, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა სერ ვი სე ბი სა 
და საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას მო სახ ლე ო ბას მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ აწ ვდის  
(25%დან 57%მდე). აქე დან ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო იკ ვე თა ბაღ დათ ში 
(57%), ლან ჩხუთ ში (49%) და ცა გერ ში (39%). მო ქა ლა ქე თა წი ლი, რო მელ თა მტკი ცე ბით, 
ინ ფორ მა ცია მათ სრუ ლად მი ე წო დე ბათ, მერ ყე ობს 25%დან 40%მდე, ამათ გან ყვე ლა
ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა ამ ბრო ლა უ რის (40%), ცა გე რის (39%) და თერ ჯო
ლის (39%) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში.  

	ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის ბა რი ე რად რეს პონ დენ ტებ მა უმე ტეს წი ლად 
ელექ ტრო ნულ სის ტე მებ ზე მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მა და ა სა ხე ლეს, 
რაც თით ქმის ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის მსგავს მი ზეზს უკავ შირ დე ბა: ინ
ტერ ნე ტის და ფარ ვის საკ მა ოდ და ბა ლი ხა რის ხი ან სა ერ თოდ ინ ტერ ნე ტის არარ სე ბო ბა 
(გან სა კუთ რე ბით სოფ ლებ ში), ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის სიძ ვი რე და ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე
ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი და ა.შ.) მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მა, 
რა საც მეტ წი ლად გა ნა პი რო ბებს საკ მა ოდ რთუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა. ბა რი ე
რად ასე ვე სა ხელ დე ბა ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის არა საკ მა რი სი უნარ ჩვე ვე ბი, გან სა
კუთ რე ბით  ხან დაზ მულ და შუა ასა კის მო სახ ლე ო ბა ში.   
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კვლე ვის შე დე გე ბით იკ ვე თე ბა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის მი მარ თუ
ლე ბით უფ რო მეტ აქ ტი უ რო ბას იჩე ნენ ახალ გაზ რდე ბი. გა მო კი თხულ თა სა შუ ა ლო ასა კის 
და ხან დაზ მულ თა ნა წი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ისი ნი აც ნო ბი ე რე ბენ 
ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბას, მა თი უმ რავ ლე სო ბა არ ფლობს სა ჭი რო 
ცოდ ნას და უნა რებს არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო სა ყე ნებ ლად. შე სა ბა მი სად, მო სახ ლე ო
ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლის თვის აქ ტუ ა ლუ რი სა კი თხე ბის და პრობ ლე მე ბის გა და საწყ ვე
ტად მი სა ღებ ფორ მად კვლავ რჩე ბა ად გი ლობ რივ მო ხე ლე ებ თან უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი. 

გა მომ დი ნა რე აქე დან, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის შე სა
ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით, სა მიზ ნე 
აუ დი ტო რი ის ად გილ მდე ბა რე ო ბის, ასა კის და ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მის გა მო ყე ნე ბის 
უნა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

 ეფექტიანობა

თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა მოხ და თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ
სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის მიზ ნობ რი ო ბის და მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე
ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ფორ მე ბის შე თა ვა ზე ბის კონ ტექ სტში. ასე ვე შეს წავ ლილ იქ ნა მო სახ ლე
ო ბის მი ერ არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბის ინ ტენ სი ვო ბა და წა მო ყე ნე
ბულ სა კი თხებ ზე რე ა გი რე ბით კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხი.   

	მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პრაქ ტი კუ ლად არ არ სე ბობს მო ქა ლა ქე თა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა-
ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის დამ კვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კა. არ ხდე ბა 
სხვა დას ხვა სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბის სის ტე მა ტუ რი კვლე ვა და სქე სი სა და 
ასა კის ნიშ ნით და ნა წევ რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა (მაგ., ქა ლე ბის, კა ცე ბის, ბავ
შვე ბის /სკო ლის მოს წავ ლე ე ბის, სტუ დენ ტე ბის, ხან დაზ მუ ლე ბის, შშმ პი რე ბის, ძა ლა დო
ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა გენ დე რუ ლი 
ანა ლი ზის გზით და ა.შ.) და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით 
შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა. თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ
ლე ბის პა სუ ხე ბით იკ ვე თე ბა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი გან პი რო ბე ბუ ლია თვით მმარ თვე ლო ბა ში 
შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის, მა ტე რი ა ლუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის არარ სე ბო ბით. 
მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის და გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის გან ხორ ცი ე ლე ბა მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტებ ში, ძი რი თა დად, ცალ კე უ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინი ცი ა ტი
ვით ხდე ბა და პრო ცე სი აქ ტი უ რია მხო ლოდ პრო ექ ტის მიმ დი ნა რე ო ბი სას. გარ და ამი სა, 
აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კა ვრცელ დე ბა მხო ლოდ ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, არა სი ცოცხ
ლი სუ ნა რი ა ნია და საკ მა ოდ ფრაგ მენ ტულ ხა სი ათს ატა რებს. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა
ნია შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის კად რე ბის მომ ზა დე ბა თვით მმარ თვე ლო ბებ ში და სა ჭი რო
ე ბა თა კვლე ვის და გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის სა ვალ დე ბუ ლო, გრძელ ვა დი ან და სის ტე მა ტურ 
პრაქ ტი კად ქცე ვა.

ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და დე ბი თად შე ფას და მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის და 
მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის შეს წავ ლის პრო ცეს ში აუ დი ტის სამ სა ხუ რის რო ლი (თერ ჯო ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში). ასე ვე აღი ნიშ ნა თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სის 
მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვის პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი  (მაგ., ოზურ
გე თის და ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში). თუმ ცა ეს პრაქ ტი კა არ ატა რებს სა ვალ დე
ბუ ლო ხა სი ათს და მო ი თხოვს გაძ ლი ე რე ბას და ჯე როვ ნად და ნერ გვას, ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მე თო დო ლო გი ურ მხარ და ჭე რას შე სა ბა მი სი ცოდ ნის 
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და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის გზით. დღეს დღე ო ბით არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი
სე ბით მო სახ ლე ო ბის აზ რის და კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა უმე ტეს წი ლად მო ქა
ლა ქე თა მი ერ სო ცი ა ლურ ქსელ ში გა მოთ ქმუ ლი კო მენ ტა რე ბის, პრე სა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
წე რი ლე ბის და შეხ ვედ რებ ზე სა ჯა როდ გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბე ბის გზით ხდე ბა.

	მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ში არა ჯე როვ ნად არის ასა ხუ ლი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა-
ჭი რო ე ბე ბი. მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი მეტ წი
ლად ორი ენ ტი რე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბის ზო გა დი სა ჭი რო ე ბე ბის  დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე (26%
46%) და არ ხდე ბა გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი და სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე 
მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბა. მა გა ლი თად, მო სახ ლე ო ბის აღ ქმით, მუ
ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ში და ბი უ ჯეტ ში საკ მა ოდ უმ ნიშ ვნე ლოდ არის ასა ხუ ლი ისე თი 
ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი, რო გო რე ბიც არი ან: ქა ლე ბი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი, 
მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, ბავ შვე ბი /ა ხალ გაზ რდე ბი და შშმ პი რე ბი. ეს კი გან პი რო ბე ბუ
ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და ანა ლი ზის 
პრაქ ტი კის არარ სე ბო ბით და თა ვად მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მხრი დან არა საკ მა რი სი აქ ტი
უ რო ბით და სა კუ თა რი პრი ო რი ტე ტე ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის არა სა თა ნა დოდ წა მო ყე ნე ბით 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის  წი ნა შე.  

	დღეს დღე ო ბით რთუ ლია ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა, 
რად გან მო ქა ლა ქე თა უმ რავ ლე სო ბა არ სარ გებ ლობს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის  
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბით. თუმ ცა კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი იძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბას, 
ზო გა დად შე ფას დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან პრობ ლე მა ზე რე ა გი რე ბის ხა რის ხი. 

	მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან პრობ ლე მა ზე რე ა გი რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბი სას მო ქა ლა ქე
თა და მო კი დე ბუ ლე ბა მეტ წი ლად პო ზი ტი უ რი ა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო სახ ლე ო ბის უმ
რავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ მათ მი ერ წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მა მოგ ვარ და სრუ ლად  (12%
დან 25%მდე) ან ნა წი ლობ რივ (32%46%). პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ზე უა რი პრაქ ტი კუ ლად 
არ ფიქ სირ დე ბა, მაგ რამ იკ ვე თე ბა დრო ში საკ მა ოდ გა წე ლი ლი პრო ცე სი. მო სახ ლე ო ბა 
უმე ტეს წი ლად და დე ბი თად აფა სებს მე რი ის, საკ რე ბუ ლოს და მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის 
მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს. თუმ ცა ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რეს პონ დენ ტთა 
საკ მა ოდ დიდ მა ნა წილ მა (37%დან 55%მდე) თა ვი შე ი კა ვა კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მის
გან, რაც სა ვა რა უ დოდ იმა ზე მი ა ნიშ ნებს, რომ მო სახ ლე ო ბას ან არ მი უ მარ თავს და არ 
აქვს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის გა მოც დი ლე ბა, 
ან ზო გა დად ნდო ბით არ არის გან წყო ბი ლი აღ ნიშ ნუ ლი უწყე ბე ბის მხრი დან მათ პრობ
ლე მებ ზე რე ა გი რე ბის მი მართ.

მო სახ ლე ო ბის მი ერ მუ ნი ცი პალი ტე ტის თვის მი მარ თულ სა კითხ თა ნუს ხა პრი ო რი ტე ტე ბის 
მი ხედ ვით შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და: სო ცი ა ლუ რი/ ფუ ლა დი დახ მა რე ბის თხოვ ნა; ჯან
დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კი თხე ბი: მე დი კა მენ ტებ ზე დახ მა რე ბის გა წე ვის ან ოპე
რა ცი ის და ფი ნან სე ბის თხოვ ნა; წყლის მი წო დე ბა ზე მო თხოვ ნა; ცნო ბის მი ღე ბას თან და
კავ ში რე ბუ ლი სა კი თხე ბი; მი წის  გა ფორ მე ბა; სა ხუ რა ვის შე კე თე ბა; სამ შე ნებ ლო მა სა ლა; 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა და ა.შ. 

	სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, არ სე ბუ ლი ად გი-
ლობ რი ვი სერ ვი სე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის პრი ო რი ტე ტებ სა და სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბა 
და ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა. ად გი ლობ რივ სა ჯა რო 
მო ხე ლე თა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის და კომ პე ტენ ცი ის ზრდა ასე ვე და სა ხელ და მომ სა ხუ რე
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის აუ ცი ლე ბელ წი ნა პი რო ბად.  
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	მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდის მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად კვლე ვა ში მო ნა წი ლე 
რეს პონ დენ ტთა დი დი ნა წი ლის მი ერ და სა ხელ და დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის დაჩ-
ქა რე ბა, რიგ სა კი თხებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ზრდა და დარ გობ რივ 
სა მი ნის ტრო ებ სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა მიჯ ვნა. 
გან სა კუთ რე ბით გა ეს ვა ხა ზი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რო ლის ზრდის აუ ცი ლებ ლო ბას ისე
თი სა კი თხე ბის გა დაწყ ვე ტა ში, რო გო რე ბიც არის: სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის 
მი ნი ჭე ბა, შე ჩე რე ბა ან აღ დგე ნა, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თვა, გზე ბის მარ თვა, მუ
ნი ცი პა ლუ რი ობი ექ ტე ბის სა ხელ დე ბის სა კი თხებ ში მო ნა წი ლე ო ბა და ა.შ. აღი ნიშ ნა, რომ 
დღეს დღე ო ბით ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბი და ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბი არა თა ნა ზო
მი ე რია და არ შე ე სა ბა მე ბა ერ თმა ნეთს, რაც აფერ ხებს ად გილ ზე არ სე ბულ სა ჭი რო ე ბა ზე 
მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას მო სახ ლე ო ბის თვის. 

 მოქალაქეთამონაწილეობა/ინკლუზიურობა

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სში 2015 წლის ივ ლის ში შე სულ მა ცვლი ლე ბებ მა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის მა რე
გუ ლი რე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო, რო მე ლიც არა მარ ტო ავალ დე ბუ ლებს მუ ნი ცი პა ლურ 
სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებს, უზ რუნ ველ ყოს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, არა მედ ასე ვე სთა ვა ზობს ჩარ თუ ლო ბის ფორ მებ სა და 
სა შუ ა ლე ბებს. თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა შე ფას და მათ მი ერ მო ნა წი
ლე ო ბის ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბის, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის სა კუ თა რი წი ნა და დე ბე
ბის მი წო დე ბის ინ ტენ სი უ რო ბის და ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ზე გავ ლე ნის შეს წავ ლის სა ფუძ
ველ ზე. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ დღეს კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ ლი ფორ მე ბის შე სა ხებ. სუს ტია მა თი ინ ტე რე სი 
და უნა რე ბის დო ნე, ჩა ერ თონ თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბა ში. გარ და ამი სა, პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მა თი ში ნა არ სობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის და 
ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის შე საძ ლებ ლო ბა. 

	კვლე ვის მო ნა ცე მებ მა ცხად ყო მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის საკ მა ოდ და ბა ლი ხა რის ხი. სა
მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მო კი თხუ ლი მო სახ ლე ო ბის თით ქმის ნა ხე ვარს არას დროს 
გა მო უ ყე ნე ბია მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის არც ერ თი ფორ მა  41%57%. მო ნა წი ლე ო ბის 
დე ფი ცი ტის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა ცა გერ ში, ოზურ გეთ სა და ლან
ჩხუთ ში (56%). მო სახ ლე ო ბის სუსტ ჩარ თუ ლო ბა ზე ასე ვე მი უ თი თებს მო ქა ლა ქე თა პა სი
უ რო ბა, გა უ ზი ა როს თვით მმარ თვე ლო ბას შე ნიშ ვნე ბი გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის თა ო ბა ზე.  
გა მო კი თხულ თა 45%61%ს არც უც დია არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე სა კუ თა რი შე ნიშ ვნე ბით 
მი ე მარ თა შე სა ბა მი სი ად გი ლობ რი ვი უწყე ბის თვის.

	მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის კა ნო ნით გან საზ ღვრულ ფორ მა თა გან ყვე ლა ზე აქ ტი უ რად  
იყე ნე ბენ და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბებს. და სახ ლე ბის კრე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი უ ღია გა
მო კი თხულ თა უმე ტე სო ბას  31%დან 51%მდე. ამ ფორ მის მო ნა წი ლე ო ბის ყვე ლა ზე და
ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და ოზურ გეთ სა (16%) და ლან ჩხუთ ში (22%), ხო ლო ყვე ლა ზე 
მა ღა ლი  ვან ში (51%). მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის სხვა ფორ მებ ში ჩარ თუ ლო ბა ფაქ ტობ
რი ვად არ აღე მა ტე ბა 11%ი ან ნიშ ნულს. პრაქ ტი კუ ლად არ მო ნა წი ლე ობს მო სახ ლე ო ბა 
საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ში (2%8%), მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა საბ ჭო ში (1%7%), პე ტი ცი ის 
წარ დგე ნა ში (2%), ან გა რი შე ბის მოს მე ნა ში (2%11%).

	სა გუ ლის ხმო ა, რომ რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლი ხაზს უს ვამს მო ქა ლა ქე თა მხრი დან გავ ლე ნის 
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მოხ დე ნის სუსტ ბერ კე ტებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებს და აღ ნიშ ნავს, რომ, მო ნა წი ლე ო ბის 
მი უ ხე და ვად, მათ მი ერ წა მო ყე ნე ბუ ლი წი ნა და დე ბე ბი იშ ვი ა თად აი სა ხე ბა ად გი ლობ რი ვი 
პო ლი ტი კის დღის წეს რიგ ზე და ხში რად მხო ლოდ ფორ მა ლურ ხა სი ათს ატა რებს. ეს კი, 
ბუ ნებ რი ვი ა, მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი მართ უნ დობ ლო ბას იწ ვევს 
და მნიშ ვნე ლოვ ნად აქ ვე ი თებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მა თი მო ნა წი ლე ო
ბის მო ტი ვა ცი ას. 

	მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბას ასე ვე აფერ ხებს მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ ლი ფორ მე ბის შე სა
ხებ მო ქა ლა ქე თა არა სა თა ნა დო ინ ფორ მი რე ბა. გა მო კი თხუ ლე ბი მი ზე ზად ად გი ლობ რი ვი 
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის მხრი დან მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად არა საკ მა-
რის  ძა ლის ხმე ვას და მცდე ლო ბას ასა ხე ლე ბენ. მო ქა ლა ქე თა საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი თვლის, 
რომ ად გი ლობ რი ვი მო ხე ლე ე ბი მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბას არა ჯე როვ ნად 
აც ნო ბი ე რე ბენ. აღ ნიშ ნულ ზე მეტყ ვე ლებს გა მო კი თხულ მო ქა ლა ქე თა შე ხე დუ ლე ბა, რომ 
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ აც ნო ბი ე რე ბენ მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბის აუ
ცი ლებ ლო ბას ად გი ლობ რივ მარ თვა ში (30%47%),  ჩი ნოვ ნი კე ბის გან ამ სა კი თხის სრუ ლად 
გაც ნო ბი ე რე ბა გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 16%38%ის აზ რით ხდე ბა. მო ქა ლა ქე თა მე ტი 
ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, უმ რავ ლე სო ბის რწმე ნით (35%58%), მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
თა ვად ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რე ბის და კონ
სულ ტა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბის ინი ცი რე ბა, ხო ლო კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გის და მო ქა ლა ქე
თა მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა მოხ დე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ თვით მმარ თვე ლო ბა 
ეც დე ბა არა მარ ტო მო ქა ლა ქე თა ჩარ თვას მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის და 
ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვის პრო ცეს ში, არა მედ უზ რუნ ველ ყოფს მათ მი ერ წა მო ყე ნე ბუ ლი პრი
ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის ჯე რო ვან გათ ვა ლის წი ნე ბას მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ სა და 
ბი უ ჯე ტებ ში. ეს მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის მო ქა ლა ქე თა მო ტი ვა ცი ას და ნდო ბას პრო ცე
სი სად მი და უზ რუნ ველ ყოფს მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ლე გი ტი მა ცი ას. მო ქა ლა ქე ე ბი 
ასე ვე ხაზს უს ვა მენ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა საბ ჭოს ქმე
დი თო ბის გაზ რდის და დარ გობ რი ვი პრო ფი ლის და სპე ცი ფი კურ სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე
ბე ლი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის შტა ტის მე ტად გა ჩე ნის სა ჭი რო ე ბას.   

	სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე პი რე ბის მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შე სა ბა-
მი სი გა რე მოს არარ სე ბო ბა ასე ვე და სა ხელ და მო ნა წი ლე ო ბის შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად. 
შშმ პირ თა გა და ად გი ლე ბის თვის არა ა დაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მო და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, შე
სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის არ ქო ნა ფაქ ტობ რი ვად გა მო რი ცხავს უშუ ა ლო ჩარ
თუ ლო ბას მათ თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის გან ხილ ვა ში. 

	მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის და მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდის საქ მე ში გან სა კუთ რე ბით გა მო
ი ყო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი. მო სახ ლე ო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
მი იჩ ნევს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ადა მი ა ნუ რი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და მა ტე
რი ა ლუ რი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბას მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა ში, 
პრობ ლე მა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და ად ვო კა ტი რე ბა ში. აქ ვე სა გუ ლის ხმო ა, რომ ხა ზი 
გა ეს ვა მე სა მე სექ ტო რის როლს არა მარ ტო მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბის, ცნო ბი ე რე
ბის ამაღ ლე ბის და გა აქ ტი უ რე ბის საქ მე ში, არა მედ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
სა კი თხებ ში თა ვად სა ჯა რო მო ხე ლე თა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე
ბა შიც. აღ ნიშ ნულ აზრს თა ნაბ რად იზი ა რე ბენ რო გორც კვლე ვა ში მო ნა წი ლე თვით მმარ
თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ასე ვე რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბი. 

	ყუ რად სა ღე ბი ა, რომ მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა ხაზს უს ვამს მათ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ
ში სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ა თა კრი ტი კუ ლად მცი რე რა ო დე ნო ბას, გან სა კუთ რე ბით 
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ისე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თულ ნი ად გი ლობ რივ პო ლი
ტი კურ დი ა ლოგ ში. გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა (32%64%) სა კუ თარ ლო კა ცი ა ში მხო
ლოდ ერთ მოქ მედ ორ გა ნი ზა ცი ას ასა ხე ლებს, აქე დან არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბა და ფიქ სირ და ამ ბრო ლა უ რის (64%), ბაღ და თის (55%), ვა
ნის, ლან ჩხუ თი სა და ოზურ გე თის (თა ნაბ რად 40%) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. ორ ზე მე ტი სა
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის არ სე ბო ბა და ა სა ხე ლა 31%დან 54%მდე გა მო კი თხულ მა 
(ვა ნი  54%, ლან ჩხუ თი  46%, ბაღ და თი  44%). სამ ზე მეტ ორ გა ნი ზა ცი ას იც ნობს მო
სახ ლე ო ბის 5%18%, მათ შო რის ყვე ლა ზე მე ტი წი ლი მო დის ოზურ გე თის (18%) და ლან
ჩხუ თის (13%) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ზე. 

კვლე ვის შე დე გე ბი ცხად ყოფს, რომ, მი უ ხე და ვად სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მა
ღა ლი რო ლი სა, სა ჯა რო რე ფორ მის ჯე როვ ნად და ნერ გვის, მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი
ტო რინ გის, მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის საქ
მე ში, ად გილ ზე მა თი აქ ტი უ რო ბა და საქ მი ა ნო ბა ამ ეტაპ ზე უმ ნიშ ვნე ლოა და მო ი თხოვს 
საგ რძნობ ლად გაძ ლი ე რე ბას. სა ა მი სოდ კი აუ ცი ლე ბე ლია სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შე წყო ბა და არ სე
ბუ ლის გასაძ ლი ე რებ ლად მა ტე რი ა ლუ რი, ტექ ნი კუ რი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი რე სურ სის 
მი ღე ბის მე ტი შე საძ ლებ ლო ბის შექ მნა.

	კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის და კერ ძო სექ ტო რის 
პარ ტნი ო რო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. აღი ნიშ ნა, რომ საკ მა ოდ სუს ტია თვით მმარ თვე ლო
ბას თან ად გი ლობ რი ვი კერ ძო სექ ტო რის თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი კა და არ არ სე
ბობს ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის პრე ცე დენ ტე ბი. გა
მო კი თხულ თა აზ რით, თვით მმარ თვე ლო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბით შე საძ ლე ბე ლია  
სა ინ ტე რე სო და ინო ვა ცი უ რი ბიზ ნეს ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა მო სახ ლე ო ბის 
ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის ხელ შე სა წყო ბად. გა მო
იკ ვე თა ბიზ ნე სის რო ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე პირ თათ ვის დახ მა რე
ბის გა წე ვის საქ მე ში. და დე ბი თად შე ფას და ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის რო ლი COVID19 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში (ო ზურ გე თი, თერ ჯო ლა) ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო
სახ ლე ო ბის თვის გა წე უ ლი დახ მა რე ბის და მხარ და ჭე რის თვალ საზ რი სით. სა უ კე თე სო 
და და დე ბით პრაქ ტი კად შე ფას და გარ კვე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ად გი ლობ რი ვი ხე
ლი სუფ ლე ბის მცდე ლო ბა, ხე ლი შე უ წყოს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის და არ სე ბუ ლი 
მე წარ მე ე ბის ჩარ თვას სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო ეკო ნო მი კურ პროგ რა მა ში, რაც გა მო
ი ხა ტე ბა არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა კონ სულ ტი
რე ბა ში და ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში დახ მა რე ბის გა წე ვა ში (მაგ., 
ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

დასკვნა

კვლე ვის შე დე გებ მა ცხად ყო, რომ მო სახ ლე ო ბას გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვს ად გი ლობ რივ დო ნე
ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მნიშ ვნე ლო ბა უკე თე სი სერ ვი სე ბის შექ მნის და მო ქა
ლა ქე თა ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის საქ მე ში. თუმ ცა საკ მა ოდ სუს ტია რე ფორ მის ში ნა არ სის 
შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის დო ნე  და ჩარ თუ ლო ბა მი სი გა ტა რე ბის პრო ცეს ში.

გა მოწ ვე ვად რჩე ბა სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო მა სე ბის ცნო ბი ე რე ბა ად გი ლობ რი ვი ელექ ტრო
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ და მი სი პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა. ეს მეტ წი ლად გან პი რო ბე
ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან მო სახ ლე ო ბის არა საკ მა რი სი ინ ფორ მი რე ბით 
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და ასე ვე თა ვად მო სახ ლე ო ბის მხრი დან ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბი სად მი გარ თუ ლე ბუ ლი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბით. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინ ტერ ნე ტით სუს ტი და ფარ ვა, ინ ტერ ნე ტის სა ფა
სუ რის სიძ ვი რე, ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი) მო სახ ლე ო ბის წვდო მის 
პრობ ლე მა და ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის არა საკ მა რი სი უნარ ჩვე ვე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
აფერ ხებს ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ჯე როვ ნად და ნერ გვას.

მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის პრაქ ტი კის გენ დე რუ ლად და
ნა წევ რე ბუ ლი სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბის არარ სე ბო ბა აფერ ხებს ეფექ ტი ა ნი და მო ქა ლა ქე ე ბის 
სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვას. დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ნე ლი 
ტემ პი რიგ სა კი თხებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის შეზ ღუ დუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და თვით მმარ
თვე ლო ბა ში ფუ ლა დი რე სურ სის არა თა ნა ზო მი ე რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბულ სა ჭი
რო ე ბებ თან მნიშ ვნე ლო ვან ბა რი ერს წარ მო ად გენს ეფექ ტი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბის 
თვალ საზ რი სით.

საკ მა ოდ სუს ტია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს
ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ ლი 
ფორ მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბა. გარ და ამი სა, ფაქ ტობ რი ვად, არ არ სე ბობს მო ქა ლა ქე თა 
მხრი დან ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ზე ზე გავ ლე ნის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მი.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი აღი ა რე ბენ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის როლს სა
ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გა ტა რე ბის პრო ცეს ში და ხაზს უს ვა მენ მის 
მნიშ ვნე ლო ბას  მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის და გა ნათ ლე ბის, რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის 
მო ნი ტო რინ გის და კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის, პრობ ლე მა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბის და ად
ვო კა ტი რე ბის საქ მე ში, დღეს კრი ტი კუ ლად მცი რეა ად გი ლებ ზე ინ სტი ტუ ცი უ რად ძლი ე რი 
მე სა მე სექ ტო რის არ სე ბო ბა. 

კვლე ვა ში გა მოკ ვე თი ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ რე კო მენ დე ბუ ლია შემ დე გი მოქ მე დე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა:

რეკომენდაციები

 ადგილობრივხელისუფლებას

 გამჭვირვალობა

	 	სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის და ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ მო სახ
ლე ო ბის ჯე რო ვა ნი ინ ფორ მი რე ბის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან შე სა ბა მი სი კო მუ
ნი კა ცი ის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და მე
დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით. მო სახ ლე ო ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის 
მე თო დე ბის გან საზ ღვრი სას დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა, სა მიზ ნე აუ დი
ტო რი ის ად გილ მდე ბა რე ო ბის, ასა კის, ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბის უნა
რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

	 	ად გი ლობ რი ვი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის საქ
მე ში მე რის წარ მო მად გენ ლის ინ სტი ტუ ტის რო ლის გაზ რდა; 

	 	ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მარ ტი ვე ბა ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის, შე კითხ ვე ბის 
დას მი სა და უკუ კავ ში რის ელექ ტრო ნუ ლად მი ღე ბის თვალ საზ რი სით; 
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	 	ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბით სარ გებ ლო ბის დე ტა ლუ რი ინ სტრუქ ცი ე ბის გან თავ სე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დებ სა და სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში, ხო ლო მო სახ ლე ო ბის იმ ნა
წი ლის თვის, რომ ლის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ელექ ტრო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბი სად მი გარ თუ ლე
ბუ ლია ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვის ან შე სა ბა მი სი უნარ ჩვე ვე ბის არ ქო ნის მი ზე ზით, 
შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ბეჭ დუ რი მა სა ლე ბის სა ჯა რო ად გი ლებ ში გავ რცე ლე
ბის გზით (სკო ლებ ში, აფ თი ა ქებ ში, მა ღა ზი ებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ა.შ.);

	 	მო სახ ლე ო ბა ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სარ გებ ლო ბის თვის სა თა ნა დო უნა რე
ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შე სა წყო ბად თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან სპე ცი ა ლუ რი სერ ვის 
ცენ ტრე ბის ან /და ტექ ნი კუ რი მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბის შექ მნა, რომ ლე ბიც ად გილ ზე მო
ემ სა ხუ რე ბი ან მო სახ ლე ო ბას და პრაქ ტი კულ დახ მა რე ბას /ინ სტრუქ ტაჟს გა უ წე ვენ ელექ
ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბის სა კი თხებ ზე;

	 	მო სახ ლე ო ბის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად,  
თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ ინ ტერ ნეტ პრო ვა ი დე რებ თან აქ ტი უ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო
ე ბა, ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის ან ინ ტერ ნე ტის სიგ ნა ლის გაძ ლი ე რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. 

 ეფექტიანობა

	 	თვით მმარ თვე ლო ბებ ში მო ქა ლა ქე თა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის 
და გენ დე რუ ლი ანა ლი ზის პრაქ ტი კის და ნერ გვა, სქე სი სა და ასა კის ნიშ ნით და ნა წევ
რე ბუ ლი სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბა და მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა მხო ლოდ 
მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბულ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით. სა ა მი სოდ, მნიშ ვნე ლო ვა
ნია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე შე სა ბა მი სი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ
შრომ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ის და უნა რე ბის გაზ რდა;

	 	თვით მმარ თვე ლო ბა ში პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის კუ თხით სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის 
ჩა ტა რე ბა და მის სა ფუძ ველ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა და ად გი ლობ რივ სა
ჯა რო მო ხე ლე თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, რო მელ შიც დე
ტა ლუ რად გა ი წე რე ბა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის კონ კრე ტუ ლი გეგ მა;

	 	ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მნიშ ვნე ლო
ვა ნი სა კი თხე ბის ეფექ ტუ რად და დრო უ ლად გა და საჭ რე ლად;

	 	სა სურ ვე ლია ისე თი ონ ლა ინ სერ ვი სე ბის აქ ტი ვა ცი ა, რო გო რე ბი ცა ა: მშე ნებ ლო ბის 
ნე ბარ თვა, სა სოფ ლო და არა სა სოფ ლო მი წის რე გის ტრა ცი ა, ერ თჯე რად დახ მა რე ბებ
ზე და სხვა მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებ ზე და რე გის ტრი რე ბა და ა.შ., რაც უზ რუნ ველ ყოფს 
პრო ცე სის გამ ჭვირ ვა ლო ბას და სერ ვი სის მი ღე ბის გა მარ ტი ვე ბას;

	 	ინ ტე რაქ ტი უ ლი ელექ ტრო ნუ ლი ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბის შექ მნა, სა დაც გა მოქ ვეყ
ნდე ბა ან გა რი შე ბი და შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა მო სახ ლე ო ბის გან უკუ კავ ში რის მი ღე ბა და 
აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის წარ მო ე ბა; 

	 	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის 
სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა არ სე ბულ სერ ვი სე ბის მო სახ ლე ო ბა ზე ზე გავ ლე ნის და ეფექ
ტი ა ნო ბის შე სა ფა სებ ლად. ამის თვის შე საძ ლოა შე ფა სე ბის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მე ბის 
და ნერ გვა, რა თა მარ ტი ვად და მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით მოხ დეს ბე ნე ფი ცი ა რე ბის
გან შე ფა სე ბის მი ღე ბა.
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 მონაწილეობა/ინკლუზიურობა

	 	ად გი ლობ რივ დო ნე ზე პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბის გაზ
რდის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე ე ბის დრო უ ლი ინ ფორ მი რე ბა მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ
ლი ფორ მე ბის შე სა ხებ. ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლი ა, მო ქა ლა ქე ებს ხე ლი მი უწ ვდე ბო დეთ და გეგ მი
ლი საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის, სა ჯა რო მოს მე ნე ბის, სოფ ლის კრე ბე ბის და სხვა შეხ ვედ რე ბის 
დე ტა ლებ ზე და გან სა ხილ ველ სა კი თხებ ზე  მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბით, სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში და 
ვებ გვერ დებ ზე ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის გზით (მი ნი მუმ ერ თი კვი რით ად რე);

	 	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს და მე რი ის მხრი დან მო სახ ლე ო
ბას თან შეხ ვედ რე ბის მკაც რად გა წე რი ლი და შეს რუ ლე ბა დი გრა ფი კის გა წე რა და მო
სახ ლე ო ბის ფარ თოდ ინ ფორ მი რე ბა;  

	 	სა სურ ვე ლია და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბე ბის რე გის ტრა ცი ის სა ვალ დე ბუ ლო ბა, რაც 
ხა რის ხობ რი ვად გაზ რდის ად გი ლობ რივ სა ჯა რო მო ხე ლე თა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას და 
მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბას;

	 	სა სურ ვე ლი ა, გა და ი ხე დოს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის, კერ ძოდ კი მო ქა ლა ქე თა მრჩე
ველ თა საბ ჭოს, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს და შშმ პირ თა საბ ჭოს მოწ ვე ვის 
წე სი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის მუ შა ო ბის ინ ტენ სი ვო ბის ზრდა და შეხ
ვედ რე ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე თა ფარ თო წრის დრო უ ლი ინ ფორ მი რე ბა;    

	 	სა სურ ვე ლი ა, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის კა
ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ფორ მებ თან ერ თად, მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის და მა ტე ბი თი 
ფორ მე ბის,  მათ შო რის „სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის“ პროგ რა მე ბის, და ნერ გვა;

	 	სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლო ბი თი და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი
სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ეფუძ ნე ბო დეს და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბა ზე და სა მო ქა ლა
ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო ზე გა მოთ ქმულ მო საზ რე ბებს, შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი
ლე ბე ბის გა ტა რე ბის გზით. 

 ცენტრალურხელისუფლებას

	 	მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ავ ტო ნო მი ის გაძ ლი ე რე ბა და დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის 
პრო აქ ტი უ ლი გა ტა რე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი
ნი ჭე ბის, ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა და ცე მის და ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ
ლე ბებს შო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გა მიჯ ვნის გზით; 

	 	სა სურ ვე ლი ა, ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან, სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით ჩა
ტარ დეს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის და არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის კვლე ვა, დე
ცენ ტრა ლი ზა ცი ის რის კე ბის  ანა ლი ზის თვის; 

	 	სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ხა რის ხის 
გაზ რდის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ა, გა და ი ხე დოს სო ცი ა ლუ რი შე ფა სე ბე ბის არ სე ბუ ლი ცენ ტრა
ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა, რა თა არ სე ბუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი გახ დეს უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე და 
სა მარ თლი ა ნი;

	 	სა სურ ვე ლი ა, მოხ დეს შე ფა სე ბის სის ტე მა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რო
ლის გან საზ ღვრა, რად გან სწო რედ მათ მო ე პო ვე ბათ ყვე ლა ზე ზუს ტი ინ ფორ მა ცია მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სო ცი ო დე მოგ რა ფი ულ სუ რათ ზე და ყვე ლა ზე მე ტად აქვთ 
შე ხე ბა სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მო ქა ლა ქე ებ თან; 
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	 	სა სურ ვე ლია სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის, გა უქ მე ბის ან აღ
დგე ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა
ბა მი სი სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. ასე ვე მნიშ ვნე ლო
ვა ნი ა, თვით მმარ თვე ლო ბის რე კო მენ და ცი ის არ სე ბო ბი სას, შემ თხვე ვე ბის ხე ლა ხა ლი შეს
წავ ლის ვა დე ბის დაჩ ქა რე ბა, რა თა კიდევ უფრო არ დამძიმდეს უკი დუ რე სად მოწყ ვლა დი 
ოჯა ხე ბის მდგო მა რე ო ბა;

	 	სა სურ ვე ლი ა, გა ი ზარ დოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ისე თი სა კი თხე ბის 
გა დაწყ ვე ტი სას, რო გო რე ბიც არის მუ ნი ცი პა ლუ რი ობი ექ ტე ბის სა ხელ დე ბის, ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბის და მუ ნი ცი პა ლუ რი გზე ბის მარ თვა;

	 	მნიშ ვნე ლო ვა ნია ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან თვით მმარ თვე ლო ბე ბის თვის 
სა ჭი რო მე თო დო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის გა წე ვა ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის ახა ლი მო
დუ ლე ბის და სა ნერ გად.

 სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებს

	 	მნიშ ვნე ლო ვა ნია ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მოქ მე დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბა და მა თი ადა მი ა ნუ რი და ტექ ნი კუ რი რე სურ სე ბის აქ ტი უ რი მი მარ
თვა მო ქა ლა ქე თა გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ჯგუ ფე ბის მო ბი ლი ზე ბის, მა თი 
ინ ტე რე სე ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის სა კი თხებ ზე;

	 	სა სურ ვე ლია მოქ მე დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან სა ჯა რო მმარ თვე
ლო ბის რე ფორ მის  შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის აქ ტი უ რი გავ რცე ლე ბა არ სე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი 
და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით, მო სახ ლე ო ბის მი ერ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე
ბის სარ გებ ლო ბის ხელ შე სა წყო ბად შე სა ბა მი სი მოქ მე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა (ინ სტრუქ
ტა ჟი, უნარ ჩვე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბა, ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა და ა.შ.);

	 	სა სურ ვე ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლის გაზ რდა ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის სა კონ სულ ტა ციო და მე თო დო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის კუ
თხით, ისე თი სა კი თხე ბის ირ გვლივ, რო გო რე ბი ცა ა: ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში გენ დე რუ
ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პე ბის და სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა, სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა და 
გენ დე რუ ლი ანა ლი ზი, გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბა და მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი
რე ბის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის სერ ვი სე ბი და ა.შ;

	 	მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბის და გან ვი თა რე ბის 
ხელ შე სა წყო ბად ად ვო კა ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა რო გორც ნა ცი ო ნა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე
ბის, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ყუ რა დღე ბოდ. 
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შესავალი

სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი ცხოვ
რე ბის სხვა დას ხვა სფე რო ში ფუნ და მენ ტურ ცვლი ლე ბებს ახორ ცი ე ლებს. „სა ქარ თვე ლო ევ
რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ ხელ მო წე რის შემ დეგ ქვე ყა ნა ში სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის სიღ რმი სე უ ლი რე ფორ მა და ი წყო, რომ ლის შე დე გად უკ ვე არ სე ბობს სე რი ო
ზუ ლი მიღ წე ვე ბი ღი ა, გამ ჭვირ ვა ლე, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბის, მო ქა ლა ქე თა უკე
თე სი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით. 

რე ფორ მის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ნა წილს წარ მო ად გენს თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ
ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 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 და გა უმ ჯო ბე
სე ბა (20192020 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა  PAR ).

ქვე ყა ნა ში გრძელ დე ბა დის კუ სია თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბის (სო
ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა მიჯ ვნა რიგ ცენ ტრა ლურ რგო
ლებ თან, უკ ვე არ სე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ში ხელ შე წყო ბა) და, პა რა ლე ლუ რად,  
მი სი თან მდე ვი რის კე ბის (ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის არა საკ მა რი სი კომ პე ტენ ცი ა, უკ ვე არ
სე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის სუს ტი მე ქა ნიზ მე ბი და სხვა) თა ო ბა ზე. 

სა დღე ი სოდ, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკ ვე მუ შა ობს ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მო დუ ლე ბი 
(2021 წლი დან იგეგ მე ბა და ნარ ჩე ნი მო დუ ლე ბის და ნერ გვა). ერ თი მხრივ, სა და ვო არაა ელექ
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სი კე თე  ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის გა მარ ტი ვე ბა, კომ ფორ
ტუ ლო ბა, გამ ჭვირ ვა ლო ბა, მე ო რე მხრივ  სა ხე ზეა მი სი არა საკ მა რი სი ეფექ ტი ა ნო ბა მომ
სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო. ეს კი აბ რკო ლებს 
მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ  სერ ვი სე ბის  მი ღე ბას და გა ნა პი რო ბებს მათ არა საკ მა რის ჩარ თუ ლო ბას 
ად გი ლობ რივ მარ თვა ში. 

კვლევისმიზანიდამეთოდოლოგია

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 მეც
ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით 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 მხარ და ჭე რი
ლია ევ რო კავ ში რის მი ერ).  პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ
თვე ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბას.  

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის მი ზა ნია ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
და ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის მო პო ვე ბა და 
რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. კვლე ვა გა ნა
ხორ ცი ე ლა ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 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 ტუ რი მმარ თვე ლო ბი სა და სა მარ თლი ა ნო
ბის თვის“.

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: კვლე ვა ჩა ტარ და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი მე თო დე ბით. შე მუ
შავ და კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი, რომ ლის ინ დი კა ტო რე ბი შე თან ხმდა პრო ექ ტის პარ ტნი ო რებ თან.
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მო ნა ცემ თა ინ ტერ პრე ტა ცი ის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ტრი ან გუ ლა ცი უ რი მიდ გო მა, რომ ლის 
შე დე გად, თვი სებ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის შე ჯე რე ბით, გა მო იკ ვე თა კვლე ვის 
ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი.

რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და კლას ტე რუ ლი და კვო ტუ რი შერ ჩე ვის პრინ ცი პით, მო ქა ლა
ქე თა გან სხვა ვე ბუ ლი დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ფი ლით. კვლე ვის გე ნე რა ლუ რი ერ თობ ლი ო ბა  
ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე ე ბი. კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი იყო სულ 181 პი რი. კვლე ვა რეპ
რე ზენ ტა ბე ლუ რია და იძ ლე ვა მო ნა ცემ თა გან ზო გა დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. კვლე ვის ჩა ტა რე
ბის დრო  2020 წლის მარ ტი აპ რი ლი მა ი სი.

კვლე ვას ჰქონ და გარ კვე უ ლი შეზ ღუდ ვე ბი კო ვიდ19ის პან დე მი ის გა მო.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა. სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა. ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბი. მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა.

ძირითადიინფორმაცია

კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო ი კი თხა სულ 181 რეს პონ დენ ტი. რა ო დე ნობ რივ მა კვლე ვამ მო იც ვა 
150 რეს პონ დენ ტი (ქა ლი  81;  კა ცი  69). ჩა ტარ და 4 სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ად გი ლობ რივ 
ექ სპერ ტებ თან და 4 ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სია ად გი ლობ რივ სო ცი ა ლურ ჯგუ ფებ თან. თვი
სებ რივ მა კვლე ვამ მო იც ვა  31 რეს პონ დენ ტი (მათ გან  27 ქა ლი, 4  კა ცი).

კვლე ვით გა მოვ ლინ და რეს პონ დენ ტე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ
მის მიმ დი ნა რე ო ბი სა და მი სი პირ ვე ლა დი შე დე გე ბის მი მართ. ის, თუ რა რე ზულ ტა ტებს 
და გა მოწ ვე ვებს ხე და ვენ ად გი ლობ რი ვი მარ თვის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში; რო გო რია ად გი ლობ რი
ვი 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   
შე ფა სე ბა; რამ დე ნად აუ ღეს ალ ღო ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბას და რა არის აუ ცი ლე ბე ლი 
მი სი უფ რო ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბის თვის; რო მელ სა კი თხებ ში სჭირ დე ბათ მე ტი დაც ვა, გაძ
ლი ე რე ბა, ახა ლი მიდ გო მე ბი. რა ინი ცი ა ტი ვე ბი აქვთ და რა მი მარ თუ ლე ბით მი აჩ ნი ათ სა ჭი
როდ თვით მმარ თვე ლო ბის რე სურ სე ბის მი მარ თვა. 

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე თა შერ ჩე ვა მოხ და კვო ტუ რი პრინ ცი პით. გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
იყო გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი, ასა კი, სა მუ შაო ად გი ლი, გა ნათ ლე ბა და სხვა სო ცი ო დე მოგ რა
ფი უ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი. სა მიზ ნე სეგ მენტს წარ მო ად გენ დნენ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბი, შშმ 
პი რე ბი, მცი რე მე წარ მე ე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, მრა ვალ შვი
ლი ა ნი და მარ ტო ხე ლა მშობ ლე ბი, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.

კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 54% იყო ქა ლი, 46%  კა ცი. ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ა: 
1834 წე ლი  40%, 3564 წე ლი – 43%, 65 და მე ტი  17%. გა მო კი თხულ თა 53% იმ ყო ფე ბა 
ქორ წი ნე ბა ში, 31% არ არის და ო ჯა ხე ბუ ლი, 11% ქვრი ვი ა, 5%  გან ქორ წი ნე ბუ ლი.

რეს პონ დენ ტთა გა ნათ ლე ბის ცენ ზი შემ დე გი ა: 42%ს აქვს სრუ ლი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა, 26% 
სრუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი თა ა, 18%  სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რით. სა გუ ლის ხმო ა, რომ გა მო
კი თხულ თა 14%ს აქვს არას რუ ლი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა, რაც შე იძ ლე ბა, ირი ბად აღ ვიქ ვათ, 
რო გორც და მაბ რკო ლე ბე ლი ფაქ ტო რი ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის სრულ ფა სოვ ნად მი ღე
ბი სა და თვით მმარ თვე ლო ბა ში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის თვის. 

კვლე ვა ში ჩარ თულ თა 32% სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ა, 27% წარ მო ად გენს იძუ ლე ბით გა და ად
გი ლე ბულ პირს, 13% არის მრა ვალ შვი ლი ა ნი მშო ბე ლი.  
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განსაკუთრებული სტატუსის არსებობა

რეს პონ დენ ტთა 36% უმუ შე ვა რი ა, 33%  თვით და საქ მე ბუ ლი, 9%  სა ჯა რო მო ხე ლე, 14%  
პენ სი ო ნე რი. 4%ს წარ მო ად გე ნენ სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ა ში და საქ მე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბი, 
4% სტუ დენ ტი ა.

ოჯა ხის სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის და ფიქ სი რე ბა ზე უა რი თქვა რეს პონ დენ ტთა 5%მა. ოჯახ ში 101
დან 500 ლა რამ დე შე მო სა ვა ლი აქვს 63%ს. 900 ლა რამ დე  17%ს, 901 ლარ ზე მე ტი  6%ს.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუ ფებს წარ მო ად გენ დნენ ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ჯგუ
ფე ბი, მათ შო რის ქა ლე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი, დი ა სახ ლი სე ბი, შშმ ბავ შვე ბის მშობ ლე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, პენ სი ონ რე ბი, მე
წარ მე ე ბი, სკო ლის და სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბე ბის პე და გო გე ბი, მე დი ცი ნის 
მუ შა კე ბი; ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი თვით მმარ თვე ლო ბის სა კი თხებ ში.

გამჭვირვალობა

კვლე ვის ორი ვე  რა ო დე ნობ რივ და თვი სებ რივ კომ პო ნენ ტში მოხ და თვით მმარ თვე ლო ბის  
საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბა მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ
თხით. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მი ხედ ვით, მო ქა ლა ქე ებს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა
ზე გარ კვე უ ლი წარ მოდ გე ნა აქვთ. მის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბულ და ნა წი ლობ რივ ინ ფორ მი რე
ბულ მო ქა ლა ქე თა ჯა მი არის 83%. რე ფორ მა ზე არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას 17%.

გაქვთ თუ არა ინფორმაცია საჯარო მმართველობის რეფორმის თაობაზე

ინ ფორ მი რე ბის წყა როდ და სა ხე ლე ბუ ლი იყო ტე ლე ვი ზია  65%, სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ
ტუ რე ბი  11%; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დი და ვებ გვერ დი  7%; არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი  10% (17%მა არ გას ცა კითხ ვას პა სუ ხი).

რეს პონ დენ ტთა 57% მი იჩ ნევს, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა პირ და პირ არის და
კავ ში რე ბუ ლი მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის სა კი თხის გა უმ ჯო ბე სე ბას თან. კითხ ვა ზე პა სუ ხის 
გა ცე მა უჭირს გა მო კი თხულ თა 35%ს. 7% თვლის, რომ ნაკ ლე ბად გა ა უმ ჯო ბე სებს და 1% 
თვლის, რომ ვერ გა ა უმ ჯო ბე სებს. პა სუ ხის გა ცე მა უჭირს გა მო კი თხულ თა 35%ს.



23

თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გად ირ კვე ვა, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ
ლე ბი ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად მა ღალ შე ფა სე ბას აძ ლე ვენ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
მიმ დი ნა რე ო ბას და თვლი ან, რომ ეს ქვეყ ნის მარ თვის სფე რო ში წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი ა. 
ისი ნი მი იჩ ნე ვენ, რომ რე ფორ მა ეტა პობ რი ვად გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ
რე ბის მი წო დე ბას. 

„სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა ში რე ფორ მა სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი იყო. მან ძა ლი ან 
გა ა მარ ტი ვა და მო ა წეს რი გა მარ თვის სა კი თხი. ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია 
ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ზე გამ ჭვირ ვა ლე და ხელ მი საწ ვდო მი ა“ - მე რი-
ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი.

აღი ნიშ ნა რე ფორ მის ერ თერ თი მიღ წე ვა  ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის და ნერ გვა. რეს
პონ დენ ტე ბი თან ხმდე ბი ან, რომ მის შე დე გად და იხ ვე წა ად გი ლობ რი ვი მარ თვის მნიშ ვნე ლო
ვა ნი ას პექ ტე ბი; ელექ ტრო ნუ ლად ხდე ბა საქ მის წარ მო ე ბა, გან ცხა დე ბე ბის მი ღე ბა, პა სუ ხე ბის 
გა ცე მა, დო კუ მენ ტე ბის შე მოწ მე ბა. ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ის ინ ტენ სი უ რი ცირ კუ ლა ცი ა.  

გა მო იკ ვე თა სა ერ თო შე ხე დუ ლე ბა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
თვალ საზ რი სით სი ტუ ა ცია საკ მა ოდ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ა, არ სე ბობს კონ ტრო ლის მე ტი მე ქა
ნიზ მი, ხარ ჯე ბი უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე ა, ხდე ბა მა თი გან თავ სე ბა ელექ ტრო ნულ ბა ზა ში. ეს კი, 
კვლე ვის მო ნა წი ლე თა აზ რით, ერ თერ თი მთა ვა რი პი რო ბა ა, რა თა აღ მო იფხ ვრას კო რუფ ცი ა. 
ხაზ გას მუ ლი იყო, რომ 

„გან სა კუთ რე ბით და იხ ვე წა კა ნონ მდებ ლო ბა სა ჯა რო სექ ტორ ში. სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი  
კა ნო ნით უფ რო და ცუ ლე ბი გახ დნენ, რაც ევ რო კავ შირ თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო-
ბამ გა ნა პი რო ბა“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

ჩა ტა რე ბუ ლი ფო კუს ჯგუ ფე ბით გა მოჩ ნდა, რომ დის კუ სი ის მო ნა წი ლე მო ქა ლა ქე ებ საც, მეტ
ნაკ ლე ბად, ჰქონ დათ ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო რე ფორ მის შე სა ხებ. ამ სა კითხ ზე ინ ფორ მა ცი ის 
წყა რო მათ თვი საც, ძი რი თა დად, იყო ტე ლე ვი ზი ა, სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი, 
ინ ტერ ნეტ სა შუ ა ლე ბე ბი.

რეს პონ დენ ტე ბი ხაზს უს ვა მენ რე ფორ მის მაქ სი მა ლუ რი წარ მა ტე ბის თვის მო ქა ლა ქე თა ინ
ფორ მი რე ბუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას. 

„სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა კი დევ უფ რო მე ტად შე უ წყობს ხელს ამ რე-
ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბას. რაც უფ რო მე ტად ინ ფორ მი რე ბუ ლია სა ზო-
გა დო ე ბა რე ფორ მის არ სში, მით უკე თე სი ა“ - სა ბავ შვო ბა ღის პე და გო გი.

გა მოჩ ნდა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი მეტ ნაკ ლე ბი დო ზით სარ გებ ლო ბენ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე
ბით და ეც ნო ბი ან მათ თვის სა ინ ტე რე სო სა კი თხებს. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მეს ვე ურ თა შე ფა სე
ბით, მო ქა ლა ქე ებს ხში რად აქვთ გარ კვე უ ლი სა ხის შე კითხ ვე ბი (ქო ნე ბის, შეს ყიდ ვე ბის და 
სხვა სა კი თხებ ზე), რაც მი უ თი თებს იმა ზე, რომ ისი ნი ეც ნო ბი ან ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბით 
მო წო დე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. ამის დას ტუ რი იყო თა ვად მო ქა ლა ქე თა მი ერ გა კე თე ბუ ლი გან
ცხა დე ბე ბიც: 

„რა თქმა უნ და, მი სარ გებ ლია ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მით, და მო კი დე ბუ ლი 
ვარ ამ სერ ვი სებ ზე“ - მცი რე მე წარ მე.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტებ ში მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის 
თა ო ბა ზე  ინ ფორ მი რე ბულ თა და მეტ ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბულ თა ხვედ რი თი წი ლი ბევ
რად მე ტი ა. მო ქა ლა ქე თა მხო ლოდ 3% აცხა დებს, რომ არ აქვს ინ ტე რე სი ამ მომ სა ხუ რე
ბის მი მართ:
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რამდენად ხართ ინფორმირებული მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების თაობაზე

რა ო დე ნო ბი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი (მა თი გა მოკ ლე ბით, ვინც მო ნიშ ნა პა სუ ხი „არ მა ინ ტე
რე სებს“) აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე ინ ფორ მა ცია მი ი ღეს უფ რო ტე
ლე ვი ზი ი დან  39%; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დი დან ან ვებ გვერ დი დან  15%; არა
სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მი ერ მოხ და 11%ის ინ ფორ მი რე ბა, უშუ ა ლოდ ად გი ლობ რივ ხე ლი
სუფ ლე ბას თან შეხ ვედ რებ ზე მი ი ღო ინ ფორ მა ცია 15%მა. პა სუ ხი „სხვა“ („ო ჯა ხის წევ რი“, 
„მე გობ რე ბი“, „მე ზო ბე ლი სა ჯა რო მო ხე ლე“ და ა.შ.) იყო 19%.

თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გე ნელ თა ინ ფორ მა ცი ით, ინ ტერ ნეტ ზე ხე ლი ყვე ლას არ მი
უწ ვდე ბა და ამის გა მო მო ქა ლა ქე ე ბი ვერ ახერ ხე ბენ თვით მმარ თვე ლო ბას თან ელექ ტრო ნულ 
კო მუ ნი კა ცი ას: 

„გარ კვე ულ წი ლად, უხერ ხუ ლო ბას ქმნის ის, რომ ყვე ლას არ მი უწ ვდე ბა ხე ლი ინ-
ტერ ნეტ ზე და ვერ ახერ ხე ბენ ელექ ტრო ნუ ლად გან ცხა დე ბე ბის წარ დგე ნას, სხვა  
სა კი თხე ბის და ყე ნე ბას ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის  წი ნა შე“ - მე რი ის პა სუ ხის-
მგე ბე ლი პი რი.

ინ ფორ მა ცი ას მო ქა ლა ქე ე ბიც ადას ტუ რე ბენ: იმის გა მო, რომ ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ
ლე ბი მთა გო რი ა ნი ა, მო სახ ლე ო ბის თვის მი უწ ვდო მე ლია ინ ტერ ნე ტით (ზოგ ჯერ ტე ლე ვი ზი ი
თაც კი) სარ გებ ლო ბა. 

„სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი სათ ვის ელექ ტრო ნუ ლად მი მარ თვა ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა, 
ვი ნა ი დან ინ ტერ ნე ტი არ გვაქვს“ - შმმ  ბავ შვის დე და.

გარ და ამი სა, თვი სებ რივ კვლე ვა ში, ისე ვე, რო გორც რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მა სა ლებ ში, და
ფიქ სირ და, რომ ინ ტერ ნე ტით უფ რო მე ტად ახალ გაზ რდე ბი სარ გებ ლო ბენ. 

„ა ხალ გაზ რდე ბი ინ ტერ ნეტს ვი ყე ნებთ, ასა კო ვა ნი ხალ ხი ტე ლე ვი ზი ით არ ჩევს ინ-
ფორ მა ცი ის მი ღე ბას“ - ახალ გაზ რდა ქა ლი.  

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ე ბი შე ე ხო ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მე თო დე ბის სარ გე ბელს, 
მი სი გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბებს:

„მე სი ჯე ბი თაც ვღე ბუ ლობთ ინ ფორ მა ცი ას“ - მცი რე მე წარ მე. 

„ტექ სტუ რი შე ტყო ბი ნე ბა ყო ველ თვის არაა კომ ფორ ტუ ლი, რად გან ინ ტერ ნე ტის არ-
ქო ნი სას მი თი თე ბულ ბმულ ზე ვერ გა და დი ხარ“ - სკო ლის პე და გო გი. 

„კარ გი იქ ნე ბო და ახალ გაზ რდა მო ხა ლი სე ე ბის ჩარ თვა ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე 
ინ ფორ მი რე ბა ში. მა გა ლი თად, ბუკ ლე ტე ბის და რი გე ბა“ - სტუ დენ ტი. 

„შე იძ ლე ბა სოფ ლებ ში ბა ნე რე ბის გან თავ სე ბაც“ - ახალ გაზ რდა ქა ლი. 

გაჟ ღერ და შე ფა სე ბა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის რე სურ სებ მა ბევ რად გამ ჭვირ ვა
ლე გა ხა და ად გი ლობ რი ვი პრო ცე სე ბი. რეს პონ დენ ტთა გან ცხა დე ბით, მო ქა ლა ქე ე ბი ხე და ვენ, 
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რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ ვა კან სი ებ ზე გა ნა ცხა დი იტ ვირ თე ბა, რო გორც მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის, ასე ვე სა ჯა რო ბი უ როს ვებ გვერ დზე, რო მე ლიც მთე ლი ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ა ზე, 
ნე ბის მი ე რი პი რის თვის ხელ მი საწ ვდო მი ა. 

„მათ შე უძ ლი ათ, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ იმ კონ კურ სებ ში, რომ ლე ბიც ვან ში ცხად დე-
ბა, ასე, რომ პრობ ლე მე ბი ამ კუ თხით არ არ სე ბობს“ - მე რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი. 

მო ქა ლა ქე ე ბიც აღ ნიშ ნა ვენ, რომ:

„თვით მმარ თვე ლო ბის სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში აქ ტი უ რად ქვეყ ნდე ბა ინ ფორ მა ცია ვა-
კან სი ებ ზე, ბი უ ჯეტ ზე“ - სა ბავ შვო ბა ღის პე და გო გი. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ვა კან სი ებ ზე ინ ფორ მა ცი ის პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბის მა გა ლი თებს ვერ 
ასა ხე ლე ბენ.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცემ თა ანა ლი ზით, ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ით და ინ ტე რეს
და  გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 2%. მთლი ა ნო ბა ში, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მიღ მა დარ ჩა 
რეს პონ დენ ტთა 71% (არ გა მო უ ყე ნე ბი ა; არ აინ ტე რე სებს; ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა; არ აქვს სა თა ნა დო 
უნარ ჩვე ვე ბი). ისი ნი კი, ვინც გა მო ი ყე ნა, უფ რო  შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრირ დნენ.

ბოლო წლის მანძილზე რომელი ელექტრონული მომსახურება გამოგიყენებიათ

ად გი ლობ რივ მო ხე ლე თა აზ რით, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა ეფექ ტუ რი, მაგ რამ შე დე გე ბით 
არა ე ფექ ტი ა ნი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს იმის გა მო, რომ და ბა ლია მის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბა და ხელ
მი საწ ვდო მო ბა. იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ ხდე ბა მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბა მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე და რო მე ლია ყვე ლა ზე ოპ ტი მა ლუ რი სა შუ ა ლე ბა, ით ქვა: 

„ინ ფორ მი რე ბის სხვა დას ხვა ხერ ხი არ სე ბობს, მაგ რამ სა უ კე თე სოდ მი მაჩ ნია სა ინ-
ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბი, გან სა კუთ რე ბით - ად გი ლობ რი ვი ტე ლე ვი ზი ა. ამ შემ თხვე-
ვა ში მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ფე ნა და ყვე ლა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი იქ ნე ბა ინ ფორ მი რე-
ბუ ლი რა ი ონ ში მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბის, ცვლი ლე ბე ბის თუ სი ახ ლე ე ბის შე სა ხებ. მათ 
შო რის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სპე ცი ფი კა ზე“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი. 

მო ქა ლა ქე თა აზ რით, ამ სა კითხ ში ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი თა ნამ შრომ ლო ბა. 

„ა რის მე რის წარ მო მად გე ნე ლი, მაგ რამ ერ თი კა ცი ამას ვერ მო ა ხერ ხებს, უნ და იყოს 
სხვა ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი და სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ე ბი“ - პე და გო გი კა ცი.
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არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის კუ თხით ასე ვე აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ, გარ და ინ ტერ ნე ტი სა, ნაკ ლე
ბა დაა ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბაც.

„ი მის თვის, რომ ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბი ნა ხოს მო სახ ლე ო ბამ, სა ჭი როა ინ ტერ ნე ტიც 
და ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბაც (კომ პი უ ტე რი, ტე ლე ფო ნი), რი სი სა შუ ა ლე ბაც ცო-
ტას აქვს“ - სკო ლის პე და გო გი. 

„ჩე მი ოჯა ხი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ა. ინ ტერ ნე ტით მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯე ბის გა-
დახ და არ შე მიძ ლი ა. შეხ ვედ რებ ზე ვერ დავ დი ვარ ჩე მი შვი ლის გა მო, ამი ტო მაც ინ-
ფორ მა ცი ას ვერ ვფლობ“ - შშმ ბავ შვის დე და.

ამ პი რო ბებ ში რეს პონ დენ ტთა ნა წილს მნიშ ვნე ლოვ ნად მი აჩ ნია ად გი ლობ რი ვი ბეჭ დუ რი მე
დი ა, რაც ასე თი კა ტე გო რი ის მო ქა ლა ქე ებს მათ თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას მი აწ ვდის, იგი ვე 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თვის.

„სამ წუ ხა რო ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ გვაქვს სა კუ თა რი ბეჭ დვი თი ორ გა ნო, 
რაც, გარ კვე ულ წი ლად, ინ ფორ მა ცი ულ ვა კუ უმ ში ამ ყო ფებს მა ღალ მთი ა ნი სოფ ლე-
ბის მო სახ ლე ო ბას“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

გა მო კითხ ვის მო ნა წი ლე თა აზ რით, რე ფორ მის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის თვის მი წო დე ბუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად უნ და მოხ დეს სა ხელ მწი ფო ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე 
სა ზო გა დო ე ბის დრო უ ლი და სრულ ფა სო ვა ნი ინ ფორ მი რე ბა (ტე ლე ვი ზი ით, სა ინ ფორ მა ციო 
ფლა ე რე ბით, ფე ის ბუ ქით, ვებ გვერ დით)  36%; მომ სა ხუ რე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა მი
აჩ ნია სა ჭი როდ გა მო კი თხულ თა 24%ს; ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, 
მო ქა ლა ქე ე ბის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა უნ და შეს თა ვა ზოს მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო
ე ბებ ზე და პრი ო რი ტე ტებ ზე მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა (7%); სა ჯა რო მო ხე ლე თა ანაზ ღა უ
რე ბის ზრდა და ა სა ხე ლა მნიშ ვნე ლო ვან კომ პო ნენ ტად გა მო კი თხულ თა 2%მა;  მომ სა ხუ რე
ბის რა ო დე ნო ბის და ტე რი ტო რი უ ლი და ფარ ვის გაზ რდა, რა თა მოხ დეს ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა, სა ჭი როდ ჩათ ვა ლა მხო ლოდ მო ნა წი ლე თა 1%მა, რაც და მა ფიქ რე ბე ლია იმ 
ფონ ზე, რო ცა წი ნა კითხ ვე ბის პა სუ ხებ ში მა თი 33% აფიქ სი რებს, რომ ხელ მი უწ ვდო მე ლია სა
თა ნა დო რე სურ სე ბი. კითხ ვა ზე პა სუ ხი არ ჰქონ და გა მო კი თხულ თა 26%ს.

ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად მო ქა ლა ქე ე ბი ყვე ლა ზე მე ტად სარ გებ ლო ბენ  
www.my.gov.ge  მო ქა ლა ქის პორ ტა ლით (20%). მო ქა ლა ქე თა მცი რე ნა წი ლი აცხა დებს, რომ 
სარ გებ ლობს მე რი ის (2%) ან საკ რე ბუ ლოს (1%) ფე ის ბუქ გვერ დით და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დით (5%). კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და 26%ს. გა მო კი თხულ 
მო ქა ლა ქე თა თვალ ში უფუნ ქცი ოდ გა მო ი ყუ რე ბა სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის ვებ გვერ დი, 
რომ ლის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ში სა ხელ მწი ფოს სე რი ო ზუ ლი რე სურ სე ბი აქვს ჩა დე ბუ ლი. ჩა მოთ
ვლილ თგან არც ერ თი სა შუ ა ლე ბით სარ გებ ლობს გა მო კი თხულ თა 71%, რაც სე რი ო ზუ ლი ეჭ
ვის ქვეშ აყე ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა კითხს.

ადგილობრივი მომსახურების მისაღებად რომელ ელექტრონულ სერვისებს იყენებთ

გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სა კი თხის შე ფა სე ბი სას გა მო იკ ვე თა სოფ ლის 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი კა. ამ პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა მო ქა



27

ლა ქე თა და თვით მმარ თვე ლო ბის აქ ტი უ რი დი ა ლო გით ხორ ცი ელ დე ბა (ი გი ვე მო საზ რე ბა იკ
ვე თე ბა რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა შიც).

„ი მარ თე ბა სოფ ლის კრე ბე ბი, აქ იღე ბენ უშუ ა ლოდ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. მა თი შე ხე-
დუ ლე ბე ბი სა მებრ წყდე ბა ის პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ამა თუ 
იმ სო ფელ ში“ - მე რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი. 

ექ სპერ ტე ბის შე ფა სე ბით, ამ პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ო ბის თვის ნაკ ლე ბი ინი ცი ა ტი ვე ბი მო დის 
ახალ გაზ რდე ბის გან. 

„ა რის გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ი დან ნაკ ლე ბი აქ ტი უ რო ბა ამ პრო ცე სებ ში ჩარ თვი სად-
მი, ეს გან სა კუთ რე ბით ახალ გაზ რდა თა ო ბას ეხე ბა, რო მე ლიც ნაკ ლე ბად აქ ტი უ რობს 
სოფ ლის კრე ბებ ზე და ა.შ.“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

ეფექტიანობა

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბის მთა ვა რი ნიშ ნუ ლია ეფექ ტი ა ნი ად გი ლობ რი ვი 
მომ სა ხუ რე ბა. ის, თუ რამ დე ნად არის მორ გე ბუ ლი არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი და პრო ექ ტე ბი მო ქა
ლა ქე თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებს. რა ო დე ნობ რი ვი გა მო კითხ ვის ფორ მატ ში მი ღე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, მოხ დეს მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო
ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა. ეს გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა ისევ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ
რე ბის კონ ტექ სტში, რად გან მი სი და ნიშ ნუ ლე ბა სწო რედ მო ქა ლა ქე თათ ვის უფ რო ეფექ ტი ა ნი 
მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა, მათ ზე მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ფორ მე ბის შე თა ვა ზე ბა ა. 

გა მო კი თხუ ლე ბის მხო ლოდ 3% თვლის, რომ გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბა ზე მო ქა ლა ქე ე
ბის თვის მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია არა საკ მა რი სი ა. კითხ ვა ზე პა სუ ხი არ აქვს 19%ს (სრუ
ლად  დი აგ რა მა ზე).

ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას სრულად აწოდებს ინფორმაციას მის მიერ 
განხორციელებულ საქმიანობაზე/მიწოდებულ მომსახურებაზე

გა მოვ ლინ და, თუ რო გორ აფა სე ბენ მო ქა ლა ქე ე ბი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის სან დო ო ბის, 
არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის მიზ ნობ რი ო ბის და სხვა სა კი თხებს. აშ კა რა გახ და, რა სა კი თხებ თან 
და კავ ში რე ბით ხდე ბა მო ქა ლა ქე თა მი მარ თვა თვით მმარ თვე ლო ბი სად მი, რამ დე ნად ინ ტე რაქ
ტი უ ლია ეს კო მუ ნი კა ცი ა: გა მო კი თხულ მო ქა ლა ქე თა უმე ტე სო ბას (57%) უჭირს პა სუ ხის გა
ცე მა კითხ ვა ზე  რამ დე ნად იო ლია ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა მომ სა ხუ რე ბის მი
სა ღე ბად. მა თი 37% მი იჩ ნევს, რომ პრო ცე დუ რე ბი მარ ტი ვი ა; 7% სა თა ნა დო პრო ცე დუ რებს 
რთუ ლად მი იჩ ნევს. მხო ლოდ მათ მა 10%მა ისარ გებ ლა ბო ლო ერ თი წლის მან ძილ ზე ელექ
ტრო ნუ ლი ჩა წე რის პროგ რა მით. 22%ს არ ჰქონ და ამის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა, 68%ს სა ერ
თოდ არ უსარ გებ ლი ა. 

თვი სებ რივ კვლე ვა ში მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა კი თხის შე ფა სე ბე ბი, ძი
რი თა დად, პო ზი ტი უ რი ა. ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა აზ რით, 
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„თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბი სრუ ლად მორ გე ბუ ლია მიზ-
ნობ რივ ჯგუ ფებ ზე და გა მომ დი ნა რე ობს მხო ლოდ მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბი დან“ - 
მე რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი.  

მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებ მა და ა დას ტუ რეს მათ თვის სა ჭი რო და სპე ცი ფი კუ რი 
დახ მა რე ბე ბის მი ღე ბა: 

„გვე კი თხე ბი ან, რა დახ მა რე ბა გვჭირ დე ბა, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, გვეხ მა რე ბი ან. გა მო-
მიყ ვეს ინ ვა ლი დის ეტ ლი“ - შშმ ბავ შვის დე და. 

„ჩე მი შვი ლის თვის შე მი ძი ნეს სას მე ნი აპა რა ტი“ - შშმ ბავ შვის დე და. 

„მივ მარ თე სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბი სათ ვის და და მა ფი ნან სეს“.- პენ სი ო ნე რი ქა ლი. 

„და მეხ მარ ნენ შე შით“ - სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლი.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აღი ა რე ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ძა ლის ხმე ვას მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის 
დახ მა რე ბის კუ თხით, მე რი ის სამ სა ხუ რე ბის, თემ ში მე რის წარ მო მად გენ ლის, ად გი ლობ რი ვი 
დე პუ ტა ტის გუ ლის ხმი ე რე ბას, მო ცე მუ ლი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა უბ რო ბენ იმ უმ ძი
მეს სო ცი ა ლურ პი რო ბებ ზე, რო მელ შიც იმ ყო ფე ბი ან. 

სო ცი ა ლურ პა კეტ ში ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 18 მიზ ნობ რი ვი პროგ
რა მა,  თუმ ცა რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ, სამ წუ ხა როდ, მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე ბევ რად მე ტი ა. გა მო იკ ვე თა შშმ ბავ შვე ბის და მა თი ოჯა ხე
ბის უმ ძი მე სი მდგო მა რე ო ბა, რო მელ თაც არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ში მდგო მა რე ო ბას ვერ უმ სუ ბუ ქებს. მათ სჭირ დე ბათ ძვი რა დღი რე ბუ ლი პრე
პა რა ტე ბი, სის ტე მა ტუ რი ფი ზი ო თე რა პი ა, სპე ცი ფი კუ რი კვე ბა და გა მო სა ვა ლი, სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის გარ და, არის კომ პლექ სუ რი, მათ მდგო მა რე ო ბა ზე მორ გე ბუ ლი 
გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მე ბი. მა გა ლი თად  ოჯახ ში შე სას რუ ლე ბე ლი სა მე წარ მეო ან სა მე ურ
ნეო საქ მი ა ნო ბა.

 „კი, ბევ რჯერ დამ ხმა რე ბი ან, მაგ რამ ჩემს შვილს ძვი რა დღი რე ბუ ლი პრე პა რა ტე ბი 
სჭირ დე ბა. იმ პი რო ბებ ში, რო ცა და საქ მე ბუ ლე ბი არ ვართ, უმ ძი მეს მდგო მა რე ო ბა ში 
ვართ. ძა ლი ან სა სო წარ კვე თი ლი ვარ. ფი ზი კუ რად დავ დი ვარ, თო რემ შიგ ნი დან ცა-
რი ე ლი ვარ“ - შშმ ბავ შვის მშო ბე ლი.

რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბით, სა კი თხე ბი, რო მელ თა მო საგ ვა რებ ლა დაც რეს პონ დენ ტებ მა 
ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მი მარ თეს, შე ე ხე ბო და ჯან დაც ვას, მე
დი კა მენ ტე ბით დახ მა რე ბას, ოპე რა ცი ის და ფი ნან სე ბას (26%). სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბას (ძი რი
თა დად, ეს ეხე ბა  ფუ ლად დახ მა რე ბას) – 19%, ცნო ბის გა ცე მას  15%; შე შის მი ღე ბას  4%; 
მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვას /ფარ თის და კა ნო ნე ბას  3%; მი წის გა ფორ მე ბას  2%. მო ნა ცემ თა 
ანა ლი ზი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, და ვას კვნათ, რომ მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო
ვა ნი სო ცი ა ლუ რი სა კი თხე ბია  ჯან დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა, რაც თვით მმარ თვე
ლო ბის რე სურ სე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს იკა ვებს (რეს პონ დენ ტთა 14%მა  კითხ ვას პა სუ ხი 
არ გას ცა).

მო ქა ლა ქე თა 90% კმა ყო ფი ლია მე რი ის,  88%  საკ რე ბუ ლოს, 88%   მე რის წარ მო მად გენ ლის 
მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბით. მა თი 23% აცხა დებს, რომ ყვე ლა პრობ ლე მა, რომ ლის თვი
საც მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მი მარ თა  მო უგ ვა რეს. 46% აცხა დებს, რომ  ნა წი ლობ რივ მო უგ ვა რეს 
(18%მა უა რი გა ნა ცხა და პა სუხ ზე).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტებ მა და ა ფიქ სი რეს სა კუ თა რი აზ რი სა კითხ ზე, 
თუ უფ რო მე ტად რო მე ლი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბას ით ვა ლის წი ნებს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა.
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მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ჩამოთვლილთაგან 
რომელი ჯგუფის საჭიროებას ითვალისწინებს

თვი სებ რივ კვლე ვა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა და ეთ მო ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო ე ბებს.  
ით ქვა, რომ შე სა ბა მი სი ხელ შე წყო ბის გა რე შე ისი ნი და ტო ვე ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს და ეს პრო
ცე სი შე უქ ცე ვა დი იქ ნე ბა. მო ქა ლა ქე თა აზ რით, მე ტად უნ და იყოს ყუ რა დღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ
ლი თე მის ახალ გაზ რდუ ლი ნა წი ლის პრობ ლე მებ ზე, თუმ ცა ისი ნი თა ვა დაც უნ და ჩა ერ თონ 
ამ პრო ცე სებ ში.  

სამ წუ ხა როდ, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არის და ნერ გი ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე-
ბა. თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ ში გა მო იკ ვე თა და მო კი დე ბუ ლე ბა, რომ ამ სა კითხ
ში ხე და ვენ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მნიშ ვნე ლო ვან როლს, რად გან, ჯერ ჯე რო ბით, 
თა ვად მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა თა ნა დო კვლე ვე ბის პრაქ ტი კა ნაკ ლე ბი ა.

მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე სა უბ რი სას გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი და ეთ მო დე ცენ ტრა ლი-
ზა ცი ის სა კითხს, რო მელ ზეც სა კუ თა რი პო ზი ცია გა მო ხა ტეს რო გორც ექ სპერ ტებ მა, ასე ვე 
უბ რა ლო მო ქა ლა ქე ებ მა.

სა ერ თო შე ხე დუ ლე ბით, ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბი და ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბი შე სა ბა მი
სო ბა ში არაა ერ თმა ნეთ თან და სა ჭი რო ა, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას ჰქონ დეს  მე ტი უფ
ლე ბა მო სი ლე ბა, გა აჩ ნდეს მე ტი რე სურ სი. 

„ა რის ხარ ვე ზე ბი, გან სა კუთ რე ბით, მწი რი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი. და მო კი დე ბუ ლი ვართ 
ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან მო მარ თულ გრან ტებ სა და დახ მა რე ბებ ზე, რომ ლე ბიც ძი რი თა-
დი შე მო სავ ლის წყა როს წარ მო ად გენს სხვა დას ხვა ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის თვის. სა ჭი როა მე ტი ად გი ლობ რი ვი რე სურ სის მო ძი ე ბა. მარ თა ლი ა, სა შე მო-
სავ ლო, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი, ქო ნე ბის გა და სა ხა დი ჩვენ თან აკუ მუ ლირ დე ბა, დღგ შე მო-
დის, თუმ ცა ეს არა საკ მა რი სი ა. მე ვფიქ რობ, უფ რო მე ტი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი აა სა ჭი რო. 
რი გი სა კი თხე ბი ად გილ ზე უნ და წყდე ბო დეს და არა ცენ ტრი დან“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი. 

ერ თი ა ნი ხედ ვა იყო სფე რო ებ ზე და სა კი თხებ ზე, სა დაც უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა მიჯ ვნა უნ და 
მოხ დეს. 

„მა გა ლი თად, წყალ მო მა რა გე ბის სფე რო, გა რე მოს დაც ვის სა კი თხე ბი, რომ ლე ბიც 
აწუ ხებს ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას და იქ ხში რად მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა „ზე ვი დან“ სა თა ნა დოდ ვერ ხდე ბა, ად გილ ზე უფ რო შე იძ ლე ბა გან-
ხორ ცი ელ დეს და უფ რო ეფექ ტუ რიც იქ ნე ბა“.
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„ხშირ შემ თხვე ვა ში, რო ცა სა კი თხი სწრა ფად არის გა და საჭ რე ლი, არის დაბ რკო ლე-
ბე ბი. მე იმის თქმა კი არ მინ და, რომ ბა რი ერს გვიქ მნი ან სა მი ნის ტრო ე ბი, მაგ რამ 
დრო ში თან ხვედ რა არ ხდე ბა. ამ შემ თხვე ვა ში, ოპე რა ტი უ ლო ბა იკ ლებს. სა კი თხე ბი 
წყდე ბა, მაგ რამ დრო ის გა ხან გრძლი ვე ბა ზოგ ჯერ მო სახ ლე ო ბის უკ მა ყო ფი ლე ბას 
იწ ვევს“ - მე რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი. 

პრობ ლე მე ბი, გან სა კუთ რე ბით, სი ღა რი ბის ზღვარს მიღ მა მყო ფი ოჯა ხე ბის გა მოვ ლე ნის, ე. წ. 
„ქუ ლე ბის მი ნი ჭე ბის“ სა კითხ ში გა მო იკ ვე თა. ად გი ლი აქვს სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბის მა ძი ე ბე ლი 
ოჯა ხე ბის შე ფა სე ბა ში თვით მმარ თვე ლო ბის „ა მო ვარ დნას“. მო ქა ლა ქე ე ბი ნდო ბას უცხა დე ბენ 
ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას და მი აჩ ნი ათ, რომ მას უკე თე სად შე უძ ლია სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თლი ა ნო ბის პრინ ცი პის დაც ვა, ვიდ რე პროგ რა მას, რო მე ლიც ზოგ ჯერ გა უ გებ რად მა ღალ 
ქუ ლებს ანი ჭებს მოწყ ვლად ოჯახს: 

„გან სა კუთ რე ბით იმ სფე როს შე ვე ხეთ, რო მე ლიც მტკივ ნე უ ლია ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის თვის. ეს არის „სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი“ და ის წე სი, რო მე ლიც 
დღემ დე არ სე ბობს - ქუ ლე ბის მი ნი ჭე ბის. ეს ფაქ ტი დღემ დე უკ მა ყო ფი ლე ბას იწ ვევს 
მო სახ ლე ო ბა ში. თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, ამ საქ მე ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის რო ლი არის ძა ლი ან მი ნი მა ლუ რი. მე ვფიქ რობ, რომ ეს არის ერ თ-ერ თი სფე რო, 
რო მე ლიც უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე - სოფ ლებ ში, უბ ნებ ში უფ რო 
მე ტად იცი ან, ვინ არის იქ შე ჭირ ვე ბუ ლი, ვიდ რე ამას კომ პი უ ტე რი თუ სხვა დას ხვა 
ფორ მუ ლა გან საზ ღვრავს“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

მო ქა ლა ქე ე ბი საკ მა ოდ კრი ტი კუ ლად არი ან გან წყო ბილ ნი პროგ რა მის კრი ტე რი უ მე ბის მი მართ: 

„სი ნამ დვი ლე ში - ბევ რი ოჯა ხი (რო მე ლიც მარ თლაც მი ე კუთ ვნე ბა სო ცი ა ლუ რად 
და უც ველ თა ფე ნას), რო ცა სა კი თხი დგე ბა მათ თვის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ზე, შე სა ბა-
მის ქუ ლებს ვერ იღებს, რა ღაც მი ზეზ თა გა მო და ეს მი ზე ზე ბი ცო ტა ბუნ დო ვა ნი ა. 
სა სურ ვე ლი ა, უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე იყოს პრო ცე სი. უბ რა ლო ხალ ხში ეს დიდ უკ მა ყო-
ფი ლე ბას იწ ვევს“ - სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლი.

„მე მო მიხ სნეს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა, ად გი ლობ რი ვი თვით თმმარ თვე ლო ბა იყო მე-
რე ჩა რე უ ლი, მა თი თხოვ ნით სა კი თხის შეს წავ ლა დაჩ ქარ და და აღ მიდ გი ნეს. ად გი-
ლობ რივ დო ნე ზე უფ რო არ იცის რწმუ ნე ბულ მა და დე პუ ტატ მა, ვინ არის გა ჭირ ვე-
ბუ ლი და ვის სჭირ დე ბა დახ მა რე ბა?“ - შშმ ბავ შვის მშო ბე ლი.

ინკლუზიურობა

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო
ცეს ში დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თვე ლო ბის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ელე მენ ტად გა ნი ხი ლე ბა. 
სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა ზრდის ნდო ბას და თვით მმარ თვე ლო ბის ლე გი ტი მუ რო ბას. ამ 
კუ თხით ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ ფიქ სირ დე ბა მო ქა ლა ქე თა მა ღა ლი აქ ტი ვო ბა. მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის მეს ვე ურ თა აზ რით, 

„სხდო მებ ზე მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა არ არის ძა ლი ან აქ ტი უ რი, თუმ ცა არის 
შემ თხვე ვე ბი, რო ცა გეს წრე ბი ან და თა ვი ანთ აზ რებს და შე ხე დუ ლე ბებს აფიქ სი რე-
ბენ“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი. 

„მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნამ დვი ლად არის საკ მა რი სი ჩარ თუ ლო ბა. ტარ დე ბა სოფ ლის 
კრე ბე ბი და გა ნი ხი ლე ბა სოფ ლის სა ჭი რო ე ბე ბი. ხში რად მო სახ ლე ო ბი დან მო დის 
პრო ექ ტე ბის ინი ცი ა ტი ვა, რა უნ და გა კეთ დეს ამა თუ იმ ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე-
ულ ში“ - მე რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი.
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რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მოვ ლინ და მო ქა ლა ქე თა პო ზი ცია სა კითხ ზე, აც ნო ბი
ე რე ბენ თუ არა ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო
ბას. პა სუ ხე ბი ასე გა ნა წილ და: დი ახ  30%  და ნა წი ლობ რივ  40%; არა  8%, პა სუ ხი არ აქვს 
გა მო კი თხულ თა 22%ს.

ის, თუ რა სა კი თხებ ში ხდე ბა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა /უზ რუნ ველ ყო ფა, რეს
პონ დენ ტე ბის  შე და რე ბით მე ტი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ ეს არის ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე
ბის გან საზ ღვრის პრო ცე სი (32%). და ნარ ჩე ნი პა სუ ხე ბი მო ცე მუ ლია დი აგ რა მა ში.

რა საკითხებში ხდება მოქალაქეთა ჩართულობის წახალისება

კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა, ჩარ თუ ლო ბის რა ფორ მა აქვთ გა მო ყე ნე ბუ ლი რეს პონ დენ ტებს. ყვე
ლა ზე მე ტად მო ქა ლა ქე ე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ და სახ ლე ბის კრე ბებ ში (51%), მო ქა ლა ქე თათ ვის 
მო ნა წი ლე ო ბის და ნარ ჩე ნი ფორ მე ბი აქ ტუ ა ლუ რი არაა (სა შუ ა ლოდ  2%). დი დია იმ მო ქა ლა
ქე თა წი ლი, ვინც  ჩარ თუ ლო ბის არც ერთ ფორ მას არ იყე ნებს (41%).

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ა ზეც, ინ კლუ ზი უ რო ბის თვალ საზ რი სით, მო სახ ლე ო ბის კრე ბე ბი 
მნიშ ვნე ლო ვან მიღ წე ვად ჩა ით ვა ლა.

„კრე ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ კუ თხით, რომ ჩვენ შეგ ვიძ ლია  და ვა ფიქ სი როთ სა კუ-
თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბი და სა ჭი რო ე ბე ბი“ - სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლი.

მო ქა ლა ქე თა ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლო ბის სა კითხ ზე სა უბ რი სას კი დევ ერ თხელ 
გა მო იკ ვე თა საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის სა კი თხი.   

უკე თე სი ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლოვ ნად იქ ნა მიჩ
ნე უ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის და თვით მმარ თვე ლო ბის ორ მხრი ვი კო მუ ნი კა ცი ა; მო ქა ლა ქე თა ჯგუ ფე ბის 
ინი ცი ა ტი ვე ბი, მათ მი ერ თვით მმარ თვე ლო ბამ დე სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბე ბის მი ტა ნა. 

„ა მის თვის მათ უნ და ჰქონ დეთ ცო ცხა ლი ინ ფორ მა ცია ყო ველ დღი ურ პრო ცე სებ ზე, 
საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის თა რიღ ზე, ად გი ლობ რივ დღის წეს რიგ ში და ყე ნე ბულ სა-
კი თხებ ზე. აქ  ისევ აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა ელექ ტრო ნუ ლად ინ ფორ მა ცი ის არ სე ბო ბის, 
მი სი მი ღე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის სა კი თხი“ - სკო ლის პე და გო გი.

„კი ვახ დენთ ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბას ელექ ტრო ნუ ლად, მაგ რამ ყვე ლა სათ ვის 
არაა ხელ მი საწ ვდო მი. ზოგ ჯერ ვერ ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა საკ რე ბუ-
ლოს სხდო მე ბის, კრე ბე ბის, შეხ ვედ რე ბის შე სა ხებ და მო ქა ლა ქე ე ბი ვერ ახერ ხე-
ბენ მო ნა წი ლე ო ბას. ამის გა უმ ჯო ბე სე ბა შეგ ვიძ ლია იმით, რომ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში 
მოხ დეს ინ ტერ ნე ტის გავ რცე ლე ბა და ყვე ლას ექ ნეს წვდო მა“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

მო ქა ლა ქე თა გარ კვე ულ ნა წილს მი აჩ ნი ა, რომ სა სურ ვე ლი ა, ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ  
მე ტი მო ტი ვა ცია და ა ნა ხოს მო სახ ლე ო ბას. და არ წმუ ნოს, რომ ელო დე ბა მის გან ინი ცი ა ტი ვებს, 
მზა დაა დი ა ლო გის თვის. მა თი აზ რით, სა ჭი როა ინ კლუ ზი უ რო ბის მნიშ ვნე ლო ბა უფ რო მე ტად 
იყოს გა აზ რე ბუ ლი ად გი ლობ რივ მო ხე ლე ებ ში.
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„მათ [მო ქა ლა ქე ე ბის] მო ნა წი ლე ო ბას აფერ ხებს სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის გან შექ მნი ლი 
ხე ლოვ ნუ რი ბა რი ე რე ბი. მა თი რო ლის გა საძ ლი ე რებ ლად სა ჭი როა თვით მმარ თვე ლო-
ბა ში და საქ მე ბულ თა კომ პე ტენ ცი ის გაზ რდა“ - დი ა სახ ლი სი. 

„პი რის პირ შეხ ვედ რე ბი უკე თე სი ა, რად გან კითხ ვა- პა სუ ხის რე ჟი მი იმარ თე ბა პრობ-
ლე მე ბის შე სა ხებ“ - მე დი ცი ნის მუ შა კი.

გა მო კითხ ვის მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტე ბის ინ ფორ მა ცი ით, მათ 55%ს არ ჰქო ნია მცდე ლო ბა, 
მი ე წო დე ბი ნა  თა ვი სი შე ნიშ ვნე ბი მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბით. მათ 38%ს ამის სა შუ ა
ლე ბა არ მი ე ცა. მხო ლოდ 7%მა და ამ ყა რა კო მუ ნი კა ცია და ეს მთლი ა ნად იყო პი რა დი შეხ
ვედ რა შე სა ბა მი სი უწყე ბის წარ მო მად გე ნელ თან.

სა კითხ ზე, თუ რა არის მა თი მთა ვა რი სა ჭი რო ე ბა თვით მმარ თვე ლო ბას თან კონ სტრუქ ცი უ ლი 
დი ა ლო გის და მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, პა სუ ხე ბი ასე გა და ნა წილ და:

რა არის თქვენი მთავარი საჭიროება თვითმმართველობასთან 
კონსტრუქციული დიალოგის და მეტი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად

გა მო კი თხუ ლე ბი აფიქ სი რე ბენ თა ვი ანთ პო ზი ცი ას სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლ ზე მო
ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ო ბის ხელ შე წყო ბის სა კითხ ში. მათ 50%ს შე უძ ლია და ა სა ხე ლოს ერ თი,  
48%ს ორი და მხო ლოდ 2%ს სამ ზე მე ტი ორ გა ნი ზა ცი ა. რეს პონ დენ ტთა აზ რით, სა მო ქა ლა
ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ინ ფორ მი რე ბის და გა ნათ ლე ბის (21%), 
მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის ხე ლი სუფ ლე ბამ დე მი ტა ნის (20%), მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის დაც
ვის (17%), სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის კონ ტრო ლის (13%) კუ თხით. 

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე
რე ბის პრო ცე სი მა ღა ლი ტემ პით მი დის. ინ დი კა ტო რად მი იჩ ნე ვენ იმას, რომ სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი იკ ვლე ვენ თე მის სა ჭი რო ე ბებს, სწავ
ლო ბენ სო ცი ა ლურ სა კი თხებს და საქ მის კურ სში არი ან მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე 
მოვ ლე ნებ ზე; აქვთ მე ტი რე სურ სი, რა თა ხე ლი შე უ წყონ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თვას ად გი ლობ
რივ პრო ცე სებ ში. 

„ად გი ლობ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა კი დევ უფ რო მე ტად უნ და გა ა აქ ტი უ რონ მუ შა ო ბა, 
რომ სხვა დას ხვა ფე ნა, გან სა კუთ რე ბით ახალ გაზ რდე ბი, ქა ლე ბი აქ ტი უ რად იყ ვნენ 
ჩარ თულ ნი სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მმარ თვე ლო ბა-
ში“ - მე რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი.
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სა ინ ტე რე სო იყო რეს პონ დენ ტთა ხედ ვე ბი, რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბით მი აჩ ნი ათ სა ჭი როდ ად
გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მე ტი მი მარ თვა. ყვე
ლა ზე მე ტად ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის მი მარ თვა მნიშ ვნე ლოვ ნად მი იჩ ნი ეს სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით (20%), 19%  ჯან დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით. მე სა მე სა კი თხად და ფიქ
სირ და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა და ად გი ლებ ზე შე სა ბა მი სი გა რე მოს შექ მნა 
(11%). მომ დევ ნო პრი ო რი ტე ტად და სა ხელ და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (8%) და წყა ლა რი ნე ბა (7%).

აქ ტუ ა ლუ რად იქ ნა მიჩ ნე უ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ხელ შე წყო ბა, სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბით და
კა ვე ბულ თა სახ ნავ სა თე სი ვა უ ჩე რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა. სოფ ლის ში და გზე ბის რე მონ ტი, 
გა რე გა ნა თე ბის მო წეს რი გე ბა (9%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბით 
დახ მა რე ბა; ახალ გაზ რდო ბის თვის სოფ ლად სპორ ტუ ლი მო ედ ნის მო წყო ბა და ინ ვენ ტა რით 
უზ რუნ ველ ყო ფა; მო სახ ლე ო ბი სათ ვის წე ლი წად ში ერ თხელ სა მე დი ცი ნო შე მოწ მე ბის ორ გა ნი
ზე ბა; სარ წყა ვი და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის გაწ მენ და. და სა ხე ლე ბუ ლი იყო გან ვი თა რე ბის გრძელ
ვა დი ა ნი სერ ვი სე ბი: მე ტი სა მუ შაო ად გი ლის შექ მნა (ად გილ ზე და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბა); 
ტუ რიზ მის ხელ შე წყო ბა; მიგ რა ცი ის შემ ცი რე ბა.

და სა ხე ლე ბუ ლი იყო მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის მი ტა ნა ხე ლი სუფ ლე ბას თან; ძა ლა დო ბის წი ნა
აღ მდეგ მე ტად გა აქ ტი უ რე ბა; იგპ პირ თა კომ პაქ ტურ და სახ ლე ბებ ში გზის, ეზოს და სა ბავ შვო 
მო ედ ნე ბის მო წეს რი გე ბა; და ნა ხუ ლი იყო სპე ცი ფი კუ რად გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბის პროგ რა მე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბა: მარ ტო ხე ლა მა მე ბის ხელ შე წყო ბა, ობო ლი ბავ შვე ბის დახ მა რე ბა, შშმ პი რე ბის დახ
მა რე ბის გაზ რდა და ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს შექ მნა; უდედ მა მო ბავ შვე ბის თვის პენ სი ის გაზ
რდა (ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას); მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა დღე ღა მი სო აფ თი ა ქის გახ სნა. ძა ლი ან 
მცი რე ნა წი ლის მი ერ, მაგ რამ, რაც მთა ვა რი ა, და ნა ხუ ლი იყო „მო სახ ლე ო ბის  ყო ფა ცხოვ რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის და ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მიზ ნით ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა“, 
რაც ხელს შე უ წყობს მო ქა ლა ქე თა მი ერ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბას.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო იკ ვე თა სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტორს 
შო რის ურ თი ერ თო ბის სა ინ ტე რე სო პრაქ ტი კა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მეს ვე ურ თა გან ცხა დე ბით, 
ეს ის რგო ლი ა, რო მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბევრ მნიშ ვნე ლო ვან პრო ექტს  ახორ ცი ე ლებს. 
ით ქვა, რომ კერ ძო სექ ტო რის ინი ცი ა ტი ვით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შენ დე ბა სას ტუმ რო, აშენ და 
პო ლი ე თი ლე ნის ქარ ხა ნა, გა ი მარ თა სა კონ დიტ რო წარ მო ე ბა, საპ ნის ქარ ხა ნა, შენ დე ბა ხის 
გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო. ამ პრო ცე სე ბის შე დე გად გაჩ ნდა სა მუ შაო ად გი ლე ბი, სა ხე ზეა 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის პერ სპექ ტი ვა. 

ცნო ბი ლი ა, რომ COVID19 პან დე მი ის პი რო ბებ ში ად გი ლობ რი ვი კერ ძო სექ ტო რის ინი ცი ა ტი
ვით არა ერ თი საქ ველ მოქ მე დო აქ ცია გან ხორ ცი ელ და, ორი ათა სამ დე ოჯახს გა ე წია დახ მა
რე ბა და მი ე წო და სო ცი ა ლუ რი პა კე ტე ბი.

არის სფე რო ე ბი,  სა დაც თა ნამ შრომ ლო ბა არ არის პრო დუქ ტიუ ლი, თუმ ცა არ სე ბუ ლი წარ
მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, რომ ის უფ რო ეფექ ტუ რი გახ დეს.

„ჩვენ თან არ სე ბობს სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო, არის რამ დე ნი მე კერ ძო სექ-
ტო რის წარ მო მად გე ნე ლი ამ საბ ჭო ში, მაგ რამ ეს მა ინც უფ რო ფორ მა ლურ ხა სი ათს 
ატა რებს და მე ტად ეფექ ტი ა ნი იქ ნე ბა, თუ კი კონ კრე ტულ ნა ბი ჯებს ერ თად გა დავ-
დგამთ კერ ძო სექ ტო რი და სა ჯა რო სექ ტო რი, რა თა გა ვა უმ ჯო ბე სოთ თა ნამ შრომ-
ლო ბა“ - მე რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი.

გაჟ ღერ და სურ ვი ლი, მოხ დეს ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბის მე ტი წა ხა ლი სე ბა. 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სექ ტორ თშო რი სი თა ნამ შრომ ლო ბის მი მარ თვა სა ხელ მწი ფო პროგ რა
მე ბის უფ რო ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბის თვის. 
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„სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი ხორ ცი ელ დე ბა სხვა დას ხვა მე წარ მის, კერ ძო სექ ტო რის 
წა სა ხა ლი სებ ლად, გა სა ვი თა რებ ლად, თუმ ცა ეს არ არის საკ მა რი სი, უფ რო მე ტად 
მა თი ჩარ თუ ლო ბის თვის სხვა მე ქა ნიზ მე ბია მო სა ძებ ნი, ად გი ლობ რივ მმარ თვე ლო ბა-
შიც რომ ჩა ერ თონ აქ ტი უ რად“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

დასკვნადარეკომენდაციები

კვლე ვის შე დე გე ბით გა მოჩ ნდა, რომ ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე
ფორ მის მნიშ ვნე ლო ბა აღი ა რე ბუ ლია და ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა ბი ჯე ბი გა დად გა რე ფორ მის წარ მა ტე ბის თვის. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის უმე ტეს 
ნა წილს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ მეტ ნაკ ლე ბად გა აჩ ნია ინ ფორ მა ცი ა. 
რე ფორ მის ერ თერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ას პექ ტი, მომ სა ხუ რე ბის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მა  
ად გი ლობ რივ მარ თვა ში მნიშ ვნე ლო ვან მო ნა პოვ რად ით ვლე ბა. მან ძა ლი ან გა ა მარ ტი ვა და 
მო ა წეს რი გა მარ თვის სა კი თხი, გამ ჭვირ ვა ლე გა ხა და ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია ად
გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ზე, ად გი ლობ რივ დღის წეს რიგ ზე; ჩა ტა რე ბუ ლი საქ მი ა ნო
ბა თვალ სა ჩი ნოა და არის სა შუ ა ლე ბა, დამ ყარ დეს ინ ტე რაქ ცია მო ქა ლა ქე ებ სა და ხე ლი სუფ
ლე ბას შო რის.

თუმ ცა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბიც აღი ა რე ბენ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
ეფექ ტუ რო ბას, მი სი ეფექ ტი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით არის სე რი ო ზუ ლი სირ თუ ლე ე ბი, რად
გან, პრაქ ტი კუ ლად, ამ სერ ვისს მო ქა ლა ქე თა ძა ლი ან მცი რე ნა წი ლი იყე ნებს. ეს ეხე ბა მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ თან საქ მი ან კო მუ ნი კა ცი ა საც და ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე
ბა საც (ვებ გვერ დი, ფე ის ბუქ გვერ დი). მი ზე ზად და სა ხელ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის არა საკ მა რი სი 
ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ა, არა საკ მა რი სი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სი კე
თე ე ბის შე სა ხებ, მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად არა საკ მა რი სი უნა რე ბი და სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი 
რე სურ სის (ინ ტერ ნე ტი, სმარ ტფო ნი) არ ქო ნა ან ნაკ ლე ბი ხელ მი საწ ვდო მო ბა. მდგო მა რე ო ბის 
გა მოს წო რე ბა, მო ქა ლა ქე თა ხედ ვით, სპე ცი ა ლუ რი სა ინ ფორ მა ციო სივ რცე ე ბის შექ მნით და 
ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის ხელ შე წყო ბით შე იძ ლე ბა. გა ნი საზ ღვრა თვით მმარ თვე ლო ბის პა სუ ხის
მგებ ლო ბის სა კი თხი.

ხაზ გას მუ ლი იყო, რომ თა ნა მედ რო ვე ციფ რულ ტექ ნო ლო გი ებს ახალ გაზ რდე ბი უკე თე სად 
იც ნო ბენ, მაგ რამ მათ ნაკ ლე ბი ინ ტე რე სი აქვთ თვით მმარ თვე ლო ბის პროგ რა მე ბის, ად გი
ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბის მი მართ და, ზო გა დად,  ახალ გაზ რდუ ლი თე მის გა დი ნე ბის  ნე გა ტი
უ რი ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა.

კვლე ვის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის მო ქა ლა ქე თა მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ე ბენ უფ რო გუ ლის ხმი ერ და მო კი დე ბუ ლე ბას თვით მმარ თვე ლო
ბის, ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან. გან სა კუთ რე ბით ეს ეხე ბა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ
ლო ბე ბის მქო ნე პი რებს, მათ შო რის შშმ ბავ შვებს, რო მელ თა  მშობ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ თა ვი ანთ 
უმ ძი მეს ფსი ქო ე მო ცი ურ, ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას და  სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს.

გან სა კუთ რე ბუ ლი გან ხილ ვის თე მა იყო დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტრა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა მიჯ ვნა სხვა დას ხვა სფე რო ში. გა მო იკ ვე თა მო ქა ლა
ქე ე ბის თვის მე ტად მტკივ ნე უ ლი სა კი თხი  სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის მა ძი ე ბელ თა 
შე ფა სე ბის სის ტე მა ში თვით მმარ თვე ლო ბის მი ნი მა ლუ რი რო ლი, რაც, მა თი აზ რით,  სო ცი ა
ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის ხა რისხს ამ ცი რებს. ისი ნი ად გი ლობ რივ მო ხე ლე ებს უფ რო უცხა დე
ბენ ნდო ბას,  ვიდ რე მათ თვის გა ურ კვე ვე ლი კრი ტე რი უ მე ბით მოქ მედ „პროგ რა მას“.
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ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ შე წყო ბის სა კი თხი: სა ჯა რო რე ფორ მის წარ მა ტე ბის თვის 
აუ ცი ლე ბე ლია მის შე სა ხებ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა, ელექ-
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა.

	 ამის თვის შე საძ ლე ბე ლია მე რის წარ მო მად გენ ლის ინ სტი ტუ ტის გა აქ ტი უ რე ბა, ასე ვე 
ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, აქ ტი უ რი სა თე მო ჯგუ ფე ბის, სო-
ცი ა ლუ რი პარ ტნი ო რო ბის სის ტე მის (სკო ლე ბი, მე დი ცი ნის მუ შა კე ბი) გა მო ყე ნე ბა.

	 პირ ველ ეტაპ ზე შე საძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და მი სი გა მო ყე ნე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ში ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა ინ ფორ მა ციო რე სურ სე ბის 
გა მო ყე ნე ბა (სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი, ბა ნე რე ბი, ტე ლე ვი ზი ა, შეხ ვედ რე ბი მო სახ-
ლე ო ბას თან).

	 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რივ მო ქა ლა ქე ებ ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა თა ნა-
დო უნა რე ბის ხელ შე წყო ბა. ამის თვის აუ ცი ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინ ტერ ნე ტი-
ზა ცი ის პრო ცე სის ხელ შე წყო ბა; შე სა ბა მი სი ტე რი ტო რი უ ლი სივ რცე ე ბის შექ მნა მო ქა-
ლა ქე ე ბის მი ერ შე უ ფერ ხე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად.

	 სა სურ ვე ლია ვებ გვერ დის, ფე ის ბუქ გვერ დე ბის ცნო ბა დო ბის გაზ რდა და ინ ტე რაქ ტი უ-
ლი დი ა ლო გის ფორ მა ტის და ნერ გვა. ამის თვის უნ და მოხ დეს ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ-
სე ბის მო დერ ნი ზა ცია და შე სა ბა მი სი  სპე ცი ა ლის ტე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა.

მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა კი თხი: სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის არ ჩე ვი სა და სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და გეგ მვის დროს 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი. შე მუ შავ დეს 
პროგ რა მე ბი, რო მელ თაც ექ ნე ბათ უფ რო გრძელ ვა დი ა ნი ხა სი ა თი. მა გა ლი თად - შშმ ბავ შვე-
ბის მშობ ლე ბის თვის ოჯახ ში სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის ხელ შე წყო ბის პროგ რა მე ბი; მარ ტო ხე-
ლა მშობ ლე ბის (მათ შო რის მარ ტო ხე ლა მა მე ბის) მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი; სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო პროგ რა მე ბი.

	 სა სურ ვე ლი ა, შე იქ მნას ში და მიგ რა ცი ის შე კა ვე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი 
სტრა ტე გი ა, რა თა ხე ლი შე ე წყოს ახალ გაზ რდე ბის დაბ რუ ნე ბას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 
ამის თვის მაქ სი მა ლუ რად იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის რე სურ სი და 
მას თან კორ პო რა ცი უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის სტრა ტე გი ა. მოხ დეს არ სე ბუ ლი მა გა ლი-
თე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა, ბიზ ნე სის წა ხა ლი სე ბა.

	 სა სურ ვე ლი ა, და ი ნერ გოს მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის სტან დარ ტე ბი. 
ამის თვის შე საძ ლე ბე ლი ა, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას აპ რო ბი რე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი ფორ-
მე ბი, რა თა მარ ტი ვად და მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით მოხ დეს ბე ნე ფი ცი ა რე ბის გან 
შე ფა სე ბის მი ღე ბა. ამის თვის უნ და მოხ დეს სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი პო-
ზი ტი უ რი გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლა.                                                                                                          

ად გი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბის სა კი თხი: სა სურ ვე ლი ა, თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის  
ეფექ ტუ რო ბის თვის მოხ დეს მო ქა ლა ქე თა მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, რის თვი საც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი ინი ცი ა ტი ვე ბის წა ხა ლი სე ბა, უწყ ვე ტი დი ა ლო გის ხელ შე წყო ბა. ამის-
თვის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რია ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის რე სურ სი, სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში 
ინ ტე რაქ ტი უ ლი დი ა ლო გის გა მარ თვა, რო ცა მო ქა ლა ქე ებს შე ეძ ლე ბათ უფ რო მჭიდ რო კონ-
ტაქ ტი და კო მუ ნი კა ცია თვით მმარ თვე ლო ბას თან.
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	 ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და კე თილ დღე-
ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის 
დაჩ ქა რე ბა და ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე-
ბის გა მიჯ ვნა რიგ სფე რო ებ ში.

	 სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ხა რის-
ხის გაზ რდის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ა, გა და ი ხე დოს სო ცი ა ლუ რი შე ფა სე ბე ბის არ სე ბუ ლი 
ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა, რა თა არ სე ბუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი გახ დეს უფ რო გამ-
ჭვირ ვა ლე და სა მარ თლი ა ნი.

	 სა სურ ვე ლი ა, მოხ დეს შე ფა სე ბის სის ტე მა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რო-
ლის გან საზ ღვრა, რად გან მას, ხშირ შემ თხვე ვა ში, მო ე პო ვე ბა ყვე ლა ზე ზუს ტი ინ-
ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სო ცი ო- დე მოგ რა ფი ულ სუ რათ ზე, უშუ ა ლო 
შე ხე ბა აქვს სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის სა ჭი რო ე ბის ყვე ლა ზე მე ტად მქო ნე მო ქა ლა ქე-
ებ თან. 

	 სა სურ ვე ლი ა, უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას ოჯა ხე ბის თვის სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბის შე ჩე-
რე ბის  დროს, თვით მმარ თვე ლო ბის რე კო მენ და ცი ის არ სე ბო ბი სას, შემ თხვე ვე ბის ხე-
ლა ხა ლი შეს წავ ლის ვა დე ბის დაჩ ქა რე ბა, რა თა არ მოხ დეს უკი დუ რე სად მოწყ ვლა დი 
ოჯა ხე ბის მდგო მა რე ო ბის კი დევ უფ რო დამ ძი მე ბა. 

არასამთავრობოორგანიზაციებისსოციალური

პარტნიორობისსისტემაშიმონაწილეობა

	 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, რომ ლე ბიც 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბენ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, ან სა მოქ მე დო არე ა ლად არ ჩე უ ლი აქვთ 
ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, თა ვი ანთ საქ მი ა ნო ბა ში გა ნსა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა და-
უთ მონ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე თათ ვის არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბით შე უ ფერ ხე ბე ლი 
სარ გებ ლო ბის ხელ შე წყო ბას; მათ შო რის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ-
ფორ მი რე ბას და მი სი გა მო ყე ნე ბის სა თა ნა დო უნა რებს.

	 სა სურ ვე ლი ა, შე იქ მნას ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც ითა ნამ-
შრომ ლე ბენ ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის სა-
ჭი რო ე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის თვის (მათ შო რის შშმ პი რე ბი და მა თი ოჯა ხე ბი, მზრუნ-
ვე ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი ბავ შვე ბი და მო ხუ ცე ბი, მარ ტო ხე ლა მა მე ბი და სხვა).
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იმერეთისრეგიონი

თერჯოლისმუნიციპალიტეტში

საჯარომმართველობისრეფორმის

გატარებისპროცესში

მოსახლეობისსაჭიროებათაშეფასების

ანგარიში

  

იმე რე თის რე გი ონ ში საჭიროებათა შეფასების ჩატარებაზე, 

ან გა რი შის მომ ზა დე ბა სა და რე დაქ ტი რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია 

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

www.fsokhumi.ge
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შესავალი

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 და წარ მა ტე ბუ ლი გან ვი თა რე
ბის და მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბის უმ თავ რეს წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს. რე
ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბი სას მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 
აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მის წარ მა ტე ბის სა წინ და რი ა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს არა მარ ტო ქვეყ ნის 
დე მოკ რა ტი უ ლი, ღია და კარ გი მმარ თვე ლო ბის და ნერ გვას, არა მედ ზრდის მო სახ ლე ო ბის 
ნდო ბას პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბის მი მართ და აძ ლი ე რებს მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
ლე გი ტი მუ რო ბას. COVID19 ვი რუ სით გა მოწ ვე ულ მა პან დე მი ამ კი დევ უფ რო ნათ ლად გა მოკ
ვე თა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ჯე როვ ნად გა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, გან სა კუთ
რე ბით კი ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით, რაც შე საძ ლებ ლო ბას 
მის ცემს მო ქა ლა ქე ებს, დის ტან ცი უ რად, მარ ტი ვად და ოპე რა ტი უ ლად, ყო ველ გვა რი და მა ტე
ბი თი ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე დუ რის გა რე შე გა აც ნონ სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი და სა ჭი რო ე
ბე ბი ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას და შეძ ლონ მა თი გა დაჭ რა.

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ
ნით, 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 
მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით 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“, რო მე ლიც მხარ და ჭე რი ლია 
ევ რო კავ ში რის მი ერ. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ორი ორ გა ნი ზა ცი ის 
 ა(ა )იპ 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 გან ხორ ცი ელ და 
მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის  მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ
რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შე სა ფა სებ ლად. კვლე ვის 
შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი მიგ ნე ბე ბი და გა მო მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა ფუძ ვლად და ე დე ბა 
მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის ასახ ვას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მოქ მე დო გეგ მა ში. 

1.საჭიროებათაკვლევისმიზანიდამეთოდოლოგია

მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის მი ზა ნია თერ ჯო ლის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი
ერ მო ქა ლა ქე თათ ვის გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ
ზი უ რო ბის შეს წავ ლა და შე ფა სე ბა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის 
სა ფუძ ველ ზე კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა  ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. კვლე ვის ამო ცა ნე ბია მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის შე დე გად 
გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის ად ვო კა ტი რე ბა შე სა ბა მის უწყე ბებ ში ად გი
ლობ რივ და ეროვ ნულ დო ნე ზე და მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის ინ ტეგ რი რე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მოქ მე დო გეგ მა ში.

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ჩა ტარ და 2020 წლის მარ ტი მა ის ში. მიზ ნის 
მი საღ წე ვად გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი მე თო დე ბის კომ ბი ნა ცი ა. 
პირ ველ ეტაპ ზე შე მუ შავ და კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი, რომ ლის ინ დი კა ტო რე ბი შე თან ხმდა 
პრო ექ ტის პარ ტნი ო რებ თან. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თვის შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა სტრუქ ტუ
რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი /ან კე ტა, რო მე ლიც, ძი რი თა დად, შედ გე ბო და და ხუ რუ ლი შე კითხ ვე
ბი სა გან, თუმ ცა რეს პონ დენ ტებს ეძ ლე ო დათ სა შუ ა ლე ბა, და ე ფიქ სი რე ბი ნათ სა კუ თა რი 
აზ რი სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, ან აერ ჩი ათ პა სუ ხის რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი. რა ო დე ნობ
რი ვი მე თო დით გა მო ი კი თხა 150 ადა მი ა ნი. თვი სებ რი ვი კომ პო ნენ ტის ფარ გლებ ში გა მო
ყე ნე ბულ იქ ნა ფო კუ სუ რი ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ის ტექ ნი კა და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა
ლუ რი ინ ტერ ვიუ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რის გა მო ყე ნე ბით. 



39

ფო კუ სი რე ბუ ლი დის კუ სი ის მე თო დით გა მო ი კი თხა 30 ადა მი ა ნი, ხო ლო ჩაღ რმა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ ვი უს ტექ ნი კით ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 4 ექ სპერ ტი. ჯგუ ფუ რი დის
კუ სი ე ბის აუ დი ო ჩა ნა წე რე ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და დის კუ სი ის დე ტა ლუ რი ტრან სკრიპ
ტე ბი, რო მელ თა ამო ნა რი დე ბი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მო ნა ცემ თა შემ დგო მი ანა ლი ზი სათ ვის 
და კვლე ვის შე დე გე ბის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ. რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და თერ ჯო ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის გან, გან სხვა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა
სი ა თებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. კვლე ვამ მო იც ვა 180 ადა მი ა ნი, აქე დან 129 იყო ქა ლი, 
ხო ლო 51  მა მა კა ცი. 

2.კვლევისსოციალურ-დემოგრაფიულიმახასიათებლები

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის სა მიზ ნე სეგ მენტს წარ მო ად გე ნენ 18 წლი დან 65 წელს ზე ვით ასა კის, 
თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი, მათ შო რის: სო
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი და მარ ტო ხე ლა მშობ ლე ბი, შშმ ბავ შვე ბის 
მშობ ლე ბი, პე და გო გე ბი, მე წარ მე ე ბი, თე მის ლი დე რე ბი, პენ სი ონ რე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, ად გი
ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი თვით მმარ თვე ლო ბის სა კი თხებ ში და სხვ. 

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში ჩარ თულ რეს პონ დენ ტთა გან 69% ქა ლი, ხო ლო 31%  კა ცი ა. ასა
კობ რი ვი გა ნა წი ლე ბის მი ხედ ვით, უმ რავ ლე სო ბას წარ მო ად გე ნენ სა შუ ა ლო ასა კის ადა მი ა ნე ბი 
 1834მდე  32%, 3564მდე – 57%, 65 და მე ტი  11%. ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ ვით, 
გა მო კი თხულ თა 68% და ქორ წი ნე ბუ ლი ა, 21% არ არის და ო ჯა ხე ბუ ლი, 8% ქვრი ვი ა, ხო ლო 3% 
 გან ქორ წი ნე ბუ ლი. მი ღე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის მი ხედ ვით, კვლე ვა ში ჩარ თულ პირ თა გან სრუ
ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა აქვს 59%ს, სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი (კო ლე ჯი)  21%ს, სრუ ლი 
სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა  19%ს, ხო ლო არას რუ ლი  მხო ლოდ 1%ს. სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის 
მი ხედ ვით, რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი ფლობს გან სა კუთ რე ბულ სტა ტუსს, მათ 
შო რის 9% მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და ა, 6%  სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, 1%  იძუ ლე ბით გა და ად
გი ლე ბუ ლი პი რი, ხო ლო 85%ს არ გა აჩ ნია გან სა კუთ რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი.

სა გუ ლის ხმო ა, რომ და საქ მე ბის სტა ტუ სის მი ხედ ვით, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა სა ხელ მწი
ფოს ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ზე არ სე ბულ სამ სა ხურ ში ა, მათ შო რის 28% არის სა ხელ მწი ფო და
ქი რა ვე ბუ ლი პი რი/ სა ჯა რო მო ხე ლე, 17% კი  სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ა ში და საქ მე ბუ ლი. უმუ
შე ვა რია რეს პონ დენ ტთა 23%, თვით და საქ მე ბუ ლი  16%, პენ სი ო ნე რი  11%, ხო ლო სტუ დენ ტი 
 მხო ლოდ 4%. სა შუ ა ლო თვი უ რი შე მო სა ვა ლი გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბის თვის მერ ყე ობს 
501900 ლა რამ დე (35%), 28%თვის შე მო სა ვა ლი 101500 ლა რამ დე ა, მხო ლოდ 25%ის შე მო სა
ვა ლია 901 ლარ ზე მე ტი. 100 ლარ ზე ნაკ ლე ბი შე მო სა ვა ლი გა აჩ ნია გა მო კი თხულ თა 5%ს, ხო ლო 
აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა არ ისურ ვა კვლე ვის მო ნა წი ლე თა 7%მა. 

3.კვლევისძირითადიმიგნებები

3.1. გამჭვირვალობა

3.1.1.მოსახლეობისინფორმირებულობა

საჯარომმართველობისრეფორმისშესახებ

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა მო სახ ლე ო ბა ში საკ მა ოდ 
და ბა ლი ა, რა საც მოწ მობს რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
რეს პონ დენ ტთა 31%მა აღ ნიშ ნა, რომ რე ფორ მის შე სა ხებ სმე ნი ა, ჭარ ბობს გა მო კი თხულ
თა ის ნა წი ლი, რო მელ საც ან სა ერ თოდ არ სმე ნია რე ფორ მის შე სა ხებ (19%), ან ნა წი ლობ
რივ სმე ნია მას ზე (34%), ან /და სა ერ თოდ უპა სუ ხოდ და ტო ვა აღ ნიშ ნუ ლი კითხ ვა  15% 
(იხ. დი აგ რა მა 1).
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გაქვთ თუ არა ინფორმაცია საჯარო მმართველობის  რეფორმის თაობაზე?

აღ ნიშ ნულს ადას ტუ რებს თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბიც, რომ ლის თა ნახ მად მო სახ ლე
ო ბის დი დი ნა წი ლი აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მის შე სა ხებ საკ მა ოდ მწირ ინ ფორ მა ცი ას ფლობს, 
რად გან ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის თვალ საზ რი სით, მას მე დი ის და თა ვად სა ჯა რო მო ხე ლე
ე ბის რო ლი საკ მა ოდ სუს ტა დაა შე ფა სე ბუ ლი. სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში საქ მი ა ნო ბას უკავ შირ დე ბა, 
რად გან რეს პონ დენ ტთა ის ნა წი ლი, რომ ლე ბიც მეტ ნაკ ლე ბად ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას რე
ფორ მის შე სა ხებ და გა აზ რე ბუ ლი აქვთ მი სი მნიშ ვნე ლო ბა და სარ გებ ლი ა ნო ბა, ძი რი თა დად, 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი არი ან  

„ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ასი კა ცი დან ინ ფორ მი რე ბუ ლი არ იქ ნე ბა არც ორი. 
უფ რო მე ტიც, რაც მე წა მო ვე დი სა ჯა რო სამ სა ხუ რი დან, სა დაც კავ ში რი მქონ და 
კა ნო ნებ თან, 2014 წლის შემ დეგ, სი მარ თლე გითხ რათ, არ ვარ ინ ფორ მი რე ბუ ლი, 
რად გან ძა ლი ან მწი რი ინ ფორ მა ცია არის პრე სით, ტე ლე ვი ზი ით. არ არ სე ბობს სამ-
სა ხუ რი, ვი ნაც ეს ინ ფორ მა ცია უნ და მი ი ტა ნოს მო სახ ლე ო ბამ დე, უფ რო სწო რად, 
ჯერ სოფ ლის ძი რე ულ რგო ლამ დე და შემ დეგ მო სახ ლე ო ბამ დე. მო სახ ლე ო ბი სათ ვის 
ეს არის უცხო ხი ლი“ (მოს წავ ლე თა სახ ლის აგ რო ნომ თა კლუ ბის ხელ მძღვა ნე ლი).

„რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბა მი მარ თუ ლია მო ქა ლა ქე ე ბის მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბის კენ, რა თა მო ქა ლა ქე ებ მა სა ჯა რო სივ რცე ში კომ ფორ ტუ ლად იგ რძნონ 
თა ვი. პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც შექ მნი ლია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მი-
რე ბი სათ ვის, ხელს უწყობს გამ ჭვირ ვა ლე, ღია დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თვე ლო ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას. თუმ ცა რჩე ბა გარ კვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ებს 
გა და ხედ ვას და გარ კვე უ ლი მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბას, მა გა ლი თად, მო სახ ლე ო-
ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა“ (საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრო მე ლი).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვი თაც გა მო იკ ვე თა, რომ რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად წყა-
როს დღეს დღე ო ბით სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბი წარ მო ად გე ნენ, რად გან 150დან 98 რეს
პონ დენ ტმა აღ ნიშ ნა, რომ ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა, ან ნა წი ლობ რივ იცის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე
ფორ მის შე სა ხებ და ხა ზი გა უს ვა, რომ ინ ფორ მა ცია მი ი ღო სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებ თან 
შეხ ვედ რე ბი დან  47%, ან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუ ქი დან ან ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დი დან 
 19%. აღ ნიშ ნუ ლი მოწ მობს, რომ მეტ ნაკ ლე ბად გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ
ტუ რე ბის მხრი დან მო სახ ლე ო ბას თან შეხ ვედ რე ბის ინ ტენ სი ვო ბა, ასე ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის
ბუქ გვერ დის და ვებ გვერ დის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა. გა მო კი თხულ თა 34%მა აღ ნიშ ნა, რომ ინ ფორ მა
ცი ას გა ეც ნო ტე ლე ვი ზი ი დან. სა გუ ლის ხმო ა, რომ არა ვის და უ სა ხე ლე ბია ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ეს, ერ თი მხრივ, აიხ სნე ბა თერ ჯო ლა ში არა საკ მა რი სი სა ზო გა
დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის არ სე ბო ბით და, მე ო რე მხრივ, აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხის არაპ რი ო რი ტე ტუ
ლო ბით, რაც ასე ვე ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის საკ მა ოდ და ბა ლი ხა რის ხის მი უ ხე და ვად, მო სახ-
ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბას გა აზ რე ბუ ლი აქვს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის სარ გებ ლი-
ა ნო ბა და მის ჯე რო ვან გა ტა რე ბას უკავ ში რებს მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის 
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გა უმ ჯო ბე სე ბას, რა საც მოწ მობს რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი. რე ფორ მის შე დე გად 
მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის სჯე რა გა მო კი თხულ თა 43%ს, 
სკეპ ტი კუ რად არის გან წყო ბი ლი მო სახ ლე ო ბის 21%, ხო ლო აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხი გა უ
ჭირ და, ან უპა სუ ხოდ და ტო ვა რეს პონ დენ ტთა 37%მა. ეს კი პირ და პირ მი უ თი თებს, რომ მო
სახ ლე ო ბას სჯე რა რე ფორ მის პო ტენ ცი ა ლის და გარ კვე ულ იმე დებს ამ ყა რებს მომ სა ხუ რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის პერ სპექ ტი ვა ზე, თუმ ცა სკეპ ტი კუ რად გან წყო ბილ და სა კითხ ში გა ურ კვე ველ 
ადა მი ან თა საკ მა ოდ დი დი რიცხ ვიც ადას ტუ რებს, რომ რე ფორ მის არ სის შე სა ხებ მო სახ ლე
ო ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით ძა ლის ხმე ვა და მუ შა ო ბა გა საზ რდე ლი და გა სა
უმ ჯო ბე სე ბე ლი ა. თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, რე ფორ მის წარ მა ტე ბის წი ნა პი რო ბას 
სწო რედ მო სახ ლე ო ბის ნდო ბა, ინ ტე რე სი და მხარ და ჭე რა წარ მო ად გენს, რაც ისევ და ისევ 
და კავ ში რე ბუ ლია რე ფორ მის შე სა ხებ ცოდ ნის და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხის ზრდას თან  

„ნე ბის მი ე რი რე ფორ მა დარ ჩე ბა რე ფორ მად, თუ არ არის მხარ და ჭე რა სა ზო გა დო ე-
ბის გან და თუ არ აქვს სა ზო გა დო ე ბას ნდო ბა, ინ ტე რე სი, ცოდ ნა, თუ არ გა უმ ჯო-
ბეს და კო მუ ნი კა ცი ა. რე ფორ მა სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა ა, მაგ რამ ადა მი ან მა უნ და 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს, უნ და ჰქონ დეს ინ ტე რე სი, რაც ამ ჟა მად და ბა ლი ა“ (სა სოფ ლო-სა-
მე ურ ნეო სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრის უფ რო სი).

3.1.2.მოსახლეობისინფორმირებულობა

მუნიციპალიტეტისელექტრონულიმომსახურებისშესახებ

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვამ ნათ ლად აჩ ვე ნა, რომ დღეს დღე ო ბით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვა ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს, რაც ხშირ შემ თხვე ვა ში 
მო სახ ლე ო ბის მხრი დან არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო
ბის სუს ტი მაჩ ვე ნებ ლით, არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მის, ან /და მათ 
გა მო სა ყე ნებ ლად სა ჭი რო ცოდ ნი სა და უნა რე ბის არა საკ მა რი სი დო ნი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 25%ია ინ ფორ მი რე ბუ ლი მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ. უმ რავ ლე სო ბა მეტ ნაკ ლე ბად ფლობს 
ინ ფორ მა ცი ას (42%), ან სა ერ თოდ არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ 
(23%). სა კი თხით სა ერ თოდ არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი 8% (იხ. დი აგ რა მა #2).

რამდენად ხართ ინფორმირებული მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების შესახებ?

ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად წყა როდ, გა მო კი თხულ თა 36%
მა და ა სა ხე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დე ბი, რაც, ერ თი მხრივ, თა ვად მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მხრი დან სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის გა მო ყე ნე ბის შე და რე ბით მა ღალ მაჩ ვე ნებ ლებს უკავ
შირ დე ბა და, მე ო რე მხრივ კი, გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ მო სახ ლე ო ბის თვის გა ცი ლე ბით 
უფ რო ხელ მი საწ ვდომ, კარ გად ცნო ბილ და ხში რად გა მო ყე ნე ბად ელექ ტრო ნულ პლატ ფორ
მას წარ მო ად გენს 
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„ინ ფორ მა ცი ას, ძი რი თა დად, მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დე ბი დან ვი ღებ“ 
(მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და, შშმ პი რის მშო ბე ლი); „ფე ის ბუქ ზე ყვე ლას მიგ ვიწ ვდე ბა 
ხე ლი და ყვე ლა სი ახ ლეს, ძი რი თა დად, ამ გვერ დის სა შუ ა ლე ბით ვი გებთ“ (სკო-
ლის პე და გო გი).

რეს პონ დენ ტთა 27%ის მტკი ცე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია მათ ტე ლე ვი ზი ე ბი დან მი ი ღეს, 
ხო ლო 9%მა  ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რე ბი სას. გა მო კი თხულ თა 29% 
სა ერ თოდ არ აკონ კრე ტებს ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის წყა როს.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ადას ტუ რებს სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის 
მი ერ მო ქა ლა ქე ებ თან არა საკ მა რის კო მუ ნი კა ცი ას და ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის სიმ წი რეს. უმ რავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს მე ტი მუ შა ო ბა მარ თებთ ამ მი მარ თუ ლე ბით. სა გუ ლის ხმო ა, 
რომ ამ აზრს, რი გით მო ქა ლა ქე ებ თან ერ თად, თა ვად ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბიც იზი ა რე ბენ  

„მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა თა ნა დოდ ნამ დვი ლად არ არის, აქ არ იგუ-
ლის ხმე ბა ის ერ თჯე რა დი შეხ ვედ რე ბი, რომ ლე ბიც ყვე ლას გვაქვს... მო ქა ლა ქე ებ თან 
მე ტი მუ შა ო ბაა სა ჭი რო“ (ა (ა )ი პი საზ. ჯან დაც ვის დი რექ ტო რი). 

„თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ძნე ლად თუ იპო ვით ადა მი ანს, რო მელ მაც იცის 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გზე ბი სა და ფორ მე ბის შე სა ხებ. არას დროს მსმე ნია 
ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მარ თუ ლი შეხ ვედ რის, სა ტე ლე ფო ნო გზავ-
ნი ლე ბის და ა.შ. შე სა ხებ“ (საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტი).

თვით მმარ თვე ლო ბა ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი, გა მო კი თხულ თა შე ფა სე ბის 
თა ნახ მად, შე და რე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია ისე თი კრი ტე რი უ მე ბის ხარ ჯზე, რო გო რი ცაა სა ჯა
რო ინ ფორ მა ცი ის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე და ფე ის ბუქ გვერ დზე გან თავ სე ბა. რა ო დე ნობ რი
ვი კვლე ვის თა ნახ მად, კითხ ვა ზე „ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, რო მე ლი ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბა გა მო გი ყე ნე ბი ათ“, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბამ, კერ ძოდ კი 29%მა, ხა ზი 
გა უს ვა  „ონ ლა ინ გან ცხა დე ბა ვა კან სი ის“ შე სა ხებ, 25%მა მი ი ღო ინ ფორ მა ცია ად გი ლობ
რი ვი „ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“, ხო ლო 12%მა  „საკ რე ბუ ლოს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ხებ“.

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, რეს პონ დენ ტთა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ მათ თვის სა ინ
ტე რე სო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა, გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თუ სი ახ ლე ქვეყ ნდე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე  

„გამ ჭვირ ვა ლო ბა არის. ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ა, გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, სი-
ახ ლე, დო კუ მენ ტი თავ სდე ბა ვებ გვერ დზე, ჩემ თვის მი საწ ვდო მი ა, და ინ ტე რე სე ბის 
შემ თხვე ვა ში შე მიძ ლი ა, სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცია უპ რობ ლე მოდ ავი ღო“ (სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრის უფ რო სი).

„გამ ჭვირ ვა ლო ბა არის, გან სა კუთ რე ბით hr.gov.ge-ზე, ყვე ლას შე უძ ლია გა ეც ნოს და 
ისარ გებ ლოს, მეც არა ერ თგზის მი სარ გებ ლი ა“ (მცი რე მე წარ მე).

„სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია გან თავ სე ბუ ლია ვებ გვერ დზე, ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ ონ ლა ინ 
გან ცხა დე ბე ბიც მი ნა ხავს, თუმ ცა მო ქა ლა ქე თა მხრი დან ნაკ ლე ბია აქ ტი უ რო ბა“ (თე-
მის აქ ტი ვის ტი ქა ლი).

სა გუ ლის ხმო ა, რომ რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლი, რო მელ მაც მი უ თი თა, რომ საკ მა ოდ აქ ტი უ რად 
იყე ნებს ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებს, ძი რი თა დად, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბას ან სა ბი უ ჯე
ტო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და ქი რა ვე ბულ პირს წარ მო ად გენს (მა გა ლი თად, პე და გო გე ბი, ჯან დაც
ვის სფე რო ში მო მუ შა ვე პი რე ბი, მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გენ ლე ბი). თუმ ცა ზო გი
ერ თი მათ გა ნი თა ვად ვე აღი ა რებ და, რომ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი მათ მსგავ სად არ არის 
ხელ მი საწ ვდო მი მო სახ ლე ო ბის თვის. 
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„ე ლექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მამ გა ა მარ თლა, მან უზ რუნ ველ ყო პრო ცე სის მაქ სი-
მა ლუ რი გა მარ ტი ვე ბა და ხელ მი საწ ვდო მო ბა. მარ ტი ვად ხდე ბა და ვა ლე ბე ბის, მათ ზე 
რე ა გი რე ბი სა და სხვა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სა კი თხე ბის მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გი“ (საკ რე-
ბუ ლოს თა ნამ შრო მე ლი).

„ელ სის ტე მას, ძი რი თა დად, სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი იყე ნე ბენ, მათ შო რის ჩვენც, ისე რო-
გორც ყვე ლა სა ჯა რო სამ სა ხუ რი. თვი თონ მო ქა ლა ქე ე ბი მას ნაკ ლე ბად წვდე ბი ან“ 
(საზ. ჯან დაც ვის ხელ მძღვა ნე ლი).

რეს პონ დენ ტთა საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი ხაზს უს ვამს გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და არ სე
ბუ ლი სერ ვი სე ბი სად მი მო სახ ლე ო ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მას. სა გუ ლის ხმო ა, 
რომ რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა დიდ მა ნა წილ მა, კერ ძოდ კი 
47%მა, აღ ნიშ ნა, რომ ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში არ გა მო უ ყე ნე ბია ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბა, რად გან ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე, 31%მა მი უ თი თა, 
რომ არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბით, ხო ლო 15%მა კი ხა ზი გა უს ვა, რომ 
არ ფლობს საკ მა რის უნარ ჩვე ვებს არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მით სარ გებ ლო ბის თვის.

ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მას მი უ თი თებს რა ო დე ნობ რი ვი 
კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი, რო მელ თა თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა 50%მა აღ ნიშ ნა, რომ ად გი ლობ
რივ დო ნე ზე მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად არ იყე ნებს არც ერთ ელექ ტრო ნულ პლატ ფორ მას. 
არ სე ბულ თა გან მო სახ ლე ო ბის მი ერ ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ სა ხეს წარ მო ად გენს მე რი ი სა 
(23%) და საკ რე ბუ ლოს (13%) ფე ის ბუქ გვერ დე ბი (იხ. დი აგ რა მა #3). 

ადგილობრივი მომსახურების მისაღებად რომელ ელექტრონულ სერვისებს იყენებთ

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის ძი რი თად ბა
რი ე რად, მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის და ბალ მაჩ ვე ნე ბელ თან ერ თად, და სა ხელ და სოფ ლებ
ში ინ ტერ ნე ტის და ფარ ვის საკ მა ოდ და ბა ლი ხა რის ხი, ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის სიძ ვი რე და 
ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე (კომ პი უ ტე რი, სმარ ტფო ნი და ა.შ.) მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო
ბის პრობ ლე მა, რა საც მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გა ნა პი რო ბებს საკ მა ოდ რთუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბა. ასე ვე სა ხელ დე ბა ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის არა საკ მა რი სი უნარ ჩვე ვე ბი, 
გან სა კუთ რე ბით ხან დაზ მულ და შუა ასა კის მო სახ ლე ო ბა ში  

„ყვე ლას არ აქვს სა შუ ა ლე ბა, ინ ფორ მა ცია ელექ ტრო ნუ ლად მი ი ღოს, ვგუ ლის-
ხმობ ინ ტერ ნეტ წვდო მის ნაკ ლე ბო ბას სოფ ლებ ში და ასა კო ვან ადა მი ა ნებ ში, რომ-
ლებ საც არ აქვთ უნარ -ჩვე ვე ბი ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბის. მათ თან ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბის სხვა, ცო ცხა ლი გზე ბი უნ და გა მო ი ძებ ნოს“ (თე მის აქ ტი ვის ტი ქა ლი).

„ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა არის ერ თ-ერ თი ხე ლის შემ შლე ლი, გან მსაზ ღვრე ლი 
ფაქ ტო რი. ბევრ ოჯახს არ აქვს ინ ტერ ნე ტი, მი სი გა დახ დის გზე ბი. ბევრს შე იძ ლე ბა 
ტე ლე ვი ზო რიც არ ჰქონ დეს“ (მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი). 
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„ხელს უშ ლის ის, რომ წვდო მა ინ ტერ ნეტ თან და მი სი გა დახ დის სა შუ ა ლე ბა ბევრს 
არ აქვს. ის 20 ლა რიც არ აქვს ბევრს, რომ გა და ი ხა დოს“ (პე და გო გი).

ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას და მო სახ ლე ო ბის მხრი დან მის აქ ტი ურ გა
მო ყე ნე ბას, გა მო კი თხულ თა აზ რით, ასე ვე აფერ ხებს არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის 
და მი მარ თვის რთუ ლი ფორ მა  

„მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ვებ გვერ დი რთუ ლი ა. სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას ადა მი ა ნე ბი უფ რო 
იღე ბენ შეხ ვედ რებ ზე, მომ სწრე ვარ, სა ფი ნან სო სამ სა ხუ რის უფ როს მა რო გორ გა-
აც ნო სა ზო გა დო ე ბას სო ფელ ში სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი და ბი უ ჯე ტის პა რა მეტ რე-
ბი. ელ სერ ვი სით რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია იგი ვე ინ ფორ მა ცია მო სახ ლე ო ბის თვის, 
მი ჭირს ამის პა სუ ხი“ (სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრის უფ რო სი).

„უნ და გა მარ ტივ დეს ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სი, გახ დეს უფ რო მარ ტი ვად სა მარ თა ვი 
და ამას თა ნა ვე ყვე ლა სო ფელს უნ და ჰქონ დეს ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა. რა თქმა უნ და, 
ქსე ლის სიხ ში რეც უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს“ (მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი). 

თუმ ცა სა ინ ტე რე სო ა, რომ რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვი სას რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 8%მა მი
უ თი თა, რომ მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა მათ თვის რთუ
ლი ა, 39%მა აღ ნიშ ნა, რომ საკ მა ოდ მარ ტი ვი პრო ცე დუ რე ბი ა, ხო ლო 53%ს გა უ ჭირ და დას
მულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა. აღ ნიშ ნუ ლი კი პირ და პირ მი უ თი თებს, რომ გა მო კი თხულ თა 
უმ რავ ლე სო ბა არ სარ გებ ლობს ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მით და, შე სა ბა მი სად, 
ვერც შე ა ფა სებს მი სი გა მო ყე ნე ბის სი მარ ტი ვეს ან სირ თუ ლეს. 

რამდენად იოლია თვითმმართველობის უწყებებისთვის სერვისების 
მისაღებად ელექტრონული ფორმით მიმართვა

3.1.3.ადგილობრივიელექტრონულისერვისებისშესახებ

მოსახლეობისინფორმირებისგაუმჯობესებისგზა

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტებ მა ხა ზი გა უს ვეს ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი
სე ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბის სა ჭი რო ე ბას და მე ტი ძა ლის ხმე ვის გა მო ჩე ნას, 
რა თა მაქ სი მა ლუ რად მოხ დეს მო სახ ლე ო ბამ დე არა მარ ტო ინ ფორ მა ცი ის მი ტა ნა არ სე ბუ ლი 
ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, არა მედ მა თი უნა რე ბის და ცოდ ნის გაზ რდა არ სე ბუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის ჯე როვ ნად გა მო სა ყე ნებ ლად და ცხოვ რე ბის გა სა მარ ტი ვებ ლად.

ერ თი მხრივ, აღი ნიშ ნა თა ვად ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის პრო აქ ტი უ ლი მოქ მე დე ბის და 
მის ხელთ არ სე ბუ ლი ყვე ლა რე სურ სის გა მო ყე ნე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა  

„მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ამის თვის უნ და გა მო ი ყე ნოს ყვე ლა თა ვი სი რე სურ სი, მა გა ლი-
თად, და ამ ზა დოს სა ინ ფორ მა ციო ბრო შუ რე ბი, სოფ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი-
სა და დე პუ ტა ტე ბის დახ მა რე ბით გა ავ რცე ლოს ინ ფორ მა ცი ა, გა მო ი ყე ნოს ინ ფორ მა-
ცი ის გავ რცე ლე ბის თვის თა ვი სი სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი 
ბეჭ დუ რი ორ გა ნო, შე უძ ლია გა მო ი ყე ნოს მო ხა ლი სე ე ბიც, ითა ნამ შრომ ლოს არა სამ-
თავ რო ბო სექ ტორ თან, ანუ შექ მნას ერ თგვა რი ქსე ლი ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბი სა“ 
(საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტი).
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მე ო რე მხრივ კი, გა მო იკ ვე თა თა ვად მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რო ბის, ჩარ თუ ლო ბის და არ სე ბუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი მართ მე ტი ინ ტე რე სის გა მო ჩე ნის სა ჭი რო ე ბაც  

„ი სევ იმ პრობ ლე მას თან მივ დი ვართ, რომ მო სახ ლე ო ბა არ ერ თვე ბა ამ პრო ცე სებ ში. 
რაც უფ რო აქ ტი უ რი იქ ნე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, მით მე ტად აქ ტი უ რი იქ ნე ბა 
მმარ თვე ლი რგო ლიც“ (საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრო მე ლი).

„უ და ვოდ მე ტია გა სა კე თე ბე ლი მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის თვის, თუმ ცა უნ-
და აღ ვნიშ ნო, რომ მო ქა ლა ქეც უნ და და ინ ტე რეს დეს თა ვი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
შე სა ხებ. თუ არ და ინ ტე რეს დი, ვერ გა ი გებ, რი სი უფ ლე ბა გაქვს“ (მე რი ის თა ნამ-
შრო მე ლი).

რეს პონ დენ ტთა მხრი დან ხა ზი გა ეს ვა ინ ფორ მი რე ბის დროს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის 
აუ ცი ლებ ლო ბა საც. ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ფორ მა უნ და გა ნი საზ ღვროს, კონ კრე ტუ
ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფის ასა კის, შე საძ ლებ ლო ბე ბის და ად გილ მდე ბა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
მა გა ლი თად, ხან დაზ მულ თა ჯგუ ფებ ში ინ ფორ მა ცი ის ელექ ტრო ნუ ლად გავ რცე ლე ბა და მი
წო დე ბა ნაკ ლე ბად გა სა გე ბი და ეფექ ტი ა ნი ა. სოფ ლებ ში, სა დაც ინ ტერ ნე ტით სარ გებ ლო
ბა შეზ ღუ დუ ლი ა, ინ ფორ მა ცი ის მიზ ნობ რი ვად გავ რცე ლე ბის ნაკ ლე ბი შან სი ა. შე სა ბა მი სად, 
აღ ნიშ ნულ სა მიზ ნე ჯგუფ თან მუ შა ო ბი სას აუ ცი ლე ბე ლია მე ტი შეხ ვედ რის ჩა ტა რე ბა, მოკ ლე 
სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბის და რი გე ბა. მათ თვის, ვინც არ ფლობს საკ მა რის უნარს ან ცოდ
ნას ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის შე სა ხებ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ 
ჩა მო ა ყა ლი ბოს სპე ცი ა ლუ რი დამ ხმა რე ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც პირ ველ ეტაპ ზე გა ნუ მარ ტა ვენ 
მო სახ ლე ო ბას ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის გზებს  

„სო ფელ ში ახალ გაზ რდო ბა და ბავ შვე ბი თით ქმის აღარ არი ან, ინ ტერ ნე ტით სარ გებ-
ლო ბის უნა რი ა ნი ადა მი ა ნე ბის დე ფი ცი ტი ა. ღრმა მო ხუ ცებს კი დეც რომ შე ას წავ ლო 
მარ თვის უნარ -ჩვე ვე ბი, პრო დუქ ტი უ ლი ვერ იქ ნე ბა, რად გან აღარც აღ ქმა აქვთ და 
აღარც ფიქ სა ცია იმ დო ნე ზე, რომ ინ ფორ მა ცი ა ზე ექ ნეთ სა თა ნა დო რე აქ ცი ა, სა ჭი-
როდ მი მაჩ ნი ა, დი ფე რენ ცი რე ბუ ლად მი ე წო დოთ ინ ფორ მა ცი ა, დაყ ვა ნი ლი მათ თვის 
მარ ტივ და გა სა გებ ენა ზე“ (ან ტი რა ბი უ ლი სამ სა ხუ რის ექი მი).

„მე ტი კონ ტაქ ტია სა ჭი რო მო სახ ლე ო ბას თან... ცო ცხა ლი შეხ ვედ რე ბი შე უც ვლე ლი ა. 
დღე ვან დე ლი მო ქა ლა ქე ე ბი ითხო ვენ მეტ სი ახ ლეს, მე ტად რომ ითხო ვენ რა ღა ცებს, 
ამა ში არი ან მარ თლე ბი. უმ რავ ლე სო ბამ არ იცის ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბა, არ აქვს, 
ვერ იძი ებს ინ ფორ მა ცი ას და შე იძ ლე ბა, ისიც არ იცის, ვის მი მარ თოს... ამ გა მოწ ვე-
ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნას „სა კო მუ ნი კა ციო ჯგუ ფი“, 
რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა ამ ტი პის ადა მი ა ნებს“ (მე წარ მე ქა ლი).

3.2.ეფექტიანობა

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ფარ გლებ ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო
ბის შე ფა სე ბა მოხ და თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის მიზ ნობ
რი ო ბის და მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ფორ მე ბის შე თა ვა ზე ბის 
კონ ტექ სტში. ასე ვე შეს წავ ლილ იქ ნა მო სახ ლე ო ბის მი ერ არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე
მე ბის გა მო ყე ნე ბის ინ ტენ სი ვო ბა, მათ მი ერ წა მო ყე ნე ბულ სა კი თხებ ზე და პრობ ლე მებ ზე კო
მუ ნი კა ცი ის ინ ტენ სი ვო ბა და რე ა გი რე ბის ხა რის ხი. 

 

3.2.1.თვითმმართველობისმიერმოსახლეობის

საჭიროებებისშესწავლადამათზერეაგირებისხარისხი

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არ სე ბობს მო ქა ლა ქე თა სპე ცი ფი კუ
რი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და ანა ლი ზის პრაქ ტი კა, რაც, გარ კვე ულ წი ლად, გან პი რო
ბე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი მა ტე
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რი ა ლუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის არარ სე ბო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, ძი რი თა დად, ცალ კე უ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინი ცი ა ტი ვით 
ხდე ბა. თუმ ცა აღი ნიშ ნა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბა ში საკ მა ოდ კარ გად მუ შა ობს აუ დი ტის სამ სა
ხუ რი, რო მე ლიც სწავ ლობს მე რი ის ყვე ლა სამ სა ხუ რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბას და 
მო სახ ლე ო ბის თვის მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს. რეს პონ დენ ტთა მი ერ აღი ნიშ ნა, რომ 
სის ტე მა ტუ რად ხდე ბა მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის აზ რის და კმა ყო ფი ლე ბის 
ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გი სო ცი ა ლურ ქსელ ში გა მოთ ქმუ ლი კო მენ ტა რე ბის, პრე სა ში გა მოქ ვეყ ნე
ბუ ლი წე რი ლე ბის და სა ჯა როდ გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბე ბის შეს წავ ლის გზით, რაც თვით მმარ
თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებს აძ ლევს სა ფუძ ველს, და ას კვნან, რომ მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი 
მორ გე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბის პრი ო რი ტე ტულ სა ჭი რო ე ბა ზე  

„სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის პრაქ-
ტი კა არ აქვს ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს. ეს სა კი თხი ცო ტა რთულ პრო ცე სებს სა ჭი-
რო ებს, მა გა ლი თად, ადა მი ა ნუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სე ბი, რაც მარ ტი ვად არ 
გვე სა ხე ბა... მაგ რამ მა ინც ვფიქ რობ, რომ ის სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც 
მოქ მე დებს ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გარ კვე ულ წი ლად ხელს უწყობს მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. ამა ში შე დის რო გორც ერ თჯე რა დი, 
ასე ვე ყო ველ თვი უ რი (წლის მან ძილ ზე) დახ მა რე ბე ბი“ (მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი).

„ა უ დი ტის სის ტე მა (სამ სა ხუ რი), რო მე ლიც შე ის წავ ლის მე რი ის ყვე ლა სამ სა ხუ რის 
და ა(ა )იპ -ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, მა თი მუ შა ო ბის ხა რისხს. მო ქა ლა ქე ე ბის მომ-
სა ხუ რე ბის დროს გა მოთ ქმუ ლი სა ჯა რო კმა ყო ფი ლე ბა, პრე სა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
მად ლო ბის წე რი ლე ბი, სო ცი ა ლურ ქსელ ში და წე რი ლი კო მენ ტა რე ბი - გვაძ ლევს იმის 
ფიქ რის სა შუ ა ლე ბას, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვით მმარ თვე ლო ბა და კის რე ბულ 
ვალ დე ბუ ლე ბას არ თმევს თავს“ (მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი).

გა მო კი თხუ ლი მო სახ ლე ო ბის მო საზ რე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე და 
სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლო ბის ხა რის ხზე არა ერ თგვა რო ვა ნი ა. ნა წი ლი თვლის, რომ მუ ნი ცი
პა ლუ რი პროგ რა მე ბი მეტ -ნაკ ლე ბად პა სუ ხობს მათ სა ჭი რო ე ბას  „კეთ დე ბა ადა მი ა ნე ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის მი ხედ ვით მნიშ ვნე ლო ვა ნი საქ მე ე ბი, რო გო რე ბი ცა ა: გზე ბი და ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა, რა საც ყვე ლა მო ქა ლა ქე ვი ყე ნებთ“ (თე მის აქ ტი ვის ტი 
ქა ლი). ხო ლო ნა წი ლი საკ მა ოდ კრი ტი კუ ლად აფა სებს პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას და მიზ
ნობ რი ო ბას და მი იჩ ნევს, რომ არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი არა ა დეკ ვა ტუ რად პა სუ ხობს არ სე ბულ 
გა მოწ ვე ვას, ან ხშირ შემ თხვე ვა ში ძა ლი ან შერ ჩე ვი თად და არა სა მარ თლი ა ნად არის მი მარ
თუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის კენ 

„მე თერ ჯო ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 30-40%-ს ვიც ნობ, მეტს თუ 
არა. იმა საც ვხე დავ და ვხვდე ბი, რომ დახ მა რე ბას ღე ბუ ლობს ისე თი ადა მი ა ნი, ვი-
საც არ სჭირ დე ბა. ინ დი ვი დუ ა ლუ რად წყვეტს სა კითხს ხელ მძღვა ნე ლი პი რი, ამი ტომ 
მი მაჩ ნი ა, რომ ამ პრო ცე სებ ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა“ (მოს წავ-
ლე თა სახ ლის აგ რო ნომ თა კლუ ბის დი რექ ტო რი). 

„სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი სა ჭი რო და აუ ცი ლე ბე ლი სერ ვი სი ა, ნამ დვი ლად კარ გი, 
მაგ რამ რამ დე ნად ეხ მა რე ბა მო ქა ლა ქეს პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ში - ეს ცალ კე სა კი-
თხი ა, თან ხე ბი იმ დე ნად მი ზე რუ ლია და შე უ სა ბა მო წამ ლის ღი რე ბუ ლე ბას თან, და გა-
ფიქ რებს ადა მი ანს. მა გა ლი თად, პარ კინ სო ნის, ეპი ლეფ სი ის წამ ლე ბი თვე ში მი ნი მუმ 
150 ლარს აღე მა ტე ბა, ამ და ა ვა დე ბის მქო ნე მო ქა ლა ქე კი წე ლი წად ში იღებს 150 
ლარს“ („ი მე დი L“-ის ექი მი). 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ყვე ლა ზე ხშრად მო ქა ლა ქე ე ბი ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბას მი მარ თა ვენ ჯან დაც ვას თან და კავ ში რე ბულ სა კი თხებ ზე: მე დი კა მენ ტებ ზე 
დახ მა რე ბა /ო პე რა ცი ის და ფი ნან სე ბა  24%, წყლის მი წო დე ბის (მათ შო რის ხა რის ხი ა ნი წყლის) და 
სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის გა მარ თვის სა კითხ ზე  14%, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის /ფუ ლა დი დახ მა რე ბის
თვის  11%; მი წის გა ფორ მე ბის  7% და სხვა დას ხვა ცნო ბას თან და კავ ში რე ბით  5%.
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მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მო ქა ლა ქე თა მი ერ წა მო ყე ნე ბულ პრობ ლე მა ზე რე ა გი რე ბის 
ხა რის ხის შე ფა სე ბი სას გა მო იკ ვე თა, რომ გა მო კი თხულ თა 16%ის შემ თხვე ვა ში პრობ ლე მა 
მთლი ა ნად მოგ ვარ და, 32% თვლის, რომ პრობ ლე მა მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ მოგ ვარ და, ხო ლო 
25%ის მტკი ცე ბით, თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან იყო პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის მცდე ლო
ბა, თუმ ცა სა სურ ვე ლი შე დე გი არ იქ ნა მიღ წე უ ლი ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო, რის შე სა
ხე ბაც მი ი ღეს არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი წე რი ლი. რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 7%მა აღ ნიშ ნა, რომ 
მი ი ღო უა რი, ყო ველ გვა რი წე რი ლო ბი თი და სა ბუ თე ბის გა რე შე. 

თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გე ნელ თა მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ან პრობ ლე მა ზე რე ა გი-
რე ბის ხა რის ხის მი მართ მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბი სას, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის 
მო ნა ცე მე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ზო გა დად კმა ყო ფი ლე ბი არი ან მი ღე ბუ ლი მომ
სა ხუ რე ბით, რაც შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და  მე რი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით კმა ყო
ფი ლე ბას გა მო ხა ტავს გა მო კი თხულ თა 37%, უკ მა ყო ფი ლოა მხო ლოდ 7%; საკ რე ბუ ლოს მი მართ 
კმა ყო ფი ლე ბას ხაზს უს ვამს რეს პონ დენ ტთა 41%, უკ მა ყო ფი ლოა 11%, ხო ლო მე რის წარ მო მად-
გენ ლის მი მართ კმა ყო ფი ლე ბა გა მო ხა ტა გა მო კი თხულ თა 35%მა, უკ მა ყო ფი ლე ბა კი  მხო ლოდ 
5%მა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ ნიშ ნულ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, რეს პონ დენ ტთა საკ მა ოდ დიდ მა 
ნა წილ მა (37%დან  55%მდე), თა ვი შე ი კა ვა კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მის გან, რაც სა ვა რა უ დოდ 
იმას მი ა ნიშ ნებს, რომ მო სახ ლე ო ბას არ მი უ მარ თავს და არ აქვს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
აღ ნიშ ნულ წარ მო მად გენ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის გა მოც დი ლე ბა, ან ზო გა დად ნი ჰი ლის ტუ რად 
არის გან წყო ბი ლი აღ ნიშ ნუ ლი უწყე ბე ბის საქ მი ა ნო ბის მი მართ.

3.2.2.ადგილზეარსებულიპრიორიტეტებიდა

საჭიროებებიდამათზეეფექტიანირეაგირების

უზრუნველსაყოფადაუცილებელინაბიჯები

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე პირ თა პა სუ ხე ბი, თუ რო მე ლი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბას ით-
ვა ლის წი ნებს ად გი ლობ რი ვი ხელ მძღვა ნე ლო ბა მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ში, შემ დეგ ნა ი რად 
გა და ნა წილ და: გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა თვლის, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა 
მთლი ა ნად ით ვა ლის წი ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებს  41%. 
17% ხაზს უს ვამს ბავ შვე ბი სა და ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო ე ბებს, 12%ის აზ რით, ყუ რა დღე
ბა ექ ცე ვა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის პრობ ლე მა ტი კას. რეს პონ დენ ტთა 
მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი პა სუ ხე ბის თა ნახ მად, საკ მა ოდ უყუ რა დღე ბოდ არის დარ ჩე ნი ლი შემ
დე გი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი: ქა ლე ბი (3%), ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი 
(4%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი (8%). აღ ნიშ ნუ ლი, ერ თი მხრივ, გან პი რო ბე ბუ ლია სპე ცი ფი
კუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და ანა ლი ზის პრაქ ტი კის არარ სე ბო ბით ად გი ლობ რივ 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში, რო მელ საც და ეყ რდნო ბო და მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი, ხო ლო, მე ო რე 
მხრივ, თა ვად ამ მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მხრი დან არა საკ მა რი სი აქ ტი უ რო ბით და სა კუ თა რი 
პრი ო რი ტე ტე ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის არა სა თა ნა დოდ წა მო ყე ნე ბით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე
ბის წარ მო მად გენ ლე ბის წი ნა შე. 

გა მო კი თხუ ლი მო სახ ლე ო ბის 30% მი იჩ ნევს, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა სრუ ლად აწ
ვდის მო სახ ლე ო ბას ინ ფორ მა ცი ას მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბა ზე და გა წე ულ 
მომ სა ხუ რე ბა ზე. 18% მი იჩ ნევს, რომ ეს ხდე ბა ნა წი ლობ რივ, 5% თვლის, რომ მათ ინ ფორ მა
ცია არ მი ე წო დე ბა. აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხი არ აქვს 47%ს, რაც მი ა ნიშ ნებს რამ დე ნი მე 
გა რე მო ე ბა ზე, ან მო სახ ლე ო ბას არ აქვს ხელ მი საწ ვდო მო ბა შე სა ბა მის ელექ ტრო ნულ პლატ
ფორ მებ ზე, სა დაც გა ეც ნო ბო და აღ ნიშ ნულ ინ ფორ მა ცი ას, ან არას დროს მი უ ღია მო ნა წი ლე ო
ბა შეხ ვედ რებ ში, რომ ლებ ზეც შეძ ლებ და მსგავ სი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას, ან საკ მა ოდ სუს ტია 
მო სახ ლე ო ბას თან პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცია და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან. 

თვი სებ რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის აზ რით, მე ტი ყუ რა დღე ბაა გა სა მახ ვი ლე ბე ლი 
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ისე თი სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე და პრობ ლე მებ ზე, რო გო რე ბიც არის: შშმ 
პი რე ბი და აუ ტიზ მის სპექ ტრის მქო ნე ბავ შვე ბი, მათ თვის სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი ცენ ტრე
ბის შექ მნის გზით; ხან დაზ მუ ლი და მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცე ბი, მო ხუც თა თავ შე საფ რე ბის და 
მხარ და ჭე რის ცენ ტრე ბის შექ მნის გზით; სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბი, გაძ ლი ე რე ბის და 
და საქ მე ბის ხელ შე სა წყო ბად მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის და ნერ გვის გზით; გარ კვე უ ლი და
ა ვა დე ბე ბის მქო ნე პი რე ბის თვის, შე სა ბა მი სი გა მოკ ვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბა, მაგ., 
გულ სის ხლძარ ღვთა პრობ ლე მე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის თვის კო რო ნოგ რა ფი ის და ფი ნან
სე ბა; მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის თვის დახ მა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ა.შ. 

გა მო კი თხულ თა ნა წი ლი თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პრი ო რი ტე ტუ ლად მი იჩ ნევს ისე თი 
სფე რო ე ბის გან ვი თა რე ბას, რო გო რე ბიც არის: ჯან დაც ვა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, ინ ფრას ტრუქ
ტუ რა, გა ნათ ლე ბა. ხა ზი გა ეს ვა ბიბ ლი ო თე კის გახ სნის აუ ცი ლებ ლო ბას მოს წავ ლე ა ხალ გაზ
რდე ბის წიგ ნი ე რე ბის გაზ რდის და მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის ხელ შე სა წყო ბად. ასე ვე გა მო
იკ ვე თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის და ნერ გვის სა ჭი რო ე ბა, 
სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის ხელ შე წყო ბა და მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
და ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ და ა.შ. 

„პან დე მი ამ კი დევ უფ რო გა მოკ ვე თა, რომ აუ ცი ლე ბე ლია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და 
ჯან დაც ვის გაძ ლი ე რე ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი დარ გე ბის მი ხედ ვით 
არ არის საკ მა რი სი“ (სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრის უფ რო სი).

რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა აზ რით, თუ რო მე ლი მი მარ თუ ლე
ბით არის სა ჭი რო ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
მე ტი მი მარ თვა, პრი ო რი ტე ტულ სა კი თხე ბად 150 რეს პონ დენ ტი დან 73%მა ჩათ ვა ლა  ჯან
დაც ვის სფე რო; 67%მა  ხა რის ხი ა ნი სას მე ლი წყლის მი წო დე ბა; 54%მა  სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის სა კი თხი; 42%მა  ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა და შე სა ბა მი სი გა რე მოს 
შექ მნა ად გი ლებ ზე; 36%მა  ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (გზე ბი, ხი დე ბი და სხვა); 21%დან24%მდე 
გა მო კი თხულ თათ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლია კულ ტუ რი სა და გა ნათ ლე ბის სფე რო, და სუფ თა ვე
ბა და ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა, მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი მო ხუ ცე ბის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის 
(კვე ბით და სა ცხოვ რებ ლით უზ რუნ ველ ყო ფა) შექ მნა, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა. 

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა ნა წი ლი თვლის, რომ ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა საზ რდე ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია დე ცენ ტრა
ლი ზა ცი ის ხა რის ხის და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის ზრდა, ცალ კე ულ დარ გობ რივ სა მი ნის
ტრო ებ სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა მიჯ ვნა  

„ზო გი ერ თი სა კი თხი მარ თლაც სა ჭი რო ებს გა მიჯ ვნას. ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლი, მდე ბა რე ო ბა, რე სურ სი და, შე სა ბა მი სად, 
მო სახ ლე ო ბის მხრი და ნაც გან სხვა ვე ბუ ლი მო თხოვ ნე ბი და მო მარ თვი ა ნო ბა ა. ად გი-
ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბა კარ გად იც ნობს თა ვი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა პრობ-
ლე მას და გა დაჭ რის გზე ბიც და სა ხუ ლი აქვს. სწო რედ აქე დან გა მომ დი ნა რე, უნ და 
მი ე ცეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს უფ რო მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გარ კვე უ ლი სა კი თხე ბის 
და მო უ კი დებ ლად გა დაჭ რი სა და მოგ ვა რე ბი სათ ვის“ (მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი).

გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა და ეთ მო სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის მა ძი ე ბელ თა შე ფა
სე ბის სის ტე მის სა კითხს. გა მო იკ ვე თა რეს პონ დენ ტთა უნ დობ ლო ბა არ სე ბულ ქუ ლა თა გა მოთ
ვლის სის ტე მის მი მართ და გა მო ით ქვა მო საზ რე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლის გაზ რდის თა
ო ბა ზე რო გორც შე ფა სე ბის, ასე ვე სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის პრო ცეს ში  

„სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის დროს, რო დე საც მო ქა ლა ქეს აღ-
მო აჩ ნდე ბა რა ი მე პრობ ლე მა, იგი აუ ცი ლებ ლად მი მარ თავს მე რი ას და დახ მა რე ბას 
ითხოვს, მაგ რამ ამ სა კითხ ში შე და რე ბით ნაკ ლე ბად შეგ ვიძ ლია შე დე გის შეც ვლა... 
აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ხდე ბა გარ კვე უ ლი კრი ტე რი უ მე ბის და სტან დარ ტე-
ბის სა ფუძ ველ ზე“ (მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი).
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„ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ უკეთ იცის, ვის რო გორ უჭირს და ფორ მუ ლით 
გა მოთ ვლი ლი ქუ ლე ბი არ გა დაწყ ვეტს სა კითხს, არ იქ ნე ბა ამ დე ნი შე უ სა ბა მო ბა“ (ან-
ტი რა ბი უ ლი სამ სა ხუ რის ექი მი).

„რაც მე ტი უფ ლე ბე ბი ექ ნე ბა თვით მმარ თვე ლო ბას, მით უკე თე სი ა, მაგ რამ სა ჭი როა 
კად რე ბის გა დამ ზა დე ბა“ (მცი რე მე წარ მე). 

3.3. ინკლუზიურობა/მონაწილეობა

3.3.1.მოქალაქეთამონაწილეობისწახალისებადა

ჩართულობისხარისხი

მო ქა ლა ქე თა შე ხე დუ ლე ბა, თუ რამ დე ნად აც ნო ბი ე რე ბენ ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი მო
ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის და მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბას, საკ მა ოდ სკეპ ტი კუ რი ა, რად გან გა
მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბას, კერ ძოდ კი 47%ს, არ ჰქონ და აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხი. 30%
მა კითხ ვას და დე ბი თად უპა სუ ხა, 5%მა  უარ ყო ფი თად, 18% მი იჩ ნევს, რომ სა ჯა რო მო ხე ლე ებს 
მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ აქვთ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა. 

გა მო კი თხულ თა 20% მი იჩ ნევს, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მო ქა ლა ქე თა ჩარ
თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა /უზ რუნ ველ ყო ფა ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრის 
პრო ცეს ში. გარ კვე უ ლი ნა წი ლი თვლის, რომ მა თი მო ნა წი ლე ო ბა წა ხა ლი სე ბუ ლია მუ ნი ცი
პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის (15%) ან მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბის 
პრო ცეს ში (12%). საკ მა ოდ და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია მო ქა ლა ქე ე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხილ ვის 
(7%) და ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვის (5%) მი მართ. რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა, 
კერ ძოდ კი 42%, თავს იკა ვებს კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მის გან, რაც სა ვა რა უ დოდ მი უ თი თებს, 
რომ მო სახ ლე ო ბა არ გრძნობს მი სი მო ნა წი ლე ო ბის წა ხა ლი სე ბის სა თა ნა დო მცდე ლო ბას ად
გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან. 

სა გუ ლის ხმო ა, რომ მო სახ ლე ო ბა არა საკ მა რი სად ფლობს ინ ფორ მა ცი ას მო ქა ლა ქე თა ჩარ
თუ ლო ბის ფორ მე ბის შე სა ხებ და მით უფ რო ნაკ ლე ბად იყე ნებს კა ნო ნით მი ნი ჭე ბულ შე საძ
ლებ ლო ბებს პრაქ ტი კა ში. მო ნა წი ლე ო ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მა, რა ო დე ნობ რი ვი 
მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, და სახ ლე ბის კრე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ა, რა საც გა მო კი თხულ თა 40% 
უს ვამს ხაზს. მი ნი მა ლუ რია ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ში (5%) და ან
გა რი შე ბის მოს მე ნი სას (4%). გა მო კი თხულ თა გან ფაქ ტობ რი ვად არა ვის მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა 
მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა საბ ჭოს მუ შა ო ბა ში (1%) და არას დროს მი უ მარ თავს ხე ლი სუფ ლე
ბის თვის პე ტი ცი ით (0%). გა მო კი თხულ თა 37% ადას ტუ რებს, რომ არას დროს უსარ გებ ლია 
ჩარ თუ ლო ბის არც ერ თი ფორ მით, ხო ლო 9%მა თა ვი შე ი კა ვა პა სუ ხის გან, რაც იმას ნიშ ნავს, 
რომ გა მო კი თხულ თა ამ ნა წილ საც არას დროს გა მო უ ყე ნე ბია კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი ჩარ თუ
ლო ბის ჩა მოთ ვლი ლი ფორ მე ბი.

აღ ნიშ ნუ ლი დას ტურ დე ბა თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი თაც, სა დაც მო ქა ლა ქე ე ბი, მათ შო რის 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, აღ ნიშ ნა ვენ მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის 
სიმ წი რე ზე, რაც, ერ თი მხრივ, გან პი რო ბე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბა ში ინ ფორ მა ცი ის არარ სე ბო ბით, 
რო გორც მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბულ მე ქა ნიზ მებ ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბის 
შე სა ხებ და ასე ვე თა ვად მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის უმოქ მე დო ბით  

„ზო გა დად, მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან ად გი ლობ რივ მარ თვა ში მო ნა წი ლე ო ბა თით ქმის 
არ ხდე ბა და ეს, რა თქმა უნ და, ცუ დია ხე ლი სუფ ლე ბის თვი საც“ (საკ რე ბუ ლოს თა-
ნამ შრო მე ლი).

„საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე დას წრე ბის უფ ლე ბა თუ მქონ და, არ ვი ცო დი, და სახ ლე ბის 
კრე ბას დავ სწრე ბი ვარ“ (სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლი).
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„არც გა მი გი ა, და სახ ლე ბის კრე ბა რო დის მე თუ გა ი მარ თა, სი ა მოვ ნე ბით მი ვი ღებ დი 
მო ნა წი ლე ო ბას. ჩვე ნი პრობ ლე მა ჩვენ უნ და და ვა ყე ნოთ და თუ კი ეს უფ ლე ბა გვაქვს, 
უნ და გა მო ვი ყე ნოთ“ (მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და, შშმ პი რის მშო ბე ლი).

„სხვა თა შო რის, ამ რამ დე ნი მე ხნის წინ შე იქ მნა შშმ პირ თა საბ ჭო, რომ ლის წევ რი 
ვარ, თუმ ცა ამ საბ ჭოს მუ შა ო ბის შე სა ხებ არა ფე რი ვი ცი, არც შე მომ ხმი ა ნე ბია არა-
ვინ“ (შშმ ბავ შვთა დღის ცენ ტრის დი რექ ტო რი).

ისე თი მე ქა ნიზ მე ბის მუ შა ო ბის შე სა ხებ, რო გო რე ბი ცაა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო 
და მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა საბ ჭო, სმე ნი ა, ძი რი თა დად, მო ქა ლა ქე თა იმ ნა წილს, რო მე ლიც 
წარ მო ად გენს აღ ნიშ ნულ საბ ჭოს და, შე სა ბა მი სად, მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ჩარ თუ ლო
ბის ხა რის ხიც თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ შე და რე
ბით უკე თე სი ა, ვიდ რე სხვა რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბი სა  

„მე მრჩე ველ თა საბ ჭოს წევ რი ვარ, ჩვენ მე რი ის თით ქმის ყვე ლა სამ სა ხუ რის ან გა რი ში 
მოს მე ნი ლი გვაქვს და, შე სა ბა მი სად, ვთა ნამ შრომ ლობთ მათ თან“ („ი მე დი L“-ის ექი მი).

„გენ დე რულ საბ ჭოს თან და გენ დერ ზე პა სუ ხის მგე ბელ პირ თან ნი ნო დო ლა კი ძეს თან 
ვთა ნამ შრომ ლობთ, ან გა რი ში ჩა ვა ბა რეთ მრჩე ველ თა საბ ჭოს“ (ა (ა )ი პის ხელ მძღვა ნე ლი).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა უფ რო მე
ტად შე იმ ჩნე ვა ისე თი სა კი თხე ბის მი მართ, რომ ლე ბიც აქ ტუ ა ლუ რია მთე ლი და სახ ლე ბის თვის 
და მო სახ ლე ო ბის გა ერ თი ა ნე ბას და ერ თობ ლივ ძა ლის ხმე ვას მო ი თხოვს  

„ჩე მი სოფ ლის მა გა ლით ზე ვიტყ ვი (სო ფე ლი გოგ ნი). რო ცა ბა გა- ბა ღი შენ დე ბო და, 
მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა ძა ლი ან აქ ტი უ რი იყო. გა ზი ფი ცი რე ბის სა კითხს დი დი 
ძა ლის ხმე ვა დას ჭირ და და მხარ და ჭე რილ იქ ნა, ასე ვე გზის მშე ნებ ლო ბის სა კითხს. 
მო სახ ლე ო ბა ში გროვ დე ბა ხელ მო წე რე ბი, ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ადა მი ა ნე ბი შე იძ ლე ბა, 
ვერ ჩა მო ვიდ ნენ, მაგ რამ ერ თი ა ნი გან ცხა დე ბე ბი ეფექ ტუ რი ა“ (სკო ლის პე და გო გი).

მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბის სიმ წი რე ზე ასე ვე მი უ თი თებს გა მო კი თხულ თა მი ერ გა მო ხა ტუ
ლი პა სი უ რო ბა, თვით მმარ თვე ლო ბას გა უ ზი ა როს სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბი ან შე ნიშ ვნე ბი 
გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ. რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა, კერ ძოდ კი 75%, აღ ნიშ
ნავს, რომ არც უც დია და არას დროს მი უ მარ თავს სა კუ თა რი შე ნიშ ვნე ბით შე სა ბა მი სი ად გი
ლობ რი ვი უწყე ბის თვის. ხო ლო გა მო კი თხულ თა 13%ს გა უ ზი ა რე ბია სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბა 
არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე. მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბამ (75%) თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ბა მი სი 
უწყე ბის წარ მო მად გენ ლებს სა კუ თა რი აზ რი შეხ ვედ რის მეშ ვე ო ბით გა უ ზი ა რა, 15%მა  წე
რი ლის ფორ მით, 10%მა კი სა კუ თა რი პო ზი ცია ფე ის ბუქ გვერ დზე და ა ფიქ სი რა. 

 
3.3.2.თვითმმართველობასთანმოსახლეობისდიალოგისუკეთ

წარმართვისდამეტიჩართულობისუზრუნველყოფისგზები

რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა (35%) მი იჩ ნევს, რომ 
ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან დი ა ლო გის უკეთ წარ მარ თვის და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე-
ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ვად ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი
დან მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რე ბის და კონ სულ ტა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბა. 29%ის აზ რით, ად გი ლობ
რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში უფ რო მე ტი დარ გობ რი ვი პრო ფი ლის სა ჯა რო მო ხე ლის შტა ტის 
არ სე ბო ბა გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე ებ თან დი ა ლოგს და თა ნამ შრომ ლო ბას ად გი ლობ რივ დო
ნე ზე. 13% თვლის, რომ მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად გენს მო ქა ლა
ქე თა ინი ცი ა ტი ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის პრაქ ტი კის და ნერ გვის გზით. 

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის და მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდის 
საქ მე ში საკ მა ოდ დი დი რო ლი აკის რია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს. გა მო
კი თხულ თა აზ რით, სწო რედ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ითა ვეს დღეს არა მარ ტო 
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მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის დო ნის გაზ რდა და გა აქ ტი უ რე ბა, 
არა მედ თა ვად სა ჯა რო მო ხე ლე თა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა სა ჯა
რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის სა კი თხებ ში. აღ ნიშ ნულ აზრს თა ნაბ რად იზი ა რე ბენ რო გორც 
კვლე ვა ში მო ნა წი ლე თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ასე ვე რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბი  

„ა რა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დამ სა ხუ რე ბაა ზო გა დად ჩვე ნი, სა ჯა რო 
მო ხე ლე ე ბის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის დო ნის ამაღ ლე ბა, ისი ნი გვი ფი ნან სე ბენ 
ყვე ლა ტრე ნინგს და ცდი ლო ბენ, ჩვენ ევ რო პის კენ წა ვი დეთ არა მარ ტო აზ-
როვ ნე ბით, არა მედ პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი თაც“ (საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრო მე ლი).

„ა რა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა მე, პი რა დად, მაგ რძნო ბი ნეს თა ვი სრულ ფა-
სო ვან ადა მი ა ნად. „ფონ დი სო ხუ მის“ პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში გა მარ თულ დის-
კუ სი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბამ ბევ რი ინ ფორ მა ცია მომ ცა, ბევრ რა მე ზე ამე ხი ლა თვა-
ლი და და მა ფიქ რა“ (სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლი).

აღ ნიშ ნულს მოწ მობს რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა შე ხე დუ ლე
ბაც  21% თვლის, რომ საკ მა ოდ მა ღა ლია ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
რო ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის და გა
ნათ ლე ბის საქ მე ში. 22% სწო რედ სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ხე დავს იმ რე სურსს, 
რო მე ლიც მი ი ტანს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებს ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან, მო ნი ტო
რინგს და კონ ტროლს გა უ წევს რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბას ად გი ლებ ზე (11%) და იმოქ მე დებს 
მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბის და უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად (19%)  იხ. ცხრი ლი #1). 

რა ში ხე დავთ ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას

# საქ მი ა ნო ბა რა ო დე ნო ბა %
ა) ინ ფორ მი რე ბა/ გა ნათ ლე ბა 71 21%
ბ) რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის კონ ტრო ლი/ მო ნი ტო რინ გი 37 11%

გ) ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის 
ად ვო კა ტი რე ბა 12 4%

დ) ად გი ლობ რი ვი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის მი ღე ბის, ცვლი ლე ბე ბის 
და შეს წო რე ბე ბის ლო ბი რე ბა 0 0%

ე) მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის მი ტა ნა ხე ლი სუფ ლე ბას თან 72 22%

ვ) მო სახ ლე ო ბა სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის 
დი ა ლო გის /ად გი ლობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის ხელ შე წყო ბა 27 8%

ზ) მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 46 14%

თ) მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა 62 19%
ი) სხვა 3 1%
კ) არ ვი ცი /არ მაქვს პა სუ ხი 3 1%

სა ინ ტე რე სო ა, რომ კვლე ვის მიმ დი ნა რე ო ბი სას რეს პონ დენ ტებ მა გა მოკ ვე თეს სა ჯა რო და 
კერ ძო სექ ტორს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. გა მო კი თხულ თა აზ რით, სწო რედ 
კერ ძო სექ ტორს შეს წევს უნა რი, გა ნა ხორ ცი ე ლოს თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე
ო ბის თვის სა სი კე თო ინი ცი ა ტი ვე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი  მო სახ ლე ო ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი
ე რე ბის და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის მი მარ თუ ლე ბით, ხო ლო თვით მმარ თვე ლო ბა თა ვის 
მხრივ მაქ სი მა ლუ რად ცდი ლობს, მი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში, ხე ლი შე უ წყოს კერ ძო 
სექ ტო რის ბიზ ნეს ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ და ჭე რას  
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„სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტორს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. ჩვენ 
ერ თ-ერ თი ახალ გაზ რდუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ვა წყობ დით ფლეშ მობს, გვე-
სა ჭი რო ე ბო და რე სურ სი და ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რაც, რაც კერ ძო სექ ტო რის გან 
მი ვი ღეთ“ (მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი).

„კერ ძო სექ ტო რის არ სე ბო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. ეს ის 
სექ ტო რი ა, სა დაც ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა და სხვა დას ხვა დახ მა რე ბის გა წე-
ვა შე უძ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან ხდე ბა ინო ვა ცი უ რი 
იდე ე ბის მო წო ნე ბა და დახ მა რე ბა მი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში. მაგ., თუ კი ვინ მეს 
მშე ნებ ლო ბა, სა ცხოვ რე ბე ლი ან კო მერ ცი უ ლი ფარ თის და კა ნო ნე ბა სურს, მე რია ცდი-
ლობს, კა ნონ მდებ ლო ბის ფარ გლებ ში უმოკ ლეს დრო ში მო უგ ვა როს, რომ მე ტი სა მუ შაო 
ად გი ლი შე იქ მნას და ეკო ნო მი კა მე ტად გა აძ ლი ე როს“ (მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი).

4.დასკვნადარეკომენდაციები

კვლე ვის შე დე გებ მა ცხად ყო, რომ მო სახ ლე ო ბას გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვს და სჯე რა, რომ ად
გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ჯე რო ვა ნი გა ტა რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შე უ წყობს ხელს მო ქა ლა ქე თა ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას და კე თილ დღე ო ბას. თუმ ცა ნა თე
ლი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მის ში ნა არ სი უმ რავ ლე სო ბის თვის ნაკ ლე ბად არის ცნო ბი ლი. 

კვლე ვამ ასე ვე აჩ ვე ნა, რომ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვა 
საკ მა ოდ ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს, რაც ხშირ შემ თხვე ვა ში მო სახ ლე ო ბა ში არ სე ბუ ლი 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ხე ე ბის შე სა ხებ არა საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცი ით და არ სე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბი სად მი გარ თუ ლე ბუ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. წი ნამ დე ბა რე 
კვლე ვამ გა მოკ ვე თა, რომ, ერ თი მხრივ, არა საკ მა რი სია ძა ლის ხმე ვა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ
ლე ბის მხრი დან მო სახ ლე ო ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბის და ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
ხო ლო, მე ო რე მხრივ, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინ ტერ ნე ტის და ფარ ვის და ხა რის ხის საკ მა ოდ და ბა
ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ინ ტერ ნე ტის სა ფა სუ რის სიძ ვი რე, მო სახ ლე ო ბის ტექ ნი კურ სა შუ ა ლე ბებ ზე 
(კომ პი უ ტე რებ ზე, სმარ ტფო ნებ ზე) წვდო მის და აღ ნიშ ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის 
არა საკ მა რი სი უნარ ჩვე ვე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ჯე
როვ ნად და ნერ გვას. 

რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა, მათ შო რის თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და რი
გი თი მო ქა ლა ქე ე ბი, თა ნაბ რად იზი ა რე ბენ აზრს, რომ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ
თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად საკ მა ოდ დი დი რო ლი ეკის რე ბა სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებს რო გორც რე ფორ მის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის და გა აქ ტი უ რე ბის საქ მე ში, ასე ვე შე სა ბა მის უწყე ბე ბამ დე მა თი 
სა ჭი რო ე ბე ბის და ინ ტე რე სე ბის მი ტა ნის მი მარ თუ ლე ბი თაც. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რებ მა 
ხა ზი გა უს ვეს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის 
კვა ლი ფი კა ცი ის გაზ რდის საქ მე შიც. რეს პონ დენ ტე ბი სო ლი და რუ ლე ბი იყ ვნენ, რომ სა მო ქა
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა და მი სი მხრი დან რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გის და 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პრო ცეს ში უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბა ხელს შე უ წყობს რე ფორ მის წარ მა ტე
ბით გა ტა რე ბას. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად გა მო კი
თხულ თა ნა წი ლი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის დაჩ ქა რე ბას, რიგ სა კი თხებ ში მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ზრდას, დარ გობ რივ სა მი ნის ტრო ებ სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი
სუფ ლე ბას შო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა მიჯ ვნას მი იჩ ნევს მნიშ ვნე ლოვ ნად. 

კვლე ვა ში გა მოკ ვე თი ლი პრობ ლე მე ბის და საძ ლე ვად სა სურ ვე ლია შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა:
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ადგილობრივხელისუფლებას

ელექტრონულისერვისებისშესახებმოქალაქეთაინფორმირებისგაუმჯობესება

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ
მა ცი ის ფარ თოდ გავ რცე ლე ბა, თვით მმარ თვე ლო ბის ხელთ არ სე ბუ ლი ყვე ლა რე სურ სის 
გა მო ყე ნე ბით (ფე ის ბუქ გვერ დი, ვებ გვერ დი, მას მე დი ის სა შუ ა ლე ბე ბი, მო სახ ლე ო ბას თან 
უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი);

	ად გი ლობ რი ვი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა დი ფე
რენ ცი რე ბუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით, სა მიზ ნე აუ დი ტო რი ის ასა კის, ელექ ტრო ნუ ლი 
პლატ ფორ მის გა მო ყე ნე ბის უნა რე ბის და ად გილ მდე ბა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

	ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის სა ხე ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის და მა თი სარ გებ ლო ბის დე
ტა ლუ რი ინ სტრუქ ცი ე ბის გან თავ სე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დებ სა და სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებ ში. ხო ლო მო სახ ლე ო ბის იმ ნა წი ლის თვის, რომ ლის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ელექ ტრო
ნულ პლატ ფორ მებ ზე გარ თუ ლე ბუ ლი ა, ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვის ან შე სა ბა მი სი 
უნარ ჩვე ვე ბის არარ სე ბო ბის მი ზე ზით, შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ბეჭ დუ რი მა
სა ლე ბის გავ რცე ლე ბის გზით;

	მო სახ ლე ო ბა ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბის თვის, სა თა ნა დო უნა რე ბის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შე სა წყო ბად, სპე ცი ა ლუ რი სერ ვის ცენ ტრე ბის ან /და ტექ ნი კუ რი მო ბი
ლუ რი ჯგუ ფე ბის შექ მნა, რომ ლე ბიც ად გილ ზე მო ემ სა ხუ რე ბი ან მო სახ ლე ო ბას და პრაქ
ტი კულ დახ მა რე ბას /ინ სტრუქ ტაჟს გა უ წე ვენ ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბის სა
კი თხებ ზე;

	მო სახ ლე ო ბის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
შე სა ბა მი სი სა მი ნის ტრო სა და თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ ინ ტერ ნეტ პრო ვა ი დე რებ თან აქ
ტი უ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ე ბა, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ცალ კე უ ლი სოფ ლე
ბის ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის ან ინ ტერ ნე ტის სიგ ნა ლის გაძ ლი ე რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. 

ელექტრონულიმომსახურებისეფექტიანობისგაუმჯობესება

	ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი სას და მომ სა ხუ რე ბის და გეგ მვი სას, მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მაქ სი მა ლუ
რი გათ ვა ლის წი ნე ბა. სა ა მი სოდ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე შე სა ბა მი სი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლე ბის შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცი ის გაზ რდა და მო სახ ლე ო
ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და ანა ლი ზის პრაქ ტი კის და ნერ გვა თვით მმარ თვე ლო ბა ში;

	ად გი ლებ ზე პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ჩა ტა რე ბა და მას ზე დაყ
რდნო ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა და ად გი ლობ რივ სა ჯა რო მო ხე ლე თა პრო
ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, რო მელ შიც დე ტა ლუ რად გა ი წე რე ბა 
კონ კრე ტუ ლი გეგ მა;

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბის თვის არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ზე გავ ლე ნის და ეფექ ტი ა ნო
ბის მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის სის ტე მის და ნერ გვა, რაც შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, შე ა ფა სოს მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის 
ხა რის ხი და ეფექ ტი ა ნო ბა და ასე ვე სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის ხარ ჯვის ეფექ ტი ა ნო ბა. 

მოქალაქეთამონაწილეობისგაძლიერება

	ად გი ლობ რივ დო ნე ზე პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბის დო ნის 
გაზ რდის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე ე ბის დრო უ ლი ინ ფორ მი რე ბა მო ნა წი ლე ო ბის 
არ სე ბუ ლი ფორ მე ბის შე სა ხებ. ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლი ა, მო ქა ლა ქე ებს ხე ლი მი უწ ვდე ბო დეთ 
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და გეგ მი ლი საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის, სა ჯა რო მოს მე ნე ბის, სოფ ლის კრე ბე ბის და სხვა 
შეხ ვედ რე ბის დე ტა ლებ ზე და გან სა ხილ ველ სა კი თხებ ზე, მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბით, სო ცი ა
ლურ ქსელ ში და ვებ გვერ დზე ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის გზით (მი ნი მუმ ერ თი კვი რით 
ად რე);

	სა სურ ვე ლი ა, გა და ი ხე დოს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის, მათ 
შო რის მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა საბ ჭოს, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს და შშმ 
პირ თა საბ ჭოს მოწ ვე ვის წე სი და გა აქ ტი ურ დეს აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის მუ შა ო ბის ინ
ტენ სი ვო ბა; 

	ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი
ნე ბულ ფორ მებ თან ერ თად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა პრო აქ ტი უ ლად და ნერ გოს მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის და მა ტე ბი თი ფორ მე ბი, მათ შო რის „სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის“ პროგ რა მე ბი;

	სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლო ბი თი და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ
ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ეფუძ ნე ბო დეს და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბა ზე და სა მო ქა ლა ქო 
მრჩე ველ თა საბ ჭო ზე გა მოთ ქმულ მო საზ რე ბებს, შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე
ბის გა ტა რე ბის გზით. 

ცენტრალურხელისუფლებას

	მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ავ ტო ნო მი ის გაძ ლი ე რე ბა და დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის პრო
აქ ტი უ ლი გა ტა რე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი
ნი ჭე ბის, ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა და ცე მის და ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი
სუფ ლე ბებს შო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გა მიჯ ვნის გზით, რა თა ად გი ლებ ზე გა ი ზარ დოს 
მო ქა ლა ქე თათ ვის მიზ ნობ რი ვი, სწრა ფი, მოქ ნი ლი დახ მა რე ბის გა წე ვის და პრობ ლე მა ზე 
ეფექ ტი ა ნი რე ა გი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი;

	სა სურ ვე ლია სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის, გა უქ მე ბის ან აღ დგე
ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ბა მი სი 
სო ცი ა ლუ რი დე პარ ტა მენ ტის რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. 

სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებს

	თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა ერ თი ა
ნე ბა და მა თი ადა მი ა ნუ რი და ტექ ნი კუ რი რე სურ სე ბის აქ ტი უ რი მი მარ თვა მო ქა ლა ქე თა 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ჯგუ ფე ბის მო ბი ლი ზე ბის, ინ ტე რე სე ბის და სა ჭი
რო ე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის სა კი თხებ ზე;

	თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან სა
ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის აქ ტი უ რი გავ რცე ლე ბა, არ სე ბუ
ლი ტექ ნი კუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბით მო სახ ლე ო ბის მი ერ ელექ ტრო ნუ
ლი სერ ვი სე ბის სარ გებ ლო ბის ხელ შე სა წყო ბად შე სა ბა მი სი მოქ მე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბა (ინ სტრუქ ტა ჟი, უნარ ჩვე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბა, ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა და ა.შ.);

	ად გილ ზე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბის და გან ვი თა რე ბის ხელ შე სა წყო ბად 
ად ვო კა ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა რო გორც ნა ცი ო ნა ლუ რი, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო აქ ტო
რე ბის სა ყუ რა დღე ბოდ. 
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იმერეთისრეგიონი
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გატარებისპროცესში
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ანგარიში

  

იმე რე თის რე გი ონ ში საჭიროებათა შეფასების ჩატარებაზე, 

ან გა რი შის მომ ზა დე ბა სა და რე დაქ ტი რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია 

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

www.fsokhumi.ge
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შესავალი

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 
ას რუ ლებს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე და წარ მა ტე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის 
და მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბის უმ თავ რეს წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს. რე ფორ მის 
მიმ დი ნა რე ო ბი სას მო ქა ლა ქე თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბა აღ ნიშ ნუ ლი 
რე ფორ მის წარ მა ტე ბის სა წინ და რი ა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს არა მარ ტო ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი, 
ღია და კარ გი მმარ თვე ლო ბის და ნერ გვას, არა მედ ზრდის მო სახ ლე ო ბის ნდო ბას პო ლი ტი კუ რი 
სის ტე მე ბის მი მართ და აძ ლი ე რებს მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ლე გი ტი მუ რო ბას. COVID19 
ვი რუ სით გა მოწ ვე ულ მა პან დე მი ამ კი დევ უფ რო ნათ ლად გა მოკ ვე თა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის ჯე როვ ნად გა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, გან სა კუთ რე ბით კი ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე
ლო ბის და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით, რაც უზ რუნ ველ ყოფს მო ქა ლა ქე ე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, დის
ტან ცი უ რად, მარ ტი ვად და ოპე რა ტი უ ლად, ყო ველ გვა რი და მა ტე ბი თი ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე
დუ რის გა რე შე, გა აც ნონ სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი და სა ჭი რო ე ბე ბი ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას 
და შეძ ლონ მა თი გა დაჭ რა. 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ
ნით, 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 
მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით 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“, რო მე ლიც მხარ და ჭე რი ლია 
ევ რო კავ ში რის მი ერ. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ორი ორგანიზაციის  
„სა მო ქა ლა ქო სპექ ტრი თა ნას წო რო ბა“ და „თა ნას წო რო ბა ახ ლა“  მი ერ გან ხორ ცი ელ და მო ქა
ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის  მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის ხა რის ხის შე სა ფა სებ ლად. კვლე ვის შე დე
გად გა მოვ ლე ნი ლი მიგ ნე ბე ბი და გა მო მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა ფუძ ვლად და ე დე ბა მო ქა
ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის ასახ ვას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მოქ მე დო გეგ მა ში. 

1.საჭიროებათაკვლევისმიზანიდამეთოდოლოგია

მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის მი ზა ნია ბაღ და თის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი
ერ მო ქა ლა ქე თათ ვის გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ინ კლუ
ზი უ რო ბის შეს წავ ლა და შე ფა სე ბა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის 
სა ფუძ ველ ზე კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა  ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის. კვლე ვის ამო ცა ნე ბია მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის შე დე გად 
გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის ად ვო კა ტი რე ბა შე სა ბა მის უწყე ბებ ში ად გი
ლობ რივ და ეროვ ნულ დო ნე ზე და მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის ინ ტეგ რი რე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მოქ მე დო გეგ მა ში.

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ჩა ტარ და 2020 წლის მარ ტი მა ის ში. მიზ ნის მი
საღ წე ვად გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დი. პირ ველ ეტაპ ზე 
შე მუ შავ და კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი, რომ ლის ინ დი კა ტო რე ბი შე თან ხმდა პრო ექ ტის პარ ტნი ო რებ
თან. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თვის შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი /ან კე ტა, 
რო მე ლიც, ძი რი თა დად, შედ გე ბო და და ხუ რუ ლი შე კითხ ვე ბი სა გან, თუმ ცა რეს პონ დენ ტებს ეძ
ლე ო დათ სა შუ ა ლე ბა, და ე ფიქ სი რე ბი ნათ სა კუ თა რი აზ რი სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, ან აერ ჩი ათ 
პა სუ ხის რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი. რა ო დე ნობ რი ვი მე თო დით გა მო ი კი თხა 150 ადა მი ა ნი. თვი სებ რი ვი 
კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ფო კუ სუ რი ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ის ტექ ნი კა და ჩაღ რმა
ვე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ვი უ, წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რის 
მი ხედ ვით. ფო კუ სი რე ბუ ლი დის კუ სი ის მე თო დით გა მო ი კი თხა 30 ადა მი ა ნი, ხო ლო ჩაღ რმა ვე
ბუ ლი ინ ტერ ვი უს ტექ ნი კით ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 4 ექ სპერ ტი. ჯგუ ფუ რი დის
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კუ სი ე ბის აუ დი ო ჩა ნა წე რე ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და დის კუ სი ის დე ტა ლუ რი ტრან სკრიპ ტე ბი, 
რო მელ თა ამო ნა რი დე ბი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მო ნა ცემ თა შემ დგო მი ანა ლი ზი სათ ვის და კვლე ვის 
შე დე გე ბის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ. რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბის გან, გან სხვა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე
ბით. კვლე ვამ მო იც ვა 187 ადა მი ა ნი, აქე დან 122 იყო ქა ლი, ხო ლო 65  კა ცი.

2.კვლევისსოციალურ-დემოგრაფიულიმახასიათებლები

მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვამ მო იც ვა 18 წლი დან 65 წელს ზე ვით ასა კის ბაღ და
თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი, მათ შო რის: სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი პი რე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი და მარ ტო ხე ლა მშობ ლე ბი, შშმ ბავ შვე ბის მშობ ლე ბი, 
პე და გო გე ბი, მე წარ მე ე ბი, თე მის ლი დე რე ბი, პენ სი ონ რე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, ად გი ლობ რი ვი ექ
სპერ ტე ბი თვით მმარ თვე ლო ბის სა კი თხებ ში და სხვ. 

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში ჩარ თულ რეს პონ დენ ტთა გან 60% ქა ლი ა, ხო ლო 40%  კა ცი. ასა კის 
მი ხედ ვით, უმ რავ ლე სო ბას წარ მო ად გე ნენ ახალ გაზ რდა ასა კის პი რე ბი  1834მდე  44%, 3564
მდე – 31%, 65 და მე ტი  25%. ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ ვით, გა მო კი თხულ თა 39% არ არის 
და ო ჯა ხე ბუ ლი, 35% და ქორ წი ნე ბუ ლი ა, გან ქორ წი ნე ბუ ლია 12%, ხო ლო 14% ქვრი ვი ა. მი ღე ბუ ლი 
გა ნათ ლე ბის მი ხედ ვით, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა გან სრუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა 
აქვს 41%ს, სრუ ლი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა  27%ს, სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი (კო ლე ჯი)  23%ს, 
ხო ლო არას რუ ლი  9%ს. სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით, რეს პონ დენ ტთა 21% სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი პი რი ა, 17%  იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი, 7% მრა ვალ შვი ლი ა ნი მშო ბე ლი ა, ხო ლო 
უმ რავ ლე სო ბას არ გა აჩ ნია გან სა კუთ რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი  57%.

და საქ მე ბის სტა ტუ სის მი ხედ ვით, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა პენ სი ო ნე რია  32%, 9%  
სტუ დენ ტი/ მოს წავ ლე, რეს პონ დენ ტთა 22% უმუ შე ვა რი ა, 23% თვით და საქ მე ბუ ლი პი რია და 
მხო ლოდ 6,7%  კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გე ნე ლი. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე პირ თა მცი რე ნა წი
ლი წარ მო ად გენს სა ხელ მწი ფოს და ფი ნან სე ბა ზე მყოფ პირს, მათ შო რის სა ჯა რო მო ხე ლეა 6% 
და სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ა ში და საქ მე ბუ ლი  მხო ლოდ 5%. სა შუ ა ლო თვი უ რი შე მო სა ვა ლი 
გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბის თვის მერ ყე ობს 101500 ლა რამ დე (57%), 901 ლარ ზე მე ტი 
შე მო სა ვა ლი აქვს მხო ლოდ 17%ს, 11%თვის შე მო სა ვა ლი 501900 ლა რამ დე ა, 14%მა კი არ 
ისურ ვა აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა. 

3.კვლევისძირითადიმიგნებები

3.1.გამჭვირვალობა

3.1.1.მოსახლეობისინფორმირებულობასაჯარო

მმართველობისრეფორმისშესახებ

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ-
ფორ მი რე ბუ ლო ბა არც ისე მა ღა ლი ა, რად გან, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, 
ჭარ ბობს გა მო კი თხულ თა ის ნა წი ლი, რო მელ საც მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ სმე ნია რე ფორ მის შე
სა ხებ  73%, რე ფორ მის შე სა ხებ არა ფე რი სმე ნია 17%,ს, ინ ფორ მა ცია მას ზე კი რეს პონ დენ
ტთა მხო ლოდ 10%ს გა აჩ ნი ა. გა მო კი თხულ თა იმ ნა წი ლის თა ნახ მად, ვინც გაც ნო ბი ე რე ბუ ლია 
რე ფორ მის შე სა ხებ, ეს ინ ფორ მა ცია მი ი ღო ტე ლე ვი ზი ი დან  27%. საკ მა ოდ ვიწ როა იმ პირ თა 
წრე, ვი საც აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია ან სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან 
შეხ ვედ რებ ზე მი უ ღი ათ (3%), ან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დებ ზე ან ფე ის ბუქ
გვერ დზე (2%), ან თუნ დაც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან (2%). 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, ძი რი თა
დად, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბა ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი ფლო ბენ და მი სი სარ გებ ლი ა
ნო ბის შე ფა სე ბაც სწო რედ მათ უფ რო შე უძ ლი ათ  
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„მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა გა მარ ტივ და და და იხ ვე წა. სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მამ არ სე ბი თად შეც ვა ლა სა კი თხე ბი სად მი მიდ გო მე ბი, უგულ-
ვე ბელ ყო ბი უ როკ რა ტი უ ლი ელე მენ ტე ბი, გამ ჭვირ ვა ლე და ხელ მი საწ ვდო მი გა ხა და 
სა ჯა რო პრო ცე სე ბი. სერ ვი სე ბი გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია და ოპ ტი მა ლუ რად მორ გე ბუ ლია 
მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე. ახ ლა უნ და ვიზ რუ ნოთ რე ფორ მის მიღ წე ვე ბის მდგრა-
დო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის, რა თა შე ვი ნარ ჩუ ნოთ  სა ზო გა დო ე ბა ში გა ჩე ნი ლი 
ნდო ბა“ - საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

თუმ ცა სა გუ ლის ხმო ა, რომ რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის უმ რავ ლე სო ბა რე ფორ მის შე სა ხებ მხო
ლოდ მწირ ინ ფორ მა ცი ას ფლობს, ან სა ერ თოდ არ გა უ გია მის შე სა ხებ. რე ფორ მის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის სიმ წი რე და მო სახ ლე ო ბის არა საკ მა რი სი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა უნ დობ ლო ბას 
აღ ვი ვებს გა მო კი თხულ თა ნა წილ ში, თუმ ცა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ გრძნობს გარ კვე ულ წინ
სვლას, მაგ რამ მე ტია გა სა კე თე ბე ლი მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის თვალ საზ რი სით  

„სი მარ თლე გითხ რათ, არ მაქვს ინ ფორ მა ცი ა... სი ა მოვ ნე ბით მო ვის მენ დი თქვენ გან. 
არა ვინ არ მითხ რა, თო რემ აუ ცი ლებ ლად მეხ სო მე ბო და. ხე ლი სუფ ლე ბა უნ და იყოს 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი, ინ ფორ მა ცია რაც შე იძ ლე ბა ბევ რმა ადა მი ან მა მი ი ღოს. არა ვის 
აინ ტე რე სებს, ხალ ხი კი თხუ ლობს თუ არა“ – მრა ვალ შვი ლი ა ნი მა მა. 

„მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არა მაქვს. სი მარ თლე გითხ რათ და ინ ტე რე სიც და იმე დიც 
ნაკ ლე ბი მაქვს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სად მი“ – მარ ტო ხე ლა დე და.

„რე ფორ მა ნიშ ნავს იმას, რაც გვაქვს, იმა ზე უკე თე სი გვქონ დეს. გა უმ ჯო ბეს და ბევ-
რი რამ. უფ რო აქ ტი უ რად მოქ მე დებს ხე ლი სუფ ლე ბა და ამას ვხე დავთ. ჩვე ნი ცხოვ-
რე ბის დო ნემ წინ წა ი წი ა, წინ სვლა გვაქვს. ეს კარ გია ძა ლი ან“ – პენ სი ო ნე რი კა ცი.

„ძა ლი ან გა მო მად გა რამ დე ნი მე კვი რის წინ თქვენს მი ერ გა მოგ ზავ ნი ლი კითხ ვა რი [მო-
ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის კითხ ვა რი], სწო რედ ამ კითხ ვა რით შე მექ მნა წარ-
მოდ გე ნა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ“ - უმუ შე ვა რი ახალ გაზ რდა ქა ლი.

გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა არ არის ჯე როვ ნად ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო
ბის რე ფორ მის შე სა ხებ, მაგ რამ მათ სჯე რათ, რომ რე ფორ მას შე უძ ლია თვით მმარ თვე ლო ბის 
მი ერ მომ სა ხუ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა და მათ თვის სარ გებ ლის მო ტა ნა. რა ო დე ნობ რი ვი 
კვლე ვის მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბის  67%ის აზ რით, რე ფორ მა გა ა უმ ჯო ბე სებს ად გი ლობ
რივ სერ ვისს. გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლია სკეპ ტი კუ რად გან წყო ბი ლი, უნ დობ
ლო ბას უცხა დებს აღ ნიშ ნულ რე ფორ მას და ხაზს უს ვამს, რომ ეს ნაკ ლე ბად შე საძ ლე ბე ლია 
 13%, უჭირს აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა  17%, ხო ლო ცალ სა ხად უარ ყოფს ამ 
შე საძ ლებ ლო ბას რეს პონ დენ ტთა 2%. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ თვი სებ რი ვი კვლე ვი სას, რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბა ყვე ლა ზე პო ზი ტი უ რად 
შე ფას და ახალ გაზ რდე ბის მხრი დან, რომ ლებ მაც ხა ზი გა უს ვეს, რომ პი რა დად გრძნო ბენ თვით
მმარ თვე ლო ბის მცდე ლო ბას მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის და გა აქ ტი უ რე ბის თვალ საზ რი სით  

„ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მა გა ლით ზე რომ ვთქვათ, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე-
ფორ მა საკ მა ოდ კარ გად მიმ დი ნა რე ობს, აქაც იგ რძნო ბა გა მო ცოცხ ლე ბა, გან სა-
კუთ რე ბით მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მხრივ, საკ რე ბუ ლო ცდი ლობს მო ქა ლა ქე ე ბის 
ჩარ თვას მარ თვა ში. გან სა კუთ რე ბით გა მოვ ყოფ დი იმ ფაქტს, რომ შარ შან ად გი ლობ-
რივ მა თვით მმარ თვე ლო ბამ 1000-ლა რი ა ნი გრან ტი და ა წე სა იდე ე ბი სათ ვის, ნე ბის მი-
ერ ადა მი ანს შე ეძ ლო თა ვი სი იდეა და ე წე რა, ეს არის მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბის 
კარ გი მა გა ლი თი“ - აბი ტუ რი ენ ტი.

თუმ ცა გა მო კი თხულ თა ნა წილ მა რე ფორ მის არა ჯე როვ ნად მიმ დი ნა რე ო ბა თა ვად მო ქა ლა ქე ე
ბის პა სი უ რო ბით და მო ნა წი ლე ო ბის ნაკ ლე ბი ინ ტე რე სით ახ სნა. აღ ნიშ ნუ ლი კი ცალ სა ხად მი
უ თი თებს, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე ფორ მის შე სა ხებ არა მარ ტო მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა, 
არა მედ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვიზ მის გან ვი თა რე ბის და ჩარ თუ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე
ბი თაც მუ შა ო ბის გა აქ ტი უ რე ბა  
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„რე ფორ მამ რომ იმუ შა ოს, პირ ველ რიგ ში, თვი თონ მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა უნ-
და იყოს მა ღა ლი. მო ქა ლა ქე ე ბი თვი თონ უნ და იყ ვნენ მო ბი ლი ზე ბუ ლე ბი, თო რემ 
რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ით პირ და პირ ვე რა ვინ ვერ მო ვა და ვერ მო გაწ ვდის“ 
- მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და.

3.1.2.მოსახლეობისინფორმირებულობა

მუნიციპალიტეტისელექტრონულიმომსახურებისშესახებ

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის შე დე გებ მა გა მოკ ვე თა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა
ხუ რე ბის და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი, რაც ხშირ შემ თხვე ვა ში უკავ
შირ დე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ხე ე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის არა საკ მა რის ინ
ფორ მი რე ბას, გარ კვე ულ ლო კა ცი ებ ში ინ ტერ ნე ტის არარ სე ბო ბას და მი სი სარ გებ ლო ბის თვის 
სა ჭი რო ცოდ ნი სა და უნა რე ბის დე ფი ციტს. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 13%ია ინ ფორ მი რე ბუ ლი მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ. უმ რავ ლე სო ბა მეტ ნაკ ლე ბად ფლობს 
ინ ფორ მა ცი ას (52%), ხო ლო 25% სა ერ თოდ არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბის 
შე სა ხებ (იხ. დი აგ რა მა #1).

გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად 
წყა როდ ასა ხე ლებს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს  30%, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ფე ის ბუქ 
და ვებ გვერ დებს  29%, ტე ლე ვი ზი ას ხა ზი გა უს ვა 23%მა, ხო ლო ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად
გენ ლებ თან შეხ ვედ რე ბი და ა სა ხე ლა მხო ლოდ 18%მა. 

რამდენად ხართ ინფორმირებული მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების შესახებ?

ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის სა ხე ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ცი ტი, ბუ ნებ რი ვი ა, გა ნა პი რო
ბებს მო სახ ლე ო ბის მხრი დან მი სი გა მო ყე ნე ბის სიმ წი რე საც. აღ ნიშ ნუ ლი დას ტურ დე ბა რა ო დე
ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი თაც, სა დაც გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა, კერ ძოდ კი 40%, ხაზს 
უს ვამს, რომ მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად არ გა მო უ ყე ნე ბია არც ერ თი ელექ ტრო-
ნუ ლი სის ტე მა. ყვე ლა ზე ხში რად მო ქა ლა ქე ე ბი სარ გებ ლო ბენ თვით მმარ თვე ლო ბის ოფი ცი ა ლუ
რი ვებ გვერ დით (27%) და ფე ის ბუქ გვერ დით (17%), რაც, ერ თი მხრივ, მი უ თი თებს თვით მმარ
თვე ლო ბის მხრი დან ვებ გვერ დებ ზე და სო ცი ა ლურ ქსელ ში ინ ფორ მა ცი ის შე და რე ბით აქ ტი ურ 
გავ რცე ლე ბა ზე და, მე ო რე მხრივ, თა ვად მო სახ ლე ო ბის მხრი დან აღ ნიშ ნუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი 
პლატ ფორ მე ბი სად მი უკე თეს ხელ მი საწ ვდო მო ბა სა და შე და რე ბით აქ ტი ურ გა მო ყე ნე ბა ზე  

„ინ ფორ მი რე ბუ ლი ვარ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი დან და ოჯა ხის წევ რე ბი დან, ვინც ამ სო-
ცი ა ლურ ქსე ლებს მო იხ მარს. ასე თი ყვე ლას არ ჰყავს. კარ გი იქ ნე ბა, თუ ასა კო ვა ნი 
ადა მი ა ნე ბის თვი საც იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვდო მი ეს ინ ფორ მა ცი ა“ - პენ სი ო ნე რი ქა ლი.

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე შუქ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა. აღ ნიშ-
ნულ მა საგ რძნობ ლად გა ა მარ ტი ვა მო ქა ლა ქე თა წვდო მა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა ზე. 
თუმ ცა მო ქა ლა ქე თა აქ ტი ვო ბა ამ კუ თხით ასა მაღ ლე ბე ლი ა“ - მე რი ის იუ რის ტი.
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რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მსგავ სად, თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი თაც დას ტურ დე ბა, რომ მო სახ
ლე ო ბის პა სი უ რო ბა ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით საკ მა ოდ მა
ღა ლი ა. აღ ნიშ ნუ ლი კი, ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ციტ თან ერ თად, გან პი რო ბე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბის 
გარ კვე უ ლი სკეპ ტი ციზ მით, რომ მათ მო თხოვ ნას სა თა ნა დო რე ა გი რე ბა მოჰ ყვე ბა, რაც ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი მართ უნ დობ ლო ბის ხა რის ხზე მეტყ ვე ლებს 

„არ გა მო მი ყე ნე ბია ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის არც ერ თი სერ ვი სი, აზ რად არ მომ-
სვლი ა, ვინ მეს ფოს ტით მივ წე რო წე რი ლი, სულ მგო ნი ა, ამას არა ვინ უპა სუ ხებს. 
პი რის პირ ხვდე ბი ადა მი ანს და იმათ გან ვერ მი ი ღებ სწორ პა სუხს, ელექ ტრო ნუ ლად 
არც მი მი წე რია და, შე სა ბა მი სად, არც პა სუ ხი არ მი მი ღი ა“ - პენ სი ო ნე რი ქა ლი.

ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის ბა რი ე რად რეს პონ დენ ტებ მა უმე ტეს წი ლად ელექ
ტრო ნულ სის ტე მებ ზე მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მა და ა სა ხე ლეს, რაც ზო გი
ერთ ოჯახ ში ინ ტერ ნე ტის და შე სა ბა მი სი ტექ ნი კის არარ სე ბო ბით და უნარ ჩვე ვე ბის ნაკ ლე
ბო ბით არის გა მოწ ვე უ ლი. ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია ხან დაზ მულ თათ ვის  

„ე ლექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა ტექ ნი კის ბო ლო სიტყ ვა ა, ამას არა ვინ არ უარ ყოფს. 
მაგ რამ მი სი და უფ ლე ბა ძა ლი ან რთუ ლი ა. ეს ტექ ნი კა არ სე ბობს, მაგ რამ ჩვე ნი სა-
ზო გა დო ე ბა ამის თვის მომ ზა დე ბუ ლი არ არის, გან სა კუთ რე ბით სა პენ სიო ასა კის 
ხალ ხი. გარ და ამი სა, პენ სი ო ნე რი ვერ შე ი ძენს ტექ ნი კას, კომ პი უ ტერს, რად გან ძა-
ლი ან ძვი რია და ასე თი ფა სე ბი ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა“ - პენ სი ო ნე რი კა ცი.

თვით მმარ თვე ლო ბა ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის სა ერ თო მაჩ ვე ნე ბე ლი, გა მო კი თხულ თა შე ფა სე ბით, შე
და რე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია ისე თი კრი ტე რი უ მის ხარ ჯზე, რო გო რი ცაა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის 
ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე და ფე ის ბუქ გვერ დზე გან თავ სე ბა. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თა ნახ მად, 
კითხ ვა ზე „ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში რო მე ლი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა გა მო გი ყე ნე-
ბი ათ“, გა მო კი თხულ თა 21%მა ხა ზი გა უს ვა, რომ თვალს ადევ ნებს „ონ ლა ინ გან ცხა დე ბებს ვა
კან სი ის შე სა ხებ“, 23% და ინ ტე რეს და და მი ი ღო ინ ფორ მა ცია „ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“, 
14%მა მო ი ძია „სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლებ ზე“, ხო ლო 13%მა 
გა მო ი ყე ნა ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბი „სა ჩივ რის ან წი ნა და დე ბის წარ სად გე ნად“. 

აღ ნიშ ნუ ლი დას ტურ დე ბა თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი თაც, რო მელ თა თა ნახ მად, მო სახ ლე ო ბის ნა წი
ლის თვის სა ინ ტე რე სო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია ად ვი ლად მო სა ძი ე ბე ლი და ხელ მი საწ ვდო მია თვით
მმარ თვე ლო ბის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დებ ზე, თუმ ცა კვლე ვის შე დე გე ბით იკ ვე თე ბა, რომ ელექ
ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით უფ რო მეტ აქ ტი უ რო ბას იჩე ნენ ახალ გაზ
რდე ბი. გა მო კი თხულ თა სა შუ ა ლო ასა კის და ხან დაზ მულ თა ნა წი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ისი ნი აც ნო ბი ე რე ბენ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბას, მა თი უმ რავ ლე სო
ბა არ ფლობს სა ჭი რო ცოდ ნას და უნა რებს არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო სა ყე ნებ ლად. შე სა ბა მი სად, 
მო სახ ლე ო ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლის თვის აქ ტუ ა ლუ რი სა კი თხე ბის და პრობ ლე მე ბის გა და საწყ ვე
ტად მი სა ღებ ფორ მად კვლავ რჩე ბა ად გი ლობ რივ ჩი ნოვ ნი კებ თან უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი 

„მე პი რა დად სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია გა მო მი თხო ვია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან და მო უ წო დე ბი-
ათ... ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი აც მი ნა ხავს, მე უშუ ა ლოდ დე პუ ტა ტე ბიც მყავს და-
მე გობ რე ბუ ლი და აქ ტი უ რად ვა დევ ნებ ყვე ლა სხდო მას და სი ახ ლეს თვალ ყურს. ვებ გვერ-
დზეც მო მი ძებ ნია კონ კრე ტუ ლი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც მჭირ დე ბო და“ – სტუ დენ ტი.

„მე თვი თონ ვარ აქ ტი უ რი სო ცი ა ლურ ქსელ ში და ვე ძებ ინ ფორ მა ცი ას, თო რემ ჩემ-
ნა ი რი ადა მი ა ნე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე არა ვინ არ ზრუ ნავს. ინ ფორ მი რე ბა ამა ში 
ძა ლი ან დიდ წვლილს შე ი ტან და. ისე თი გან ცდა ა, რომ მხო ლოდ გარ კვე უ ლი ჯგუ ფი-
სათ ვი საა ხელ მი საწ ვდო მი“ – უმუ შე ვა რი ახალ გაზ რდა.

„ხალ ხის უმე ტე სო ბას არა აქვს ინ ფორ მა ცია და არც ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბა იცის, 
თუ კი ოჯახ ში ვინ მე ახალ გაზ რდა არ ჰყავთ.... სი ახ ლე ე ბი არც მე არ მომ დის, იმის და 
მი უ ხე და ვად, რომ ყვე ლა გვერ დი და ლა ი ქე ბუ ლი მაქვს... ხალ ხი გა ნიც დის ინ ფორ მა-
ცი ის ნაკ ლე ბო ბას და თუ კი მეტ ინ ფორ მა ცი ას მი ვა წო დებთ, უფ რო მე ტი კმა ყო ფი-
ლე ბა იქ ნე ბა“ – სტუ დენ ტი.
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„მო სახ ლე ო ბა ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას არ ჩევს უშუ ა ლო კონ ტაქ ტით ად გი ლობ რივ მუ-
ნი ცი პა ლი ტეტ თან, მათ ელექ ტრო ნუ ლად მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა არა ე ფექ ტუ რად მი-
აჩ ნი ათ, ამი ტომ სა ჭი რო ე ბენ ამ კუ თხით და მა ტე ბით ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას და 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სან დო ო ბა ში დარ წმუ ნე ბას“ – მე რი ის იუ რის ტი.

გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ხა რისხს გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა არა და
მაკ მა ყო ფი ლებ ლად აფა სებს, რად გან 57%ის თა ნახ მად, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა სერ
ვი სე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას მო სახ ლე ო ბას მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ აწ ვდის. 
25% თვლის, რომ ეს ინ ფორ მა ცია სრუ ლი ა, ხო ლო 9%ის აზ რით, მათ ინ ფორ მა ცია არ მი ე
წო დე ბათ. აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხი არ აქვს 9%ს.

იმას, რომ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბას აფერ ხებს მო სახ ლე ო ბა ში არა საკ მა რი სი 
ინ ფორ მა ცია არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, ადას ტუ რებს ის ფაქ ტიც, რომ გა მო კი თხულ
თა უმ რავ ლე სო ბამ კითხ ვა ზე, თუ „რამ დე ნად იო ლია მათ თვის შე სა ბა მი სი ად გი ლობ რი ვი 
უწყე ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა“, უმ რავ ლე სო ბას გა უ ჭირ და კითხ ვა ზე პა
სუ ხის გა ცე მა  42%, რაც მი უ თი თებს იმა ზე, რომ მო სახ ლე ო ბას არას დროს გა მო უ ყე ნე ბია 
ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი. გა მო კი თხულ თა ის ნა წი ლი, რო მელ საც ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის 
გა მო ყე ნე ბის გა მოც დი ლე ბა ჰქონ და, ხაზს უს ვამს, რომ ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა 
მის თვის საკ მა ოდ მარ ტი ვი იყო  40%. მხო ლოდ 18% აღ ნიშ ნავს, რომ მი მარ თვის პრო ცე დუ
რე ბი რთუ ლია (იხ. დი აგ რა მა #2).

რამდენად იოლია თვითმმართველობის უწყებებისთვის სერვისების 
მისაღებად ელექტრონული ფორმით მიმართვა

სა გუ ლის ხმო ა, რომ რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა ნა წილ მა, კერ
ძოდ კი 14%მა აღ ნიშ ნა, რომ არ გა მო უ ყე ნე ბია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, რად გან არ 
არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბით, 9%მა მი უ თი თა, რომ ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა 
ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე, ხო ლო 8%მა ხა ზი გა უს ვა, რომ არ ფლობს საკ მა რის უნარ ჩვე
ვებს არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მით სარ გებ ლო ბის თვის.

3.1.3.ადგილობრივიელექტრონულისერვისებისხარისხის

გაუმჯობესებისდამოსახლეობისმეტიინფორმირების

სასურველისტრატეგიები

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნია დი-
ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს ინ ფორ მა ცი ის მი
წო დე ბა იმ ჯგუ ფის თვის, რო მელ საც ნაკ ლე ბად მი უწ ვდე ბა ხე ლი ინ ტერ ნეტ ზე, ან არ აქვს 
შე სა ბა მი სი ტექ ნი კა ან /და არ ფლობს ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის აუ ცი ლე ბელ 
უნა რებს. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია მე ტი უშუ ა ლო შეხ ვედ რის ჩა ტა რე ბა, სმს გზავ ნი ლე ბის 
სა ხით ან ბეჭ დურ მე დი ა ში, სა ჯა რო ად გი ლებ ში ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა, გან სა კუთ რე ბით 
ხან დაზ მულ პირ თა წრის თვის და მათ თვის, ვი საც უჭირს ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა. ასე ვე ხა ზი 
გა ეს ვა კონ კრე ტუ ლი ინ ტე რე სის მი ხედ ვით მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას  
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„ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ერ თი მე თო დი ვერ იქ ნე ბა ეფექ ტუ რი, ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე-
ბი უნ და არ სე ბობ დეს, სა დღაც ინ ტერ ნე ტი ხელ მი საწ ვდო მი ა, სა დღაც - არა. ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რცე ლე ბა კონ კრე ტულ ჯგუფ ზე უნ და იყოს გათ ვლი ლი, მა გა ლი თად, სოფ ლის მე ურ ნე-
ო ბას რო ცა ეხე ბა, შე იძ ლე ბა, ექი მის თვის და მას წავ ლებ ლის თვის ეს არ იყოს სა ინ ტე რე სო. 
ანუ ერ თია - რა ინ ფორ მა ცი ას ვაძ ლევთ და მე ო რეა - ვის ვაძ ლევთ?“ – იუ რის ტი.

„ყვე ლა ფერს უნ და სწავ ლა, ახ სნა და მე რე მო ვიხ მართ... თუმ ცა, არც კომ პი უ ტე რი 
გვაქვს და არც ინ ტერ ნე ტი. ამის გა რე შე ვე რა ფერს ვი ზამთ“ – შშმ პი რის ოჯა ხის წევ რი.

„გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ ყვე ლას არ აქვს ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა. შე საძ ლე-
ბე ლია პლა კა ტე ბის გან თავ სე ბა აფ თი ა ქებ ში და სხვა გან, რომ შეძ ლონ სა ზო გა დო ე-
ბას თან ურ თი ერ თო ბა“ – იუ რის ტი.

„მე რია რომ რა ღაც პროგ რა მას აკე თებს, ამის გა სა ჯა რო ე ბა ზე უნ და იზ რუ ნოს. თუნ-
დაც სმს-ის სა ხით რომ მო დი ო დეს ინ ფორ მა ცი ა“ – მარ ტო ხე ლა დე და.

რეს პონ დენ ტთა მხრი დან ხა ზი გა ეს ვა სოფ ლე ბის უკეთ ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის და მო სახ ლე
ო ბის ცნო ბი ე რე ბის და ინ ფორ მი რე ბის ამაღ ლე ბის სა ჭი რო ე ბას ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე
ბის უფ რო აქ ტი უ რი გა მო ყე ნე ბის თვის 

„ერ თა დერ თი ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რი ინ ფორ მა ცი ის უკეთ მი ღე ბი სათ ვის არის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის არას რუ ლი ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ა, ყვე ლას არა აქვს შე საძ ლებ ლო ბა ინ ტერ-
ნეტ ქსე ლის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე. აგ რეთ ვე გვყავს სო ცი ა ლუ რი სეგ მენ ტი, ვინც ვერ 
ერ კვე ვა ტექ ნი კა ში და ურ ჩევ ნი ა, ინ ფორ მა ცია სხვა ფორ მით მი ი ღოს. კარ გი იქ ნე ბო და, 
თუ სოფ ლე ბის ხალ ხმრა ვალ ად გი ლებ ზე შევ ძლებ დით უფა სო Wi-Fi-ის და მონ ტა ჟე ბას 
და მუ ნი ცი პა ლუ რი პრე სით უზ რუნ ველ ყო ფას, სა დაც იქ ნე ბო და ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა-
ლუ რი მომ სა ხუ რე ბე ბის შე სა ხებ“ - საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

გა მო ით ქვა აზ რი, რომ უფ რო აქ ტი უ რად უნ და მოხ დეს თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე
ბულ პირ თა გა მო ყე ნე ბა, მაგ., ჯგუ ფის და კომ პლექ ტე ბა სპე ცი ა ლუ რი ცოდ ნის და კომ-
პე ტენ ცი ის მქო ნე პი რე ბით, რომ ლე ბიც ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა სა და ელექ ტრო ნუ ლი 
სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის უნარ ჩვე ვე ბის და ცოდ ნის გაძ ლი ე რე
ბა ზე იქ ნე ბი ან პა სუ ხის მგე ბელ ნი. სა ინ ტე რე სო იყო ასე ვე პრო ფე სი უ ლი ჯგუ ფე ბის, მაგ., 
ექი მე ბის და მას წავ ლებ ლე ბის, რე სურ სის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ მო საზ რე ბა. მათ საკ მა ოდ 
ხში რი კავ ში რი აქვთ მო სახ ლე ო ბას თან და შე უძ ლი ათ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის კუ
თხით გარ კვე უ ლი წვლი ლის შე ტა ნა  

„პირ ველ რიგ ში, სა ჭი როა მას წავ ლებ ლე ბის და ექი მე ბის ინ ფორ მი რე ბა, რომ ეს ადა მი-
ა ნე ბი გა მო ვი ყე ნოთ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის სა შუ ა ლე ბად“ – სტუ დენ ტი გო გო ნა.

„რა უნ და გა კეთ დეს და პირ და პირ გეტყ ვით: მე რი ა ში ძა ლი ან გა დატ ვირ თუ ლი შტა-
ტე ბი რომ არის, საქ მე რომ არა აქვთ. ხომ არის რა ი ონ ში 13 სო ფე ლი, თი თო სო-
ფელს თი თო სპე ცი ა ლის ტი გა მო უ ყონ, რომ მო სახ ლე ო ბას ას წავ ლონ, ასე იწე რე ბა 
წე რი ლი და ასე იგ ზავ ნე ბა. არ უნ და ამას დი დი ფი ლო სო ფი ა, თა ვი სუფ ლად ის წავ-
ლის ყვე ლა“ - პენ სი ო ნე რი კა ცი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა, კერ ძოდ კი 
36% თვლის, რომ არ სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი სერ ვი სე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ სა და პრი ო რი ტე ტებ ზე მორ გე ბუ ლი მომ
სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბა, 19%ის აზ რით, სა სურ ვე ლია მომ სა ხუ რე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა. 
16% მი იჩ ნევს, რომ მომ სა ხუ რე ბას გა ა უმ ჯო ბე სებს თა ვად სა ჯა რო მო ხე ლე თა პრო ფე სი ო ნა ლიზ
მის და კომ პე ტენ ცი ის ზრდა, ხო ლო 14% ხაზს უს ვამს სა ხელ მწი ფო ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე 
სა ზო გა დო ე ბის დრო უ ლი და სრულ ფა სო ვა ნი ინ ფორ მი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას ყვე ლა შე საძ ლო 
გზით, მაგ. ტე ლე ვი ზი ით, სა ინ ფორ მა ციო ფლა ე რე ბით, ფე ის ბუ ქით, ვებ გვერ დით და ა.შ. 
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3.2.ეფექტიანობა

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ფარ გლებ ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო
ბის შე ფა სე ბა მოხ და თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის მიზ ნობ
რი ო ბის და მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ფორ მე ბის შე თა ვა ზე ბის 
კონ ტექ სტში. ასე ვე შეს წავ ლილ იქ ნა მო სახ ლე ო ბის მი ერ არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე
მე ბის გა მო ყე ნე ბის ინ ტენ სი ვო ბა, მის მი ერ წა მო ყე ნე ბულ სა კი თხებ ზე და პრობ ლე მებ ზე კო
მუ ნი კა ცი ის ინ ტენ სი ვო ბა და რე ა გი რე ბის ხა რის ხი. 

3.2.1.თვითმმართველობისმიერმოსახლეობის

საჭიროებებისშესწავლადამათზერეაგირებისხარისხი

მო სახ ლე ო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა და შე ფა სე ბა, თუ რამ დე ნად ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის მი ერ მო ქა ლა ქე თა სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა და ანა ლი ზი 
და მას ზე დაყ რდნო ბით მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა და დამ ტკი ცე ბა, საკ მა ოდ 
არა ერ თგვა რო ვა ნი ა. რეს პონ დენ ტთა იმ ნა წი ლის მტკი ცე ბით, რო მე ლიც ად გი ლობ რივ ხე ლი
სუფ ლე ბას წარ მო ად გენს, სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის პრაქ ტი კა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს და 
სწო რედ მას ზე დაყ რდნო ბით მტკიც დე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი და სა მოქ მე დო გეგ
მე ბი. თუმ ცა აქ ვე გა მო იკ ვე თა, რომ მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბით და დახ მა რე ბით ტარ დე ბა  

„2019 წელს მოხ და მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა სო ცი ა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბით 
და გა მოკ ვე თი ლი პრობ ლე მე ბი აი სა ხა კი დეც 2020 წლის ბი უ ჯეტ ში“ - საკ რე ბუ ლოს 
კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

„მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თან და თა ნო ბით იხ ვე წე ბა და პრაქ ტი კა ში ფუძ ნდე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის პრაქ ტი კა. პრო ცეს ში ჩარ თუ ლე ბი არი ან არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბიც, მა გა ლი თად, მსგავ სი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე შე ვი და ცვლი ლე ბა ად-
გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში, გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნა თან ხე ბი შინ მოვ ლის პროგ რა მის თვის, 
ასე ვე და უ ნის სინ დრო მის ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მა“ – საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აღ ნიშ ნულს არ უარ ყო ფენ რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბი და ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბით და ინ ტე რე სე ბის მა გა ლი თე ბიც მოჰ
ყავთ, უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბი ნა წი ლობ რივ ასა ხა ვენ მო სახ ლე
ო ბის სა ჭი რო ე ბებს და ყო ველ თვის ადეკ ვა ტუ რად არ პა სუ ხო ბენ არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს  

„მა გა ლი თად, შე მიძ ლია და ვა სა ხე ლო სოფ ლის პროგ რა მე ბი, რო ცა ყვე ლა სო ფელს 
ჰქონ და გა მო ყო ფი ლი რა ღაც თან ხა და მო სახ ლე ო ბა თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბე ბის მი-
ხედ ვით გან კარ გავ და ამ თან ხას. ად გი ლობ რი ვი ხელ მძღვა ნე ლო ბა მი დი ო და და მო-
სახ ლე ო ბას ეკი თხე ბო და, რა იყო სა ჭი რო, მე პი რა დად არ მი მი ღია მო ნა წი ლე ო ბა, 
მაგ რამ ვი ცი, რომ ეს პრო ცე სი ტარ დე ბო და გამ ჭვირ ვა ლედ და ჩემს სო ფელ ში, ფერ-
სათ ში ამ პროგ რა მით კეთ დე ბა მა მუ კა გორ გო ძის (რაგ ბის ტი) სა ხე ლო ბის სტა დი ო ნი“ 
– ქალ თა სა კა ლათ ბურ თო წრის ტრე ნე რი, პე და გო გი.

„მრა ვალ შვი ლი ან ოჯახს ბევ რი რამ სჭირ დე ბა და ყვე ლა სა ჭი რო ე ბას ვერ დაგ ვიკ-
მა ყო ფი ლებს მე რი ა, თუმ ცა ნა წი ლობ რივ დაკ მა ყო ფი ლე ბა ხდე ბა პრი ო რი ტე ტე ბის“ 
- მრა ვალ შვი ლი ა ნი მა მა.

„ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ცუდ დღე ში ა, რაც ძა ლი ან სამ წუ ხა რო ა... და ჩე მი ქუ ჩის მა გა-
ლით ზე რომ ვთქვა, მდი ნა რე გვაწ ვე ბა, ჯე ბი რე ბია სა ჭი რო, ამ ბო ბენ, რომ თან ხე ბი ა, 
მაგ რამ სხვა სა ჭი რო ე ბე ბი სათ ვის“ – ახალ გაზ რდა, უმუ შე ვა რი.

„მე არ მი სარ გებ ლია ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბით, რო გორც ძა ლა დო ბის მსხვერპლს, 
იმის შე საძ ლებ ლო ბა მე რი ას არ აქვს, ამ შემ თხვე ვა ში არ პა სუ ხობს მო თხოვ ნებს, ასე 
გა მო დის“ – მარ ტო ხე ლა დე და.
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კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თან და თა ნო ბით მკვიდ რდე ბა მი-
წო დე ბუ ლი სერ ვი სის მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა, თუმ ცა აღი ნიშ ნა, რომ არ სე ბუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბის გა სა აქ ტი უ რე ბე ლად და გა საძ ლი ე რებ ლად ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი სა ჭი რო ე ბენ მე თო დო ლო გი ურ მხარ და ჭე რას, ცოდ ნის და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას  

„ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის გეგ მის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით შექ მნი ლია 
ჯგუ ფი, რო მე ლიც და კომ პლექ ტე ბუ ლია რო გორც სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის, ასე ვე კერ ძო 
და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი სა გან. ისი ნი 6 თვე ში ერ თხელ იკ რი ბე ბი-
ან, რა თა მო ნი ტო რინ გი გა უ წი ონ შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა ო ებს. თუმ ცა ეს პირ ვე ლი წინ გა-
დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი არ არის საკ მა რი სი და, ვფიქ რობ, კარ გი იქ ნე ბო და, თუ კი მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტს დაგ ვეხ მა რე ბი ან კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის მე თო დო ლო გი ე ბის შეს წავ ლა ში, რა-
თა ეფექ ტუ რად გა ვაგ რძე ლოთ ამ მი მარ თუ ლე ბით საქ მი ა ნო ბა“ - მე რი ის ეკო ნო მის ტი.

„2020 წლი დან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი გა და ვი და პროგ რა მულ ბი უ ჯეტ ზე, რაც გუ ლის-
ხმობს შე დე გე ბის მიღ წე ვის შე ფა სე ბას. მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე მო ნი ტო რინ გი და შე-
დე გე ბის შე ფა სე ბა ხდე ბა დარ გობ რი ვი სამ სა ხუ რე ბის მი ერ. შე ფა სე ბის პრო ცეს ში 
მო სახ ლე ო ბის ჩარ თვის თვის სა ჭი როა მო სახ ლე ო ბის გა მო კითხ ვა კვა ლი ფი ცი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ“ – საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ის წევ რი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ყვე ლა ზე ხში რად მო ქა ლა ქე ე ბი ად გი ლობ
რივ თვით მმარ თვე ლო ბას მი მარ თა ვენ ჯან დაც ვას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხ ზე, რო გო რი ცაა 
მე დი კა მენ ტებ ზე დახ მა რე ბის გა წე ვის ან ოპე რა ცი ის და ფი ნან სე ბის თხოვ ნა  23%. სო ცი ა
ლუ რი დახ მა რე ბის /ფუ ლა დი დახ მა რე ბის თვის მი მარ თა გა მო კი თხულ თა 19%მა; ცნო ბას თან 
და კავ ში რე ბით  14%მა, მი წის გა ფორ მე ბის სა კითხ ზე  12%მა.

თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან პრობ ლე მა ზე რე ა გი რე ბის შე ფა სე ბი სას მო ქა ლა ქე თა და მო კი დე
ბუ ლე ბა მეტ წი ლად პო ზი ტი უ რი ა. გა მო კი თხულ თა 25%ის შემ თხვე ვა ში პრობ ლე მა მოგ ვარ და. 
45% თვლის, რომ პრობ ლე მა ნა წი ლობ რივ მოგ ვარ და, ხო ლო 13%ის მტკი ცე ბით, თვით მმარ თვე
ლო ბის მხრი დან იყო პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის და პი რე ბა, თუმ ცა პრო ცე სი უზო მოდ გა ი წე ლა. 
პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა ზე უა რის მაჩ ვე ნე ბე ლი კი საკ მა ოდ და ბა ლია  1%. 

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე თა მხრი დან ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ 
და ყე ნე ბუ ლი სა კი თხე ბი მეტ ნაკ ლე ბად გვარ დე ბა, თუმ ცა გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა აღ
ნიშ ნავს, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა არ ინ ტე რეს დე ბა მო სახ ლე ო ბის აზ რით მი წო დე-
ბუ ლი სერ ვი სის ხა რის ხის თა ო ბა ზე - 

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის, ძი რი თა დად, მი მი მარ თავს ახალ გაზ რდულ საბ ჭოს თან და-
კავ ში რე ბულ სა კი თხებ ზე და რა სა კი თხიც და მი ყე ნე ბი ა, და დე ბი თად გა დაწყ ვე ტი-
ლა... გარ და 1000-ლა რი ა ნი გრან ტი სა, რომ ლის გა ცე მაც ჩა ი შა ლა და ეს ძა ლი ან ცუ-
დი ფაქ ტი იყო, ეს ეხე ბო და იდე ე ბის და ფი ნან სე ბას. თუ კი იგი ვეს გა ა კე თებს მე რი ა, 
კარ გი იქ ნე ბა“ – სტუ დენ ტი.

„გაგ ვი კეთ და გა ნა თე ბა გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე, ახ ლა გან ხილ ვა შია ერ თი გან ცხა-
დე ბა, რო მე ლიც ჩემს მე ზო ბელ შშმ პირს ეხე ბა, რო მე ლიც გა და ად გილ დე ბა ეტ ლით 
და რომ გა მო ვი დეს გა რეთ, ნორ მა ლუ რი გზა ესა ჭი რო ე ბა და ვნა ხოთ, რა იქ ნე ბა“ – 
უმუ შე ვა რი ახალ გაზ რდა.

„მრა ვალ შვი ლი ა ნე ბის პროგ რა მე ბი და მომ სა ხუ რე ბა კარ გია მე რი ა ში, უფ რო მეტ-
ზეც, რა თქმა უნ და, უარს არ ვი ტყო დით, რო დე საც ამ დე ნი შვი ლი გყავს, დახ მა რე ბა 
საკ მა რი სი არა სო დეს არ არის, იმ დე ნი რამ სჭირ დე ბათ. რაც შე ე ხე ბა იმის გარ კვე-
ვას, მომ წონს თუ არა ესა თუ ის მო სა ხუ რე ბა, არა სო დეს არ უკი თხავთ ჩემ თვის“ 
- მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და.

თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გე ნელ თა მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ან პრობ ლე მა ზე რე ა-
გი რე ბის ხა რის ხის მი მართ მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი ლე ბის შე ფა სე ბი სას, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე
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ვის მო ნა ცე მე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ზო გა დად კმა ყო ფი ლე ბი არი ან მი ღე ბუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბით, რაც შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და  მე რი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით 
კმა ყო ფი ლე ბას გა მო ხა ტავს გა მო კი თხულ თა 78%, უკ მა ყო ფი ლოა მხო ლოდ 22%; საკ რე ბუ ლოს 
მი მართ კმა ყო ფი ლე ბას ხაზს უს ვამს რეს პონ დენ ტთა 81%, უკ მა ყო ფი ლოა 20%. სოფ ლებ ში 
მე რის წარ მო მად გენ ლის მი მართ კმა ყო ფი ლე ბა გა მო ხა ტა გა მო კი თხულ თა 76%მა, ხო ლო უკ
მა ყო ფი ლე ბა  24%მა. 

3.2.2.ადგილზეარსებულიპრიორიტეტებიდა

საჭიროებებიდამათზეეფექტიანირეაგირებისუზრუნველსაყოფად

აუცილებელინაბიჯები

კითხ ვა ზე, თუ რო მე ლი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბას ით ვა ლის წი ნებს ად გი ლობ რი ვი ხელ მძღვა ნე ლო ბა მუ
ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ში, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბამ ხა ზი გა უს ვა, 
რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა ით ვა ლის წი ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი მთლი ა ნი მო
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებს  46%. 21%ის აზ რით, ყუ რა დღე ბა ასე ვე ეთ მო ბა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის პრობ ლე მა ტი კას. გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბის თა ნახ მად, უყუ რა დღე ბოდ 
არის დარ ჩე ნი ლი ისე თი ჯგუ ფე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი, რო გო რე ბიც არის: ქა ლე ბი (3%), 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი (4%), მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი (7%), ბავ შვე ბი და ახალ გაზ რდე ბი 
(7%). გა მო კი თხულ თა 8%მა მი უ თი თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ფი
კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ნაკ ლე ბად ხდე ბა. შე საძ ლე ბე ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ მოწყ
ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის ნაკ ლე ბად გათ ვა ლის წი ნე ბა, გარ კვე ულ წი ლად, გან პი რო ბე ბუ ლია 
თა ვად მო სახ ლე ო ბის არა საკ მა რი სი აქ ტი უ რო ბით და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ
ლე ბის წი ნა შე სა კუ თა რი პრი ო რი ტე ტე ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის არა სა თა ნა დოდ წა მო ყე ნე ბით. 

რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა აზ რით, თუ რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბით 
არის სა ჭი რო ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მე ტი მი-
მარ თვა, პრი ო რი ტე ტულ სა კი თხე ბად 150 რეს პონ დენ ტი დან 56%ის აზ რით, ეს არის ჯან დაც ვის 
სფე რო და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა; 47% თვლის, რომ ეს არის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, ხო ლო 43% 
 ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა და შე სა ბა მი სი გა რე მოს შექ მნა ად გი ლებ ზე; 36%მა 
და ა სა ხე ლა ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (გზე ბი, ხი დე ბი და სხვა); 37%ის თქმით, ეს არის ხა რის ხი ა ნი სას
მე ლი წყლის მი წო დე ბა; 28%მა აღ ნიშ ნა შშმ პირ თათ ვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს შექ მნა, 25%მა 
 მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი მო ხუ ცე ბის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის (კვე ბით და სა ცხოვ რებ ლით 
უზ რუნ ველ ყო ფა) შექ მნა. 23% პრი ო რი ტე ტუ ლად მი იჩ ნევს კა ნა ლი ზა ცი ის პრობ ლე მის გა დაწყ ვე
ტას და ავა რი უ ლი სახ ლე ბის მო წეს რი გე ბას. გა მო კი თხულ თა გან 21%მა კი ხა ზი გა უს ვა ძა ლა დო
ბის მსხვერპლ ქალ თა სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის შექ მნას, კულ ტუ რი სა 
და გა ნათ ლე ბის სფე როს და სურ სა თის უვ ნებ ლო ბას. 

თვი სებ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა აზ რით, მე ტი ყუ რა დღე ბაა გა სა მახ ვი ლე ბე
ლი ისე თი სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე და პრობ ლე მებ ზე, რო გო რე ბიც არი ან: შშმ 
პი რე ბი, მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, ხან დაზ მუ ლი პი რე ბი, სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი, ახალ გაზ რდე ბი და ა.შ. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ფო კუ სი გა კეთ და გრძელ ვა დი ა ნი და სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი პროგ რა მე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბა ზე, რად გან, რეს პონ დენ ტთა აზ რით, ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბე ბი ვერ უზ რუნ
ველ ყო ფენ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბას და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის გაძ ლი ე რე ბას  

„ერ თჯე რა დი ფი ნან სუ რი გა სა ცემ ლე ბი მხო ლოდ უკი დუ რე სი, გა და უ დე ბე ლი აუ ცი-
ლებ ლო ბი სას უნ და გა ი ცეს და აქ ცენ ტი გა კეთ დეს გრძელ ვა დი ა ნი დახ მა რე ბის პროგ-
რა მებ ზე“ – მე რი ის ეკო ნო მის ტი.

შშმ პირ თა მხარ და ჭე რის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე ისა უბ რეს შშმ პირ თა მშობ
ლებ მა, რომ ლე ბიც ად გი ლებ ზე სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბის გა მო იძუ ლე ბულ
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ნი არი ან, თბი ლის ში ატა რონ შვი ლე ბი პრო ცე დუ რე ბის თვის და სპე ცი ა ლუ რი მა სა ჟე ბის თვის, 
რაც მძი მე ეკო ნო მი კურ ტვირ თად აწევს ოჯა ხებს. აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბის და ფი ნან სე ბა და მუ
ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბა მათ თვის კრი ტი კულ აუ ცი ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს. 
ყუ რა დღე ბა ასე ვე გა მახ ვილ და შშმ ბავ შვე ბის გან ვი თა რე ბის თვის შე სა ბა მი სი წიგ ნე ბის, კომ პი უ
ტე რე ბის და სპე ცი ა ლუ რი ინ ვენ ტა რის შე ძე ნა ში ხელ შე წყო ბის სა ჭი რო ე ბა ზეც  

„შშმ პი რე ბის დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბი უნ და გა ი ზარ დოს. გან სა კუთ რე ბით ბავ შვებს 
სჭირ დე ბათ დახ მა რე ბა. პა ტა რებს გან სა კუთ რე ბუ ლი კვე ბა უნ დათ, უნ და გან ვი თარ-
დნენ. ფი ზი კუ რი დატ ვირ თვა, სხვა ნა ი რი მა სა ჟე ბი უნ დათ. პრო ცე დუ რებ ზე თბი-
ლის ში დამ ყავს. ამას არ გვი ნაზ ღა უ რე ბენ... ასე თი ხარ ჯე ბის ანაზ ღა უ რე ბა უნ და 
გა ი ზარ დოს“ - შშმ პი რის ოჯა ხის წევ რი.

პა რა დოქ სუ ლი ა, რომ, მი უ ხე და ვად შშმ პირ თათ ვის მე ტი დახ მა რე ბის გა წე ვის და სერ ვი სე ბის 
მი წო დე ბის აუ ცი ლებ ლო ბი სა, ოჯა ხებს ხში რად სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პა კეტ საც უხ სნი ან 
იმის გა მო, რომ ისი ნი ცდი ლო ბენ სა კუ თა რი შვი ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას აუ ცი ლე ბე ლი სერ
ვი სე ბით და რე ა ბი ლი ტა ცი ით  

„ო ჯახ ში ორი შშმ ბავ შვი გვყავს და ამი ტომ ვი ყი დეთ მან ქა ნა, ამ ბავ შვებს ხომ სჭირ დე ბათ 
რე ა ბი ლი ტა ცი ა, უნ და წა იყ ვა ნო, მო იყ ვა ნო, ტრან სპორ ტით ვერ ამ გზავ რებ, სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბა მა შინ ვე მოგ ვიხ სნეს, ის მან ქა ნა კი სეს ხით ვი ყი დეთ“ - შშმ პი რის ოჯა ხის წევ რი. 

ხა ზი გა ეს ვა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის, ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის და მო სახ ლე ო-
ბის და საქ მე ბის პროგ რა მე ბის სა ჭი რო ე ბას, რაც უამ რა ვი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტას 
შე უ წყობ და ხელს და ასე ვე აღ მოფხ ვრი და სოფ ლე ბი დან ახალ გაზ რდე ბის მა სობ რივ გა დი ნე ბას 

„ჩვე ნი ხალ ხი საზ ღვარ გა რეთ არ უნ და მი დი ო დეს, ამის თვის აქ შე იძ ლე ბა სა ჭი რო 
გა რე მოს შექ მნა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უნ და იყოს პროგ რა მე ბი ახალ გაზ რდე ბის და-
საქ მე ბის თვის, მცი რე მე წარ მე ებს უნ და და ეხ მა როს“ - პენ სი ო ნე რი ქა ლი.

„და საქ მე ბა, რა თქმა უნ და, არის პრი ო რი ტე ტუ ლი, რომ არ გა ე დი ნე ბოდ ნენ მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტი დან ახალ გაზ რდე ბი და ასე ვე ვთვლი, რომ ბიზ ნეს იდე ე ბის წა ხა ლი სე ბაც 
უნ და შეძ ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა“ - ახალ გაზ რდა, უმუ შე ვა რი.

პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბად და სა ხელ და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და კა ნა ლი ზა ცი ის პრობ ლე-
მე ბის მოგ ვა რე ბა -

„ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ ინ ფრას ტრუქ ტუ რა უნ და იყოს ნო-
მერ პირ ვე ლი პრი ო რი ტე ტი. არის კა ნა ლი ზა ცი ის პრობ ლე მაც, რო დე საც ევ რო პუ ლი 
ქვე ყა ნა გქვია და 21-ე სა უ კუ ნე ა, უხერ ხუ ლი ა, 70 პრო ცენტს კა ნა ლი ზა ცი ის პრობ-
ლე მა ჰქონ დეს“ - ახალ გაზ რდა, უმუ შე ვა რი.

ახალ გაზ რდა რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს ახალ გაზ რდე ბის თვის არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე-
ბის მი წო დე ბის, მა თი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ზე მუ შა ო ბის და ად გი ლებ ზე მრა ვალ მხრი ვი 
წრე ე ბის გახ სნის სა ჭი რო ე ბა, მოს წავ ლე ა ხალ გაზ რდე ბის გა ნათ ლე ბის დო ნის ამაღ ლე ბის და 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნით  

„პრი ო რი ტე ტე ბად თუ დავ ყოფთ, ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი პრობ ლე მა უმუ შევ რო ბაა 
და კი დევ, ახალ გაზ რდე ბის ცნო ბი ე რე ბის გაზ რდა ზეც უნ და იფიქ რონ, არა ფორ მა-
ლუ რი გა ნათ ლე ბა არა საკ მა რი სია ბაღ დათ ში, კი არ სე ბობს ახალ გაზ რდუ ლი საბ ჭო 
და სქაი კლუ ბი, მაგ რამ ეს არა საკ მა რი სი ა“ - სტუ დენ ტი. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის და ად გი ლებ ზე არ სე ბუ ლი 
სა ჭი რო ე ბე ბის სწრა ფად დაკ მა ყო ფი ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რთუ ლი ბი უ როკ რა ტი უ ლი 
მე ქა ნიზ მის შე სუს ტე ბის მიზ ნით, გა მო კი თხულ თა ნა წი ლი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის 
დაჩ ქა რე ბას, რიგ სა კი თხებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ზრდას, დარ გობ რივ სა
მი ნის ტრო ებ სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა მიჯ ვნას მი იჩ
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ნევს მნიშ ვნე ლოვ ნად. გან სა კუთ რე ბით და სა ხელ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რო ლის ზრდა ისე თი 
სა კი თხე ბის გა დაწყ ვე ტა ში, რო გო რე ბიც არის: სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე
ბა, შე ჩე რე ბა ან აღ დგე ნა, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თვა, გზე ბის მარ თვა, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ობი ექ ტე ბის სა ხელ დე ბის სა კი თხებ ში მო ნა წი ლე ო ბა და ა.შ.  

„რიგ სა კი თხებ ში არ სე ბობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა და დარ გობ რი ვი სა მი ნის ტრო ე ბის 
კომ პე ტენ ცი ე ბის გა მიჯ ვნის სა ჭი რო ე ბა. მა გა ლი თად, გა რე მოს დაც ვის და წყალ მო-
მა რა გე ბის სა კი თხებ ში. ეს რომ იყოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი, 
შე საძ ლო ა, უფ რო სწო რად გა ნი საზ ღვროს, სად და რა ქმე დე ბე ბი გან ხორ ცი ელ დეს“ 
- მე რი ის ეკო ნო მის ტი.

„აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხე ბი ხში რად იწ ვევს გა უ გებ რო ბა სა და უკ მა ყო ფი ლე ბას, ხში რია 
პრე ტენ ზი ე ბი, რომ ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მა ადეკ ვა ტუ რად ვერ ასა ხავს არ სე-
ბულ რე ა ლო ბას და, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა, მსგავ სი სა კი თხე ბი გა დაწყ ვი ტონ ადა მი ა ნებ-
მა, რომ ლე ბიც უკეთ იც ნო ბენ ად გილ ზე მდგო მა რე ო ბას“ – საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

„ერ თ-ერ თი მტკივ ნე უ ლი თე მა ამ მი მარ თუ ლე ბით სწო რედ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე-
ლე ბის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა- მოხ სნა ა. ვფიქ რობ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რო ლი ამ მხრივ 
რომ გა ი ზარ დოს, არ იქ ნე ბა ცუ დი“ – მე რი ის ეკო ნო მის ტი.

3.3.ინკლუზიურობა/ჩართულობა

3.3.1.მოქალაქეთამონაწილეობისწახალისებადა

ჩართულობისხარისხი

მო ქა ლა ქე თა შე ხე დუ ლე ბა, თუ რამ დე ნად აც ნო ბი ე რე ბენ ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის და მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბას, არა ერ თგვა რო ვა ნი ა, რად გან 
გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა, კერ ძოდ კი 47%, ფიქ რობს, რომ მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ აც
ნო ბი ე რე ბენ მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. 31%ის აზ რით, ამ სა კითხს ად გი
ლობ რი ვი ჩი ნოვ ნი კე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ, 11% თვლის, რომ არა, ხო ლო 9%ს არ აქვს პა სუ ხი 
აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე. 

გა მო კი თხულ თა და ახ ლო ე ბით მე სა მე დი  30% მი იჩ ნევს, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
მი ერ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა /უზ რუნ ველ ყო ფა ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი პრი ო
რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრის პრო ცეს ში. 27% თვლის, რომ მა თი მო ნა წი ლე ო ბა წა ხა ლი სე ბუ ლია 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა ში, 17%  მო ქა ლა ქე ე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხილ ვა ში, 14% 
კი  მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის გან ხილ ვა ში. რეს პონ დენ ტთა 11%ის აზ რით, მა თი მო ნა
წი ლე ო ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლია მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ში. 

რა ო დე ნობ რივ მა კვლე ვამ ცხად ყო, რომ მო სახ ლე ო ბა არა საკ მა რი სად ფლობს ინ ფორ მა ცი ას 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ფორ მე ბის შე სა ხებ, რა საც შე დე გად მოს დევს მო ნა წი ლე ო ბის არა
საკ მა რი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი. მო ნა წი ლე ო ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მა, რა ო დე ნობ რი ვი 
მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, და სახ ლე ბის კრე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ა, რა საც გა მო კი თხულ თა 31% 
უს ვამს ხაზს. აღ ნიშ ნუ ლი დას ტურ დე ბა თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი თაც. რეს პონ დენ ტთა უმ რავ
ლე სო ბა კმა ყო ფი ლე ბით აღ ნიშ ნავს, რომ მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის დო ნე საკ მა ოდ გა ი ზარ
და წი ნა წლებ თან შე და რე ბით და ამას არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბაც და თა ვად მო სახ ლე ო ბის 
ინ ტე რე სიც უწყობს ხელს 

„მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში გა ცი ლე ბით მა ღა ლია 
წი ნა პე რი ოდ თან შე და რე ბით, იქე დან გა მომ დი ნა რე, რომ გარ კვე უ ლი პროგ რა მე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად აუ ცი ლე ბე ლი ა, მა გა ლი თად, და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბე ბის ჩა-
ტა რე ბა, გარ კვე უ ლი საქ მი ა ნო ბის და გეგ მვის პრო ცეს ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო-
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მად გენ ლე ბი თა ვად ვიწ ვევთ მო ქა ლა ქე ებს, მა გა ლი თად - კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბი სას... 
თუ კი აქამ დე დი დი დრო იყო სა ჭი რო მო ქა ლა ქე ე ბის და სა თან ხმებ ლად, რომ მო სუ-
ლიყ ვე ნენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტამ დე და აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლიყ ვნენ რიგ საქ მი ა ნო ბებ ში, 
ახ ლა უფ რო მარ ტი ვად ხდე ბა ეს ყვე ლა ფე რი. ბო ლო რამ დე ნი მე წე ლი წა დი ა, და ი-
ნერ გა სა ჯა რო ან გა რი შე ბის პრაქ ტი კაც, რო მელ შიც აქ ტი უ რად ერ თვე ბი ან მო ქა ლა-
ქე ე ბი“ - მე რი ის ეკო ნო მის ტი. 

„ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი მა ინც და სახ ლე ბე ბის კრე ბე ბი ა, ვი ნა ი დან ამ დროს მო ქა ლა ქე ე-
ბი თა ვად ასა ხე ლე ბენ და ირ ჩე ვენ მათ თვის მი სა ღებ წი ნა და დე ბებს. ამ დროს თა ვად 
არი ან დო მი ნან ტე ბი და მა თი მხრი დან ჩარ თუ ლო ბის და ნდო ბის ხა რის ხი გა ცი ლე ბით 
მა ღა ლი ა“ - საკ რე ბუ ლოს კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, საკ მა ოდ და ბა ლია მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ
ლო ბის ხა რის ხი საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ში (8%) და ან გა რი შე ბის მოს მე ნი სას (11%). გა მო კი
თხულ თა გან საკ მა ოდ მცი რე ნა წილს მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა საბ ჭოს 
მუ შა ო ბა ში (7%) და მხო ლოდ 2%ს მი უ მარ თავს ხე ლი სუფ ლე ბის თვის პე ტი ცი ით. გა მო კი
თხულ თა 23% აღ ნიშ ნავს, რომ არას დროს უსარ გებ ლია ჩარ თუ ლო ბის არც ერ თი ფორ მით 
(იხ. დი აგ რა მა #3).

 სამოქალაქო ჩართულობის რომელი ფორმა გამოგიყენებიათ

მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის დე ფი ციტ ზე მი უ თი თებს გა მო კი თხულ თა პა სი უ რო ბა, გა უ ზი ა
როს თვით მმარ თვე ლო ბას შე ნიშ ვნე ბი გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ. რეს პონ დენ ტთა უმ
რავ ლე სო ბა, კერ ძოდ კი 57%, აღ ნიშ ნავს, რომ არც უც დი ა, მი ე მარ თა სა კუ თა რი შე ნიშ ვნე ბით 
შე სა ბა მი სი ად გი ლობ რი ვი უწყე ბის თვის. გა მო კი თხულ თა 27%ს ეს უფ ლე ბა გა მო უ ყე ნე ბი ა. 
უმ რავ ლე სო ბამ, ვინც გა უ ზი ა რა თვით მმარ თვე ლო ბას სა კუ თა რი შე ნიშ ვნა მი წო დე ბულ სერ
ვი სებ ზე, არ ჩია აზ რის გა მო ხატ ვა წე რი ლის სა ხით (56%), 34%მა მი მარ თა უშუ ა ლო შეხ ვედ
რის გზას, ხო ლო 10%მა აზ რი და ა ფიქ სი რა ფე ის ბუქ გვერ დზე. 

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, მო სახ ლე ო ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი აქ ტი უ რია და ცდი
ლობს, ჩა ერ თოს თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ შეხ ვედ რებ ში, თუმ ცა ცალ კე უ ლი 
ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ო ბის დო ნე მა ინც არ არის საკ მა რი სი სა ი მი სოდ, რომ მოხ დეს მა თი სა
ჭი რო ე ბე ბის ჯე როვ ნად გათ ვა ლის წი ნე ბა ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ ში  

„ა რის ბევ რი გან სხვა ვე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ადა მი ა ნი, რო მელ საც წარ მოდ გე ნა 
არა აქვს, თუ რა ხდე ბა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში. მა გა ლი თად, არ არი ან 
აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლე ბი ქა ლე ბი, ბავ შვე ბი, რო მელ თა პერ სპექ ტი ვი დან უნ და იყოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ღე ბუ ლი“ - იუ რის ტი.

მო სახ ლე ო ბის პა სი უ რო ბის მი ზე ზად სა ხელ დე ბა ყო ველ დღი უ რი პრობ ლე მე ბი და საზ რუ ნა ვი, 
რაც ხელს უშ ლის მათ მო ნა წი ლე ო ბას 
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„მო სახ ლე ო ბა და კა ვე ბუ ლია პი რა დი პრობ ლე მე ბით და ნაკ ლე ბად გა მო ხა ტავს მარ-
თვა ში ჩარ თვის სურ ვილს“ – პენ სი ო ნე რი ქა ლი.

გარ და ამი სა, გა მო იკ ვე თა სპე ცი ფი კუ რი პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც აფერ ხებს სპე ცი ა ლუ რი 
სა ჭი რო ე ბის მქო ნე პი რე ბის ჩარ თუ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბას. მი ზეზ თა შო რის და სა ხელ და შშმ 
პირ თათ ვის არა ა დაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მო და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მე
ბი, კომ პი უ ტე რე ბის არ ქო ნა, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბი თაც შეძ ლებ დნენ სა კუ თა რი აზ რის და
ფიქ სი რე ბას მათ თვის სა ინ ტე რე სო და აქ ტუ ა ლურ სა კითხ ზე  

„ჩე მი ოჯა ხის წევ რი შშმ პი რია და თუ მას ექ ნე ბა კომ პი უ ტე რი, ის აქ ტი უ რად ჩა ერ თვე-
ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ცხოვ რე ბა ში, მის თვი საც უკე თე სი ა“- შშმ პი რის ოჯა ხის წევ რი. 

„მე ვფიქ რობ, რომ გარ კვე უ ლი ადა მი ა ნე ბი ჩარ თუ ლე ბი არი ან, მაგ რამ, მა გა ლი თად, შშმ 
პირს გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მა აქვს, რაც ავ ტო მა ტუ რად გუ ლის ხმობს იმას, რომ ის 
ვერ მი ი ღებს მო ნა წი ლე ო ბას და, ფაქ ტობ რი ვად, გა რი ყუ ლი გა მო დის“ - იუ რის ტი. 

3.3.2.თვითმმართველობასთანმოსახლეობისდიალოგისუკეთ

წარმართვისდამეტიჩართულობისუზრუნველყოფისგზები

მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბის (43%) აზ
რით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ვად ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან მო ქა ლა ქე ებ თან 
შეხ ვედ რე ბის და კონ სულ ტა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბა. 30% თვლის, რომ ჩარ თუ ლო ბის თვის აუ ცი
ლე ბე ლია მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა, სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის პრაქ ტი კის 
და ნერ გვის გზით. 11% თვლის, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თვა მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის და ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვის პრო ცეს ში. 

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის და მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდის საქ მე ში რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლი გა
მო ყოფს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლოვ ნად 
მი იჩ ნე ვენ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ადა მი ა ნუ რი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი 
რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბას მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის და პრობ ლე მა თა 
იდენ ტი ფი ცი რე ბის, მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის საქ მე ში 

„ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი გა ნუ საზ ღვრე ლია ცნო ბი ე-
რე ბის ამაღ ლე ბი სა და მო ქა ლა ქე თათ ვის არ სე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბის 
გაც ნო ბის თვალ საზ რი სით, რი სი რო გორც ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი, ასე ვე მა ტე რი ა ლუ რი 
რე სურ სიც, ვფიქ რობ, რომ მათ გა აჩ ნი ათ“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

„სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ყო ველ თვის ეძე ბენ სა ზო გა დო ე ბა ში მათ სა მიზ ნე 
ჯგუ ფებს და მუდ მი ვად ცდი ლო ბენ, ამ ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სე ბი წი ნა პლან ზე იყოს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ახერ ხე ბენ კი დეც მა თი ინი ცი ა ტი ვე ბის და ნერ გვას. რაც უფ რო 
მე ტი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცია გვე ყო ლე ბა, მით უფ რო მე ტი ხალ ხი იქ ნე ბა მა თი 
ინ ტე რე სის სფე რო ში“ – მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და.

აღ ნიშ ნულს მოწ მობს რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა შე ხე დუ ლე ბაც, 
რო მელ თა გან 19% თვლის, რომ საკ მა ოდ მა ღა ლია სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის და გა ნათ ლე
ბის და ასე ვე რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის მო ნი ტო რინ გის და კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
საქ მე ში (14%). 16% მი იჩ ნევს, რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს შე უძ ლი ათ ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის ად ვო კა ტი რე ბა და მო სახ ლე ო ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის მი ტა ნა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან (15%). თუმ ცა სა გუ ლის ხმო ა, რომ 
მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ საკ მა ოდ მცი რეა სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა
ცი ა თა რიცხ ვი ად გი ლებ ზე, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თულ ნი ად გი ლობ რივ პო ლი ტი
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კურ დი ა ლოგ ში. გა მო კი თხულ თა 55% იც ნობს მხო ლოდ ერთ ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც აღ
ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს, 44%  ორ ზე მეტს. სამ ზე მე ტი ორ გა ნი ზა ცია და ა სა ხე ლა 
რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 1%მა. 

კვლე ვის შე დე გე ბი დან ცალ სა ხა ა, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო სახ ლე ო ბა აღ ნიშ ნავს სა ზო გა
დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს და მნიშ ვნე ლო ბას, რო გორც სა ჯა რო რე ფორ მის ჯე როვ ნად 
და ნერ გვის, მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის საქ მე ში, ად
გილ ზე მა თი აქ ტი უ რო ბა და საქ მი ა ნო ბა ამ ეტაპ ზე უმ ნიშ ვნე ლოა და გა საძ ლი ე რე ბე ლი ა. სა ა მი
სოდ კი აუ ცი ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რა.

4.დასკვნადარეკომენდაციები

კვლე ვის შე დე გებ მა აჩ ვე ნა, რომ მო სახ ლე ო ბას გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვს და სჯე რა, რომ ად
გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ჯე რო ვა ნი გა ტა რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შე უ წყობს ხელს მო ქა ლა ქე თა ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას და კე თილ დღე ო ბას. თუმ ცა ასე ვე ნა
თე ლი ა, რომ რე ფორ მის ში ნა არ სი მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის თვის ნაკ ლე ბად არის ცნო ბი ლი. 

გა მო იკ ვე თა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვის მი მარ თუ ლე
ბით არ სე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბიც, რაც ხშირ შემ თხვე ვა ში უკავ შირ დე ბა არ სე ბუ ლი ელექ ტრო
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ხე ე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის არა საკ მა რის ინ ფორ მი რე ბას, გარ კვე
ულ ლო კა ცი ებ ში ინ ტერ ნე ტის არარ სე ბო ბას და მა თი სარ გებ ლო ბის თვის სა ჭი რო ცოდ ნი სა 
და უნა რე ბის დე ფი ციტს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი აღი ა რებს თვით
მმარ თვე ლო ბის მხრი დან გა წე უ ლი საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის და მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ
ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბას, მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე და პრობ ლე მა ზე რე ა გი რე ბის მი მარ
თუ ლე ბით არ სე ბულ პროგ რესს, კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო მა სე ბის 
ინ ფორ მი რე ბის სა კი თხი რო გორც სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ხე ე ბის შე სა ხებ. საკ მა ოდ სუს ტია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში და გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა და სა კუ თა რი პრი ო რი ტე ტე ბის ად ვო
კა ტი რე ბა მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ში. 

გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა სო ლი და რუ ლია სა კითხ ში, რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის და გა აქ ტი
უ რე ბის საქ მე ში, სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის და პრობ ლე მა თა იდენ ტი
ფი ცი რე ბის და ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის ად ვო კა ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, გა მო კი
თხულ თა ნა წი ლი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის დაჩ ქა რე ბას, რიგ სა კი თხებ ში მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ზრდას, დარ გობ რივ სა მი ნის ტრო ებ სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი
სუფ ლე ბას შო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა მიჯ ვნას მი იჩ ნევს მნიშ ვნე ლოვ ნად. 

კვლე ვა ში გა მოკ ვე თი ლი პრობ ლე მე ბის და საძ ლე ვად სა სურ ვე ლია შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა:

ადგილობრივხელისუფლებას

ელექტრონულისერვისებისშესახებმოქალაქეთაინფორმირებისგაუმჯობესება

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ
მა ცი ის ფარ თოდ გავ რცე ლე ბა, თვით მმარ თვე ლო ბის ხელთ არ სე ბუ ლი ყვე ლა რე სურ სის 
გა მო ყე ნე ბით (ფე ის ბუ ქით და ვებ გვერ დით, მას მე დი ის სა შუ ა ლე ბე ბით, მო სახ ლე ო ბას თან 
უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბის გზით);
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	ად გი ლობ რი ვი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა დი ფე
რენ ცი რე ბუ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით, სა მიზ ნე აუ დი ტო რი ის ასა კის, ელექ ტრო ნუ ლი 
პლატ ფორ მის გა მო ყე ნე ბის უნა რე ბის და ად გილ მდე ბა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

	ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის სა ხე ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის და მა თი სარ გებ ლო ბის დე
ტა ლუ რი ინ სტრუქ ცი ე ბის გან თავ სე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დებ სა და სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებ ში. ხო ლო მო სახ ლე ო ბის იმ ნა წი ლის თვის, რომ ლის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ელექ ტრო
ნუ ლი პლატ ფორ მე ბი სად მი გარ თუ ლე ბუ ლი ა, ინ ტერ ნე ტის სუს ტი და ფარ ვის ან შე სა ბა მი
სი უნარ ჩვე ვე ბის არარ სე ბო ბის მი ზე ზით, შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ბეჭ დუ რი 
მა სა ლე ბის სა ჯა რო ად გი ლებ ში გავ რცე ლე ბის გზით (სკო ლებ ში, აფ თი ა ქებ ში, მა ღა ზი ებ
ში, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ა.შ.);

	მო სახ ლე ო ბა ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სარ გებ ლო ბის თვის, სა თა ნა დო უნა რე ბის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შე სა წყო ბად, სპე ცი ა ლუ რი სერ ვის ცენ ტრე ბის ან /და ტექ ნი კუ რი მო ბი
ლუ რი ჯგუ ფე ბის შექ მნა, რომ ლე ბიც ად გილ ზე მო ემ სა ხუ რე ბი ან მო სახ ლე ო ბას და პრაქ
ტი კულ დახ მა რე ბას /ინ სტრუქ ტაჟს გა უ წე ვენ ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბის სა
კი თხებ ზე;

	ად გილ ზე არ სე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი ჯგუ ფე ბის (ე ქი მე ბის და მას წავ ლებ ლე ბის) რე
სურ სის გა მო ყე ნე ბა, მო სახ ლე ო ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის და მომ სა ხუ რე
ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის გზით; 

	მო სახ ლე ო ბის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
შე სა ბა მი სი სა მი ნის ტრო სა და თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ ინ ტერ ნეტ პრო ვა ი დე რებ თან აქ
ტი უ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ე ბა, ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ცალ კე უ ლი სოფ ლე
ბის ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის ან ინ ტერ ნე ტის სიგ ნა ლის გაძ ლი ე რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. 

ელექტრონულიმომსახურებისეფექტიანობისგაუმჯობესება

	ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი სას და მომ სა ხუ რე ბის და გეგ მვი სას, მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მაქ სი მა ლუ
რი გათ ვა ლის წი ნე ბა. სა ა მი სოდ, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე შე სა ბა მი სი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის 
და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლე ბის შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცი ის გაზ რდა და მო სახ ლე
ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და ანა ლი ზის პრაქ ტი კის და ნერ გვა თვით მმარ თვე ლო ბებ ში;

	ად გი ლებ ზე პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ჩა ტა რე ბა და მას ზე დაყ
რდნო ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ თა და ად გი ლობ რივ სა ჯა რო მო ხე ლე თა 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, რო მელ შიც დე ტა ლუ რად გა ი წე რე
ბა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის კონ კრე ტუ ლი გეგ მა;

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბის თვის არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ზე გავ ლე ნის და ეფექ ტი ა ნო
ბის მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გაძ ლი ე რე ბა, რაც შე საძ ლებ ლო ბას მის
ცემს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, შე ა ფა სოს მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე ო ბის კმა ყო ფი
ლე ბის ხა რის ხი და ეფექ ტი ა ნო ბა და ასე ვე სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის ხარ ჯვის ეფექ ტი ა ნო ბა.

მოქალაქეთამონაწილეობისგაძლიერება

	ად გი ლობ რივ დო ნე ზე პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდის
თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა მო ქა ლა ქე ე ბის დრო უ ლი ინ ფორ მი რე ბა მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ ლი 
ფორ მე ბის შე სა ხებ. ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლია მო ქა ლა ქე ებს ხე ლი მი უწ ვდე ბო დეთ და გეგ მი ლი 
საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის, სა ჯა რო მოს მე ნე ბის, სოფ ლის კრე ბე ბის და სხვა შეხ ვედ რე ბის 
დე ტა ლებ ზე და გან სა ხილ ველ სა კი თხებ ზე, მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბით, სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში 
და ვებ გვერ დებ ზე ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის გზით (მი ნი მუმ ერ თი კვი რით ად რე);
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	სა სურ ვე ლი ა, გა და ი ხე დოს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის, მათ შო
რის მო ქა ლა ქე თა მრჩე ველ თა საბ ჭოს, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს და შშმ პირ თა 
საბ ჭოს მოწ ვე ვის წე სი და გა აქ ტი ურ დეს აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის მუ შა ო ბის ინ ტენ სი ვო
ბა, მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბა შეხ ვედ რე ბის შე სა ხებ და უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს მა თი 
ჩარ თუ ლო ბა; 

	ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი
ნე ბულ ფორ მებ თან ერ თად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა პრო აქ ტი უ ლად და ნერ გოს მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის და მა ტე ბი თი ფორ მე ბი, მათ შო რის „სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის“ პროგ რა მე ბი;

	სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლო ბი თი და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ
ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ეფუძ ნე ბო დეს და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბა ზე და სა მო ქა ლა ქო 
მრჩე ველ თა საბ ჭო ზე გა მოთ ქმულ მო საზ რე ბებს, შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე
ბის გა ტა რე ბის გზით. 

ცენტრალურხელისუფლებას

	მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ავ ტო ნო მი ის გაძ ლი ე რე ბა და დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის პრო
აქ ტი უ ლი გა ტა რე ბა, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი
ნი ჭე ბის, ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა და ცე მის და ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი
სუფ ლე ბებს შო რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა გა მიჯ ვნის გზით, რა თა ად გი ლებ ზე გა ი ზარ დოს 
მო ქა ლა ქე თათ ვის მიზ ნობ რი ვი, სწრა ფი, მოქ ნი ლი დახ მა რე ბის გა წე ვის და პრობ ლე მა ზე 
ეფექ ტი ა ნი რე ა გი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი;

	სა სურ ვე ლია სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის, გა უქ მე ბის ან აღ დგე
ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ბა მი
სი სო ცი ა ლუ რი დე პარ ტა მენ ტის რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა;

	გა ი ზარ დოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ისე თი სა კი თხე ბის გა დაწყ ვე ტი სას, 
რო გო რე ბიც არის მუ ნი ცი პა ლუ რი ობი ექ ტე ბის სა ხელ დე ბის, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის და 
მუ ნი ცი პა ლუ რი გზე ბის მარ თვა.

სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებს

	ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბა 
და მა თი ადა მი ა ნუ რი და ტექ ნი კუ რი რე სურ სე ბის აქ ტი უ რი მი მარ თვა მო ქა ლა ქე თა გან
სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ჯგუ ფე ბის მო ბი ლი ზე ბის, ინ ტე რე სე ბის და სა ჭი რო
ე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის სა კი თხებ ზე;

	ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოქ მე დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან სა
ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის აქ ტი უ რი გავ რცე ლე ბა, არ სე ბუ
ლი ტექ ნი კუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით, მო სახ ლე ო ბის მი ერ ელექ ტრო
ნუ ლი სერ ვი სე ბის სარ გებ ლო ბის ხელ შე სა წყო ბად შე სა ბა მი სი მოქ მე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბა (ინ სტრუქ ტა ჟი, უნარ ჩვე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბა, ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა და ა.შ.);

	ად გილ ზე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბის და გან ვი თა რე ბის ხელ შე სა წყო ბად 
ად ვო კა ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა რო გორც ნა ცი ო ნა ლუ რი, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო აქ ტო
რე ბის სა ყუ რა დღე ბოდ. 
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შესავალი

სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე ფუნ და მენ ტურ ცვლი ლე ბებს ახორ ცი ე
ლებს. „სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის“ ხელ მო წე რის შემ დეგ 
ქვე ყა ნა ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის სიღ რმი სე უ ლი რე ფორ მა და ი წყო, რომ ლის შე დე გად უკ ვე 
სე რი ო ზუ ლი მიღ წე ვე ბი არ სე ბობს ღი ა, გამ ჭვირ ვა ლე, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბის, 
მო ქა ლა ქე თა უკე თე სი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით. 

რე ფორ მის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ნა წილს წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი მარ
თუ ლე ბით მიმ დი ნა რე მუ შა ო ბა. 20192020 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა ში (PAR) თვით მმარ თვე ლო
ბას თან და კავ ში რე ბით ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა და ი სა ხა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის 
მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) 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 და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

ქვე ყა ნა ში დი დი ხა ნია მი დის დის კუ სია თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბის 
(სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა მიჯ ვნა რიგ ცენ ტრა ლურ 
რგო ლებ თან, უკ ვე არ სე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ში ხელ შე წყო ბა) და, პა რა ლე ლუ
რად, მი სი თან მდე ვი რის კე ბის (ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის არა საკ მა რი სი კომ პე ტენ ცი ა, უკ ვე 
არ სე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის სუს ტი მე ქა ნიზ მე ბი და სხვა) თა ო ბა ზე. 

სა დღე ი სოდ, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე უკ ვე და ნერ გი ლია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მო დუ
ლე ბი (მი დის მზა დე ბა 2021 წლის თვის და ნარ ჩე ნი მო დუ ლე ბის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად). ერ თი 
მხრივ, სა და ვო არაა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სი კე თე  ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის 
გა მარ ტი ვე ბა, კომ ფორ ტუ ლო ბა, გამ ჭვირ ვა ლო ბა, მე ო რე მხრივ  სა ხე ზეა მი სი არა საკ მა რი
სი ეფექ ტი ა ნო ბა მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო. 
ეს ხელს უშ ლის მო ქა ლა ქე ებს სერ ვი სე ბის და უბ რკო ლე ბელ მი ღე ბა ში და გა ნა პი რო ბებს მათ 
არა საკ მა რის ჩარ თუ ლო ბას ად გი ლობ რივ მარ თვა ში. 

კვლევისმიზანიდამეთოდოლოგია

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 მეც
ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით 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 მხარ და ჭე რი
ლია ევ რო კავ ში რის მი ერ). პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ჯა რო მმარ თვე
ლო ბის რე ფორ მის გა ტა რე ბის ხელ შე წყო ბას. 

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის მი ზა ნია ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ
ლა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ
ვა ლო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის 
მო პო ვე ბა და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი
სათ ვის. კვლე ვა გა ნა ხორ ცი ე ლა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ მა 
ორ გა ნი ზა ცი ამ  გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი „ე დელ ვა ი სი“ და ხო ნის დევ ნილ თა 
სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი.

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: კვლე ვა ჩა ტარ და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი მე თო დო ლო გი ით. 
კვლე ვის პირ ველ ეტაპ ზე შე მუ შავ და კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი, რომ ლის ინ დი კა ტო რე ბი შე თან
ხმდა პრო ექ ტის პარ ტნი ო რებ თან.

მო ნა ცემ თა ინ ტერ პრე ტა ცი ის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ტრი ან გუ ლა ცი უ რი მიდ გო მა, რომ ლის 
შე დე გად, თვი სებ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის შე ჯე რე ბით, გა მო იკ ვე თა კვლე ვის 
ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი.
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რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და კლას ტე რუ ლი და კვო ტუ რი შერ ჩე ვის პრინ ცი პით, მო ქა
ლა ქე თა გან სხვა ვე ბუ ლი დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ფი ლით. კვლე ვის გე ნე რა ლუ რი ერ თობ ლი ო ბა 
 ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე ე ბი. კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი იყო სულ 180 პი რი. კვლე ვა 
რეპ რე ზენ ტა ბე ლუ რია და და საშ ვე ბია მო ნა ცემ თა გან ზო გა დე ბა. კვლე ვის ჩა ტა რე ბის დრო  
2020 წლის მარ ტი აპ რი ლი მა ი სი.

კვლე ვას ჰქონ და გარ კვე უ ლი შეზ ღუდ ვე ბი კო ვიდ19 პან დე მი ის გა მო.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა. სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა. ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბი. მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა.

ძირითადიინფორმაცია

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი იყო 150 ადა მი ა ნი: 94 ქა ლი - (63%) და 56 კა ცი (37%). 
თვი სებ რივ კვლე ვა ში კი - 30 რეს პონ დენ ტი: 17 ქა ლი და 13 კა ცი. მთლი ა ნად კვლე ვა ში 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 180-მა რეს პონ დენ ტმა - მათ შო რის იყო 111 ქა ლი და 69 კა ცი.

პი რის პირ ინ ტერ ვი უს მე თო დით გა მო ი კი თხა 150 რეს პონ დენ ტი; ჩა ტარ და 4 სიღ რმი სე უ ლი 
ინ ტერ ვიუ ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტთან და 4 ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სია ად გი ლობ რივ სო ცი ა
ლურ ჯგუ ფებ თან. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტებ ში იყ ვნენ გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის მქო ნე მო ქა-
ლა ქე ე ბი: სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  24%; იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი  19%; მრა
ვალ შვი ლი ა ნი მშო ბე ლი  5%; შშმ პი რი  11%; მარ ტო ხე ლა დე და  8% (და ნარ ჩე ნი 34%  
გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის გა რე შე). რეს პონ დენ ტთა ასა კი  18დან 77 წლამ დე; 1834 წწ. 
 37%; 3564 წწ  46%.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი იყ ვნენ მარ ტო ხე ლა და მრა ვალ შვი ლი ა ნი, სო ცი ა
ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლე ბი, მცი რე მე წარ მე ე ბი, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ
ლე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, შშმ პი რე ბი ან მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი 
პი რე ბი, ხო ნის ქალ თა კლუ ბის წევ რე ბი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა სა მუ შაო სტა ტუ სი (ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა): უმუ შე
ვა რი  40%; სა ჯა რო მო ხე ლე/ სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი პი რი  8%; პენ სი ო ნე რი  
11%; თვით და საქ მე ბუ ლი (მე წარ მე, მე ურ ნე)  32%; სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცია  4%; სტუ დენ
ტი/ მოს წავ ლე  4%. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით, 100 ლარ ზე ნაკ ლე ბი შე მო სა ვა ლი 
და ა ფიქ სი რა გა მო კი თხულ თა 17%მა. რეს პონ დენ ტთა 50%ის ოჯა ხის სა შუ ა ლო შე მო სა ვა ლი, 
ძი რი თა დად, 101დან 500 ლა რამ დე.

ადგილობრივიმართვისგამჭვირვალობა

კვლე ვის ორი ვე  რა ო დე ნობ რივ და თვი სებ რივ კომ პო ნენ ტში მოხ და თვით მმარ თვე ლო ბის 
საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბა მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუ
თხით. კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტში მო ცე მუ ლი კითხ ვე ბის სა შუ ა ლე ბით, რეს პონ დენ ტებ მა გა მო
ხა ტეს და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის სა კი თხი სად მი: 
კვლე ვის ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის აზ რით, თვით მმარ თვე ლო ბა ინ სტი ტუ ცი უ რად იმ დე ნად 
რთუ ლი წყო ბა ა, რომ თუ გვინ და გა მოწ ვე ვებს ვუ პა სუ ხოთ, რე ფორ მა, ცვლი ლე ბე ბი ყო ველ
თვის უნ და გან ხორ ცი ელ დეს. 

„ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა - ეს არის პა სუ ხი იმ სა ჭი რო ე ბებ ზე, 
რომ ლე ბიც კონ კრე ტუ ლი ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლის მო სახ ლე ო ბას აწუ ხებს. რე-
ფორ მა ყო ველ თვის ებ მის გან ვი თა რე ბას. მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი ერ თმნიშ ვნე ლოვ-
ნად პო ზი ტი უ რი ა“ - ა(ა )იპ მოს წავ ლე -ა ხალ გაზ რდო ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რი. 



76

„გამ ჭვირ ვა ლო ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ში და ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე-
ბის გა მარ თვა. ჩვენ ვი ცით, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე რი ის სამ სა ხუ რე ბი გა-
და სუ ლია ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მებ ზე, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ერ თი ა ნი 
სა ხა ზი ნო სის ტე მა, რაც ფი ნან სებს უკავ შირ დე ბა; საქ მის წარ მო ე ბის ერ თი ა ნი ელექ-
ტრო ნუ ლი სის ტე მა და ა. შ. ეს ძა ლი ან კარ გი ა. რო ცა ეფექ ტუ რი მუ შა ო ბის პრინ-
ცი პე ბი და ნერ გი ლია აღ მას რუ ლე ბელ სტრუქ ტუ რებ ში, ეს, თა ვის თა ვად, და დე ბით 
გავ ლე ნას ახ დენს მო სახ ლე ო ბა ზე“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

„მი სა სალ მე ბე ლი ა, რად გან ნე ბის მი ე რი რე ფორ მა გა ნახ ლე ბას და არ სე ბუ ლის უკე თე-
სო ბის კენ შეც ვლას გუ ლის ხმობს. რამ დე ნად აი სა ხე ბა ეს თვით მმარ თვე ლო ბა ზე და 
რო დის იქ ნე ბა თვალ ში სა ცე მი - ამას მო მა ვა ლი გვიჩ ვე ნებს“ - ა(ა )იპ „ნა ბი ჯი ხო ნის“ 
ხელ მძღვა ნე ლი.

ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად და დე ბი თი შე ფა სე ბის მი უ ხე და ვად, ით ქვა, რომ სა მუ შაო ჯერ კი დევ 
ბევ რი ა. ჯერ კი დევ იქ ნე ბა და სა ნერ გი ახა ლი მო დუ ლე ბი. ამის თვის კი სა ჭი როა დრო და 
კომ პე ტენ ტუ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის ჩარ თვა. ეს ყვე ლა ფე რი კი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სებს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვას. 

„მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას რაც შე ე ხე ბა, ვფიქ რობ, რომ თან და თან უმ ჯო ბეს დე-
ბა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის, სა ჯა რო ო ბის მხრი ვაც, მო სახ ლე ო ბის თვის ეფექ ტუ რი 
ხდე ბა იმ გა მოწ ვე ვე ბის და ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა, რაც ხორ ცი-
ელ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ამი ტომ ვფიქ რობ, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი მიღ წე ვე ბი 
გვაქვს სა ჯა რო მარ თვე ლო ბის რე ფორ მას თან და კავ ში რე ბით“ - სა ჯა რო სექ ტო-
რი, იუ რის ტი.

რეს პონ დენ ტებ მა პა სუ ხი გას ცეს კითხ ვას  რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა: 

„ე ლექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი მო ქა ლა ქის თვის ხელ მი საწ ვდო მი არ არის - რი გი მი-
ზე ზე ბის გა მო: მას ამის შე სა ხებ არ აქვს ინ ფორ მა ცი ა, ან აქვს ინ ფორ მა ცია და არ 
ფლობს შე სა ბა მის ტექ ნი კას, ან კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კა აქვს და არ აქვს სა თა ნა დო 
ცოდ ნა. შე სა ბა მი სად, ის რაც შექ მნი ლია მო სახ ლე ო ბი სათ ვის, საკ მა რი სად ხელ მი საწ-
ვდო მი არ არის“ - ა(ა )იპ „ნა ბი ჯი ხო ნის“ ხელ მძღვა ნე ლი.

„უ კე თე სი სის ტე მა სა დღე ი სოდ არ არ სე ბობს, რაც შე ე ხე ბა ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე-
ბას, ეს ხდე ბა და მო სახ ლე ო ბის თვი საც ხელ მი საწ ვდო მი ა, მაგ რამ რამ დე ნად იყე ნებს 
ამ ინ ფორ მა ცი ას და ეც ნო ბა მო სახ ლე ო ბა, ეს სხვა სა კი თხი ა“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ის სა მიზ ნე ჯგუ ფებ მა ისა უბ რეს, რამ დე ნად აქვთ ინ ფორ მა ცია სა
ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე, სა ი დან ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას, რო გო რია მა თი შე ფა სე
ბე ბი. რო გორც ირ კვე ვა, უმე ტე სო ბას ნაკ ლე ბად სმე ნია რე ფორ მის თა ო ბა ზე. ძი რი თა დად, 
ინ ფორ მა ცია აქვთ ტე ლე ვი ზი ი დან, სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბი დან. შე და რე ბით მე ტი ინ ფორ მი რე
ბუ ლო ბის ხა რის ხი აჩ ვე ნეს ქალ თა კლუ ბის წევ რებ მა, რო მელ თაც ფრაგ მენ ტუ ლად, მაგ რამ 
ჰქო ნი ათ შე ხე ბა თე მას თან: 

„მაქვს ინ ფორ მა ცი ა, ადა მი ა ნე ბი სა უბ რო ბენ, ტე ლე ვი ზი ი თაც მეს მის ხში რად“; „ჩვე-
ნი შეხ ვედ რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მეტ -ნაკ ლე ბად მაქვს ინ ფორ მა ცია რე ფორ მის შე-
სა ხებ“ - ქალ თა კლუ ბის წევ რე ბი.

„ნაკ ლე ბად ვარ ინ ფორ მი რე ბუ ლი, კარ გი იქ ნე ბა, თუ მე ტად გა ნავ რცო ბენ და გა ავ-
რცე ლე ბენ, ისე - მი ვე სალ მე ბი ცვლი ლე ბებს... ამის შე სა ხებ, ძი რი თა დად, ტე ლე ვი-
ზი ით გა მი გი ა“ - პე და გო გი ქა ლი. 

„მაქვს ინ ფორ მა ცი ა, რომ ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე-
ბი დან მე ტი უფ ლე ბე ბი უნ და გად მო ე ცეს“ - დი ა სახ ლი სი.
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„დი ახ, ტე ლე ვი ზი ი სა და [მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის] ფე ის ბუქ გვერ დის სა შუ ა ლე ბით ამის შე-
სა ხებ მსმე ნი ა, მაგ რამ დე ტა ლუ რად არ გავ ცნო ბი ვარ სა კითხს“ - სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი. 

გა მო ით ქვა მო საზ რე ბე ბი  რო გორ უნ და მოხ დეს თე მის პო პუ ლა რი ზა ცი ა: „გავ რცე ლე ბა კარ
გია პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცი ით“; „კარ გი იქ ნე ბა, მე ტი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ტე ლე ვი ზი ით“; 
„სჯობს ინ ტერ ნეტ სა შუ ა ლე ბე ბით მე ტად აქ ტი უ რად იქ ნეს გავ რცე ლე ბუ ლი“. 

მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თა ო ბა ზე 
რა ო დე ნობ რივ მა კვლე ვა მაც აჩ ვე ნა:

გაქვთ თუ არა ინფორმაცია საჯარო მმართველობის რეფორმის თაობაზე?

რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ტე ლე ვი ზი ი დან აქვს რეს პონ დენ ტთა 37%ს; არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან  17%ს; სა ხე ლი სუფ ლებო სტრუქ ტუ რე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რებ ზე მო ის მი ნა 20%მა; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ /ვებ გვერ
დი დან  17%მა (წყა რო ვერ და ა სა ხე ლა 9%მა). რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა 47%ს 
მი აჩ ნი ა, რომ რე ფორ მა გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს; 33% მი იჩ ნევს, 
რომ ნაკ ლე ბად გა ა უმ ჯო ბე სებს; 9%ის აზ რით  ვერ გა ა უმ ჯო ბე სებს. პა სუ ხის გა ცე მა გა უ
ჭირ და 11%ს.

კვლე ვის კითხ ვე ბით გა მო იკ ვე თა, ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ონ ლა ინ გან
ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ებ ზე ან სხვა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა, მაგ., ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ბი უ ჯე ტის /ქო ნე ბის შე სა ხებ, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ხარ ჯე ბის ან შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ. კვლე ვის 
ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის აზ რით, ვა კან სი ებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა არ სე ბობს, თუმ ცა მო
სახ ლე ო ბი სათ ვის უკე თე სი ფორ მის შე თა ვა ზე ბაც შე იძ ლე ბო და. 

„გარ და იმი სა, რომ ქვეყ ნდე ბა ვებ გვერ დზე, შე იძ ლე ბო და მე რი ის და მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის გვერ დებ ზე, ფე ის ბუქ გვერ დზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ყო ვა კან სი ე ბი, უფ რო მე ტი 
წვდო მა ექ ნე ბო და ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი. 

„https://www.hr.ge/ მეშ ვე ო ბით ცხად დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კონ კრე ტუ ლი ვა კან სი-
ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია და ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლი ა, მი ი ღოს დე ტა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცი ა, სა დაც მი თი თე ბუ ლია პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რის ტე ლე ფო ნის ნო მე რიც. 
წვდო მას თან და კავ ში რე ბით არა ნა ი რი პრობ ლე მა არ ექ ნე ბა“ - სა ჯა რო სექ ტო რი, 
იუ რის ტი.

გა მო იკ ვე თა მო საზ რე ბა, რომ ინ ფორ მა ცია ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბის შე სა ხებ მხო ლოდ მცი რე 
ნა წი ლი სათ ვის არის ხელ მი საწ ვდო მი. ეს უფ რო მო ქა ლა ქე თა აქ ტი ურ ჯგუ ფებს ეხე ბა. მა გა
ლი თად  მერ თან არ სე ბულ სა მო ქა ლა ქო საბ ჭოს და მის წევ რებს, ქალ თა კლუ ბის წევ რებს. 

„ამ ჟა მად თვი თონ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა არ იცის, რა ქო ნე ბას ფლობს. ამის თვის შექ-
მნი ლია შე სა ბა მი სი კო მი სი ა, 2016 წელს რი გი სა მუ შა ო ე ბი შეს რულ და, მხედ ვე ლო ბა-
ში მაქვს ინ ვენ ტა რი ზა ცია მთელ ქო ნე ბა ზე. ეს სა მუ შაო დრო უ ლად უნ და დას რულ-
დეს“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.
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„სამ სა ხუ რე ბი სა და აი პე ბის აქ ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ საკ მა ოდ დე ტა ლუ რი და მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა ხდე ბა. საკ მა ოდ ეფექ ტუ რი ფორ მაა ელექ ტრო-
ნუ ლი ფოს ტის khonismeria@yahoo.com სა შუ ა ლე ბით კო მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბა. მო-
სახ ლე ო ბი სათ ვის ეს მო სა ხერ ხე ბე ლი ა, რად გან ფი ზი კუ რი გა და ად გი ლე ბის გა რე შე 
შე უძ ლი ათ მი მარ თონ თვით მმარ თვე ლო ბას და მი ი ღონ მის გან პა სუ ხე ბი“ - ა(ა )იპ 
მოს წავ ლე -ა ხალ გაზ რდო ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რი.

„ძი რი თა დი ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა ხდე ბა მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დზე, თავ სდე ბა 
ინ ფორ მა ცი ე ბი, სი ახ ლე ე ბი. ბი უ ჯეტ ზე და ქო ნე ბა ზე კი ნაკ ლე ბად არის ინ ფორ მა-
ცი ა“ - მე წარ მე კა ცი.

„ძი რი თა დად, სო ცი ა ლურ და ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ პროგ რა მებ ზე არის გან თავ სე ბუ-
ლი მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დებ ზე ინ ფორ მა ცი ა“ - თე მის აქ ტი ვის ტი.

„ნაკ ლე ბია ინ ფორ მა ცი ის მო წო დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით, ძი რი თა დად, მიმ დი-
ნა რე აქ ტი ვო ბებ ზე გვაქვს ინ ფორ მა ცი ა, ისიც ფე ის ბუქ გვერ დით“ - პე და გო გი ქა ლი.

მო ქა ლა ქე თა ნა წი ლი თვლის, რომ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია უფ რო ზო გა დი ა: 

„ინ ფორ მა ცი ას ვეც ნო ბით, თუმ ცა დე ტა ლუ რად, მით უმე ტეს, ვა კან სი ებ ზე - ვე რა“ 
- იგპ ახალ გაზ რდა.

კვლე ვის ად გი ლობ რივ მა ექ სპერ ტებ მა უპა სუ ხეს კითხ ვებს, რამ დე ნად კარ გად ხდე ბა მო სახ
ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის გზე ბის და ფორ მე ბის შე
სა ხებ; ძი რი თა დად, რო გორ ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის თვის ამ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა; რამ დე ნად 
ხელ მი საწ ვდო მია ინ ფორ მი რე ბის ეს ფორ მე ბი. კვლე ვის ექ სპერ ტე ბის პო ზი ცი ე ბით, ელექ
ტრო ნუ ლი მარ თვა უფ რო ეფექ ტუ რია თვით მმარ თვე ლო ბის ში და საქ მი ა ნო ბის რე გუ ლი რე
ბის თვის. მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან მა თი გა მო ყე ნე ბა არ არის საკ მა რი სი და სა ჭი რო ებს სა თა
ნა დო ღო ნის ძი ე ბებს. სა ჭი როა მი ზე ზე ბის ანა ლი ზი და გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხო სტრა ტე გი ა:

„ჩე მი გა და სა ხე დი დან ვთვლი, რომ თვით მმარ თვე ლო ბა მმარ თვე ლო ბის ელექ ტრო-
ნულ ფორ მებს ძა ლი ან ეფექ ტუ რად იყე ნებს ში და სტრუქ ტუ რუ ლი მოხ მა რე ბის თვის, 
რად გან მას აქვს ამის გა მო ყე ნე ბის ადა მი ა ნუ რი და ტექ ნი კუ რი რე სურ სი. მო სახ-
ლე ო ბა კი ამას ეფექ ტუ რად ვერ იყე ნებს და ამას მხო ლოდ ერ თი მი ზე ზი არ აქვს. 
ისე - არ შე იძ ლე ბა ცალ სა ხად ვთქვათ, რომ მო სახ ლე ო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ-
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ფორ მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ აქვს“ - ა(ა )იპ მოს წავ-
ლე -ა ხალ გაზ რდო ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რი. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბით, მო ქა ლა ქე ე ბის უმე ტე სო ბა „მეტ ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი
რე ბუ ლი ა“ (59%) მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ. მა თი 25% აცხა დებს, 
რომ არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი.

რამდენად ხართ ინფორმირებული მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების შესახებ?

ინ ფორ მა ცია ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ მი ი ღეს  შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ვებ გვერ დი დან /ფე ის ბუქ ვერ დი დან (37%;) არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ
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ლე ბის გან (25%); ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რა ზე (10%); ტე ლე ვი ზი ი დან 
(10%); სხვა  მე ზო ბე ლი, ოჯა ხის წევ რი, პრე სა (17%). 

კვლე ვის შე დე გე ბის ანა ლი ზით ცხა დი ხდე ბა, რამ დე ნად გა ა მარ თლა თვით მმარ თველ ერ თე
უ ლებ ში და ნერ გილ მა ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მებ მა. ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ე ბის 
უმე ტე სო ბა ვერ იძ ლე ვა პა სუხს კითხ ვა ზე. მი ზე ზი არის ის, რომ ისი ნი არ იც ნო ბენ მომ სა ხუ
რე ბას, ან მას ზე ხე ლი არ მი უწ ვდე ბათ.

ის, ვინც იყე ნებს ელექ ტრო ნულ მო სა ხუ რე ბას, აღი ა რებს, რომ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის 
და ნერ გვამ ძა ლი ან მოქ ნი ლი გა ხა და ურ თი ერ თო ბა სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ სა და მო სახ
ლე ო ბას შო რის. მა თი შე ფა სე ბით, მომ სა ხუ რე ბა მი ი ღეს უფ რო მარ ტი ვად და ახა სი ა თე ბენ 
ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბას, რო გორც კომ ფორ ტულს და მო სა ხერ ხე ბელს: 

„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“ - ქა ლი, თე მის აქ ტი ვის ტი. 

„რა თქმა უნ და, მო სა ხერ ხე ბე ლი ა, მე ტი დრო და ენერ გია იზო გე ბა. მაქვს ინ ფორ მა-
ცია და ვი ყე ნებ ინ ტენ სი უ რად“ - ქა ლი, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრო მე ლი. 

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი, ძი რი თა დად, არ იც ნო ბენ 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ხე ებს. 

„ნაკ ლე ბად ვი ყე ნებ ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებს ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად. ვკი თხუ ლობ 
გა ზეთ „ხონს“ და მთე ლი კვი რის ამ ბებს ვგე ბუ ლობ“ - პენ სი ო ნე რი ქა ლი.

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ე ბის მო ნა წი ლე ე ბის ინ ფორ მა ცი ით, ისი ნი ყვე ლა ზე ხში რად სო ცი ა
ლუ რი ქსე ლე ბით სარ გებ ლო ბენ: 

„აქ ტი უ რად ვა დევ ნებ თვალს ფე ის ბუქ გვერდს და ვი ყე ნებ ელექ ტრო ნულ ფოს ტას“ - 
ქალ თა კლუ ბის წევ რი. 

„მუდ მი ვად ვა დევ ნებ თვალს ფე ის ბუ ქი სა და ვებ გვერ დის მუ შა ო ბას და ვეც ნო ბი სი-
ახ ლე ებს“ - სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით გა მოვ ლინ და, ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში რო მე ლი ელექ ტრო
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა მი ი ღეს რეს პონ დენ ტებ მა:

ბოლო წლის მანძილზე რომელი ელექტრონული მომსახურება გამოგიყენებიათ
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რო გორც დი აგ რა მა ზე ჩანს, მა თი რა ო დე ნო ბა, ვი საც არ გა მო უ ყე ნე ბია სერ ვი სი (არ აინ ტე
რე სებს, ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა, არ აქვს სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე ბი), მთლი ა ნო ბა ში შე ად გენს 
თით ქმის ნა ხე ვარს (48%). ყვე ლა ზე მო თხოვ ნად ინ ფორ მა ცი ას წარ მო ად გენს ვა კან სი ე ბის თა
ო ბა ზე გან ცხა დე ბე ბი (27%) და სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა (22%).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტებ მაც გას ცეს პა სუ ხი კითხ ვას, რო მელ ელექ ტრო ნულ 
სერ ვი სებს იყე ნე ბენ ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად: ყვე ლა ზე ხში რად და სა ხე ლე
ბუ ლი იყო მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დი (26%) და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დი 
(21%), ნაკ ლე ბად  საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დი (6%). www.my.gov.ge  მო ქა ლა ქის პორ ტა ლი 
და ა სა ხე ლა გა მო კი თხულ თა 6%მა. არ არის პო პუ ლა რუ ლი სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის ვებ
გვერ დი (1%). აქაც საკ მა ოდ დი დი იყო მა თი რა ო დე ნო ბა, ვინც აირ ჩია პა სუ ხი „არც ერ თი“ 
(38%). 

კვლე ვის ექ სპერ ტებ მა გაგ ვი ზი ა რეს სა კუ თა რი ხედ ვა, რამ დე ნად კარ გად ხდე ბა მო სახ ლე ო
ბის ინ ფორ მი რე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის გზე ბის და ფორ მე ბის შე სა ხებ 
და რა ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბია მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა ში. მა თი აზ რით, მო ქა ლა ქე თა 
ინ ფორ მი რე ბა ხდე ბა, მაგ რამ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ კუ თხით მუ შა ო ბის გაძ ლი ე რე ბა და ხე ლი
სუფ ლე ბის ყვე ლა რგო ლის ჩარ თვა. გარ და ამი სა, მო ქა ლა ქე ებს ხელს უშ ლით არა საკ მა რი სი 
ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ა. არის სოფ ლე ბი, სა დაც ინ ტერ ნე ტი არ არის ხელ მი საწ ვდო მი. ან გა რიშ გა
სა წე ვი ფაქ ტო რია მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა: მათ დიდ ნა წილს არ აქვს სა თა
ნა დო ტექ ნი კუ რი ბა ზა, არ შე უძ ლი ათ ინ ტერ ნე ტის პა კე ტის შე ძე ნა, ამას თან ერ თად  ნაკ ლე
ბად აქვთ სა თა ნა დო უნა რე ბი. 

გა მო ით ქვა გუ ლის ტკი ვი ლი იმის გა მო, რომ არის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის „და ბე რე ბის“ ტენ დენ
ცი ა: 

„ე ლექ ტრო ნუ ლი ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა, მარ თვა, წვდო მა და მო კი დე ბუ ლია ჩვე ნი მო-
სახ ლე ო ბის თუნ დაც მი ნი მა ლურ ცოდ ნა ზე, რო მე ლიც არ გა აჩ ნი ათ. არ გა აჩ ნი ათ 
იმი ტომ, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის ასა კობ რივ სტრუქ ტუ რას თუ გა დავ-
ხე დავთ, ის, ძი რი თა დად, ხან დაზ მუ ლია და არ აქვს წვდო მა ინ ტერ ნეტ თან“ - ა(ა )იპ 
მოს წავ ლე -ა ხალ გაზ რდო ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რი.

„და ბა ლია მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სი, სოფ ლე ბის ნა წილ ში არ აქვთ ინ ტერ ნეტ თან 
წვდო მა. ვფიქ რობ, რომ სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას ცო ცხა ლი შეხ ვედ რე ბით უფ რო მი აწ-
ვდენ ინ ფორ მა ცი ას, ვიდ რე ფე ის ბუქ პოს ტე ბით. შეხ ვედ რებ ზე შე იძ ლე ბა, გა კეთ დეს 
გან მარ ტე ბე ბი, რო მელ სა კი თხებ ში მი ი ღე ბენ ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით მომ სა ხუ რე-
ბას“ - სა ჯა რო სექ ტო რი, იუ რის ტი.

„ა უ ცი ლე ბე ლია სა ინ ფორ მა ციო და ფე ბის მო წყო ბა ხალ ხმრა ვალ ად გი ლებ ში, მუ ნი-
ცი პა ლი ტეტ ზე ყვე ლა ინ ფორ მა ცია იქ ნე ბა და ტა ნი ლი, რაც გამ ჭვირ ვა ლე იქ ნე ბა და 
ხელ მი საწ ვდო მი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის. მე ტად გა ეც ნო ბი ან ინ ფორ მა ცი ას“ - საკ რე ბუ-
ლოს წევ რი.

„ა უ ცი ლე ბე ლია ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა, კარ გი იქ ნე ბა შეხ ვედ რე ბი ყვე ლა სო ფელ ში 
და ყვე ლა უბან ში“ - ახალ გაზ რდა, იგპ. 

„უნ და მოხ დეს სხვა დას ხვა სა შუ ა ლე ბით მე ტი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა, თუნ დაც - 
ტე ლე ვი ზი ით, რომ ყვე ლას ჰქონ დეს წვდო მა, ზოგ მა მოხ მა რე ბაც არ იცის ინ ტერ ნე-
ტის“ - პე და გო გი ქა ლი.

„ჩვენ მეტ -ნაკ ლე ბად ვართ ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი, მაგ რამ უჯო ბე სი ა, ამ ინ ფორ მა ცი ამ 
სოფ ლად მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბამ დეც მი აღ წი ოს“ - ქალ თა კლუ ბის წევ რი. 

სა ჯა რო რე ფორ მის წარ მა ტე ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის თა ო ბა ზე მო ქა ლა ქე ე ბის 
სხვა დას ხვა მე თო დით ინ ფორ მი რე ბის სა ჭი რო ე ბა და ი ნა ხა გა მო კი თხულ თა 43%მა. 
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რაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი რეფორმის პროცესში მოსახლეობისთვის მოწოდებული 
მომსახურების გასაუმჯობესებლად?

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხზე სა უბ რი სას ით ქვა, რომ საკ რე ბუ ლომ და ამ
ტკი ცა 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 სტრა ტე
გი უ ლი დო კუ მენ ტი, სა დაც გა წე რი ლია გა მოწ ვე ვე ბი, რაც თვით მმარ თვე ლო ბას ამ მი მარ თუ
ლე ბით აქვს და შე მუ შა ვე ბუ ლია გეგ მა, თუ რო გორ უნ და აღ მო იფხ ვრას ხარ ვე ზე ბი. 

თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი მი უ თი თე ბენ, რომ, ერ თი შე ხედ ვით, არის ან გა რიშ
გე ბის ფორ მე ბი, მა გა ლი თად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერს წე ლი წად ში ერ თხელ აქვს შეხ ვედ რა, 
ან გა რიშს აბა რებს მო სახ ლე ო ბას, ასე ვე საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბიც წე ლი წად ში ერ თხელ აბა რე
ბენ ან გა რიშს ამომ რჩევ ლებს, მაგ რამ ეს საკ მა რი სი არ არის. გა მო ით ქვა გუ ლის ტკი ვი ლი იმის 
გა მო, რომ, რო გორც წე სი, ასეთ შეხ ვედ რებს ყო ველ თვის ერ თი და იგი ვე ხალ ხი ეს წრე ბა. 
ამას კი სა ჭი რო ეფექ ტი არა აქვს:

„უფ რო მე ტი სიხ ში რით არის სა ჭი რო საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე-
რის, მი სი მო ად გი ლე ე ბის, სამ სა ხუ რის უფ რო სე ბის შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო ბას თან და 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბის უფ რო აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა. ეს უკე თე სი იქ ნე ბო და 
მუ შა ო ბის თვის. ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ხა რისხს გაზ რდის გულ წრფე ლი შეხ ვედ რე ბი 
და არა შეხ ვედ რა- შეხ ვედ რის თვის, არა ერ თი და იგი ვე მოყ ვა ნი ლი ხალ ხი, არა მედ 
შემ თხვე ვით მო სუ ლიც და და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბიც, რომ ლე ბიც ამ ინ ფორ მა ცი ას 
გა მო ი ყე ნე ბენ თა ვი ანთ ყო ფა ში და საქ მი ა ნო ბა ში“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

„მე დავ სწრე ბი ვარ, რო გორ ატა რებს მე რი პრე ზენ ტა ცი ებს სა ჯა რო სივ რცე ში ან ღია 
სივ რცე ში, სა დაც მო სახ ლე ო ბას წა რუდ გენს ან გა რიშს, ასე ვე საკ რე ბუ ლოს წევ რებ-
თან და კავ ში რე ბით შე მიძ ლია გითხ რათ, რომ ატა რე ბენ მსგავ სი ტი პის შეხ ვედ რებს, 
კონ კრე ტულ ჯგუ ფებს იწ ვე ვენ და გა წე უ ლი მუ შა ო ბის შე სა ხებ აბა რე ბენ ან გა რი-
შებს. რაც შე ე ხე ბა ან გა რიშ გე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, ვფიქ რობ, ამ მხრივ მუ შა ო ბა უნ და 
გა აგ რძე ლონ“ - სა ჯა რო სექ ტო რი, იუ რის ტი.

კვლე ვის ექ სპერ ტე ბის აზ რით, შე იძ ლე ბა სოფ ლებ შიც და ი გეგ მოს ან გა რი შის ჩა ბა რე ბის თვის 
შეხ ვედ რე ბი, ასე ვე შე იძ ლე ბა ცალ კე სექ ტო რე ბის  პე და გო გე ბის, კერ ძო ბიზ ნე სის მოწ ვე ვაც, 
რა თა ყვე ლა მა სა ზე იყოს გათ ვლი ლი, სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი იყოს ამ პრო ცე სებ ში 
წამ ყვა ნი: „თუ თა ვად არ ინ ტე რეს დე ბი ან, ჩვენ შევ თა ვა ზოთ და და ვა ინ ტე რე სოთ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის პრო ექ ტე ბით“. 
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თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბის უმე ტე სო ბა არა სო დეს დას წრე ბია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის პრე ზენ ტა ცი ას. ნა წი ლი იხ სე ნებს მე რის ან გა რიშს 
და ნაკ ლე ბად  საკ რე ბუ ლოს მხრი დან ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მა გა ლი თებს. 

„ან გა რი შე ბი წა რედ გი ნე ბა, მაგ რამ უკუ კავ ში რი ნაკ ლე ბი ა, ან მო ქა ლა ქე თა მო საზ რე-
ბე ბის შემ დგო მი ასახ ვა არ ხდე ბა ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში“ - ახალ გაზ რდა, იგპ. 

ხე ლი სუფ ლე ბას თან დი ა ლო გის უკე თე სი პრაქ ტი კა აქვთ ქალ თა კლუ ბის წევ რებს, რომ ლე ბიც 
პე რი ო დუ ლად ხვდე ბი ან მერს და სა კუ თარ მო საზ რე ბებ საც აფიქ სი რე ბენ ქალ თა, იგ პთა, 
სხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის პრობ ლე მებ ზე და მა თი გა დაჭ რის გზებ ზე. ისი ნი სა ზო გა დო ე ბის 
ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბას უს ვა მენ ხაზს: 

„გვქონ და შემ თხვე ვე ბი, რო ცა მერ მა თვი თონ გა მოთ ქვა ჩვენ თან შეხ ვედ რის სურ-
ვი ლი“; „გამ ჭვირ ვა ლე არ არის -თქო, ვერ ვიტყ ვით, მაგ რამ არც მო სახ ლე ო ბა იჩენს 
დიდ ინ ტე რესს და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბაც არ აკე თებს მაქ სი მუმს ამ მი მარ-
თუ ლე ბით“ - ქალ თა კლუ ბის წევ რი.

ადგილობრივიმომსახურებისეფექტიანობა

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბის ერ თერ თი გა მო ხა ტუ ლე ბა არის ეფექ ტი ა ნი 
ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბა. ამ სა კითხ ში კი პირ ვე ლა დი ა, თუ რამ დე ნად არის მორ გე ბუ ლი 
არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბი და პრო ექ ტე ბი მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებს.

კვლე ვის ექ სპერ ტე ბის პო ზი ცი ით, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის მცდე
ლო ბა, ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბი მაქ სი მა ლუ რად სა მარ თლი ა ნად გა ნა წილ დეს, ძა ლი ან რთუ
ლია სა უ ბა რი რა ცი ო ნა ლურ ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ზე, თუ არ ხდე ბა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ
ლა, პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა მე ბის ეფექ ტის კვლე ვა. 

მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მომ სა ხუ რე ბის გან საზ ღვრა, ძი რი თა დად, შე მო სუ ლი გან ცხა დე ბე ბის და 
მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა და ცალ კე 
კვლე ვე ბი არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. მა თი აზ რით, არ შე იძ ლე ბა ხე ლა ღე ბით იმის მტკი ცე ბა, რომ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი პროგ რა მე ბი მიზ ნობ რი ვი არ არის, მაგ რამ გა მოწ ვე ვებ საც ხე და ვენ: 

„სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი არის, თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ცი ლე ბით მე ტი 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფი ა, რო მე ლიც პროგ რა მებს მიღ მაა და რო მელ თა დახ მა რე ბა აუ ცი-
ლე ბე ლი ა“ - ა(ა )იპ მოს წავ ლე -ა ხალ გაზ რდო ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რი.

ექ სპერ ტე ბის შე ხე დუ ლე ბით, პროგ რა მე ბის მთა ვა რი ნაკ ლი მა თი მოკ ლე ვა დი ა ნი ეფექ ტია და 

„კარ გი იქ ნე ბა, თუ აქ ცენ ტე ბი გრძელ ვა დი ან სერ ვი სებ ზე გა კეთ დე ბა“ - ა(ა )იპ „ნა ბი-
ჯი ხო ნის“ ხელ მძღვა ნე ლი.

„ძნე ლი სათ ქმე ლი ა, მორ გე ბუ ლია თუ არა სა ჭი რო ე ბებს, რად გან ამის კვლე ვა მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან არას დროს ჩა ტა რე ბუ ლა და არც, სამ წუ ხა როდ, მო მა ვალ ში 
იგეგ მე ბა, კვლე ვის პრაქ ტი კა არ არ სე ბობს და აუ ცი ლებ ლად სა ჭი რო ებს და ნერ გვას. 
მხო ლოდ ამის შემ დეგ შევ ძლებთ იმის თქმას, რამ დე ნად მორ გე ბუ ლია და გათ ვლი-
ლია ეს სერ ვი სე ბი მო სახ ლე ო ბა ზე, თუმ ცა კვლე ვე ბი უნ და ჩა ტარ დეს დარ გის კომ-
პე ტენ ტუ რი პი რე ბის მი ერ, ეს შე იძ ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სპე ცი ა ლის ტი არ იყოს 
და იყოს მოწ ვე უ ლი სპე ცი ა ლის ტი“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

მა გა ლი თად მოყ ვა ნი ლი იქ ნა უახ ლო ე სი პე რი ო დის პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი კა, რო დე საც არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან (PIN, ფონ დი „სო ხუ მი“) თა ნამ შრომ ლო ბით ჩა ტარ და სო ცი
ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და შე იქ მნა სო ცი ა ლუ რი სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა, 
ბი უ ჯეტ ში აი სა ხა კონ კრე ტუ ლი ინო ვა ცი უ რი პროგ რა მე ბი სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის 
და სახ მა რებ ლად. 
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კრი ტი კუ ლი გან წყო ბე ბი და ფიქ სირ და ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის მი მართ, რო ცა 
ფუ ლა დი დახ მა რე ბე ბი გა ი ცე მა გარ კვე ულ მოწყ ვლად ჯგუ ფებ ზე, მაგ რამ არ ხდე ბა შეს წავ
ლა, ამ კონ კრე ტულ მა დახ მა რე ბამ რა შეც ვა ლა მათ ცხოვ რე ბა ში, შეც ვა ლა თუ არა მა თი 
პი რო ბე ბი უკე თე სო ბის კენ.

„კვლე ვა ნე ბის მი ერ სა კითხს სჭირ დე ბა, მით უმე ტეს, რო ცა სა კი თხი ბი უ ჯე ტის გან-
კარ გვას ეხე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით გა სა კე თე ბე ლი მე ტი ა. მწი რი პრაქ ტი კა აქვს მუ-
ნი ცი პა ლი ტეტს“ - სა ჯა რო სექ ტო რი, იუ რის ტი. 

კვლე ვის ექ სპერ ტე ბის აზ რით, კვლე ვა და მო ნი ტო რინ გი მხო ლოდ კვა ლი ფი ცი უ რი არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე ბა და პრო ცე სი აქ ტი უ რი ა, სა ნამ პრო ექ
ტი მიმ დი ნა რე ობს. მი სი დამ თავ რე ბის შემ დეგ დი ნა მი კა ეცე მა. მო ნი ტო რინ გში მო ქა ლა ქე თა 
ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფე ბის ჩარ თუ ლო ბა კი თით ქმის არ არ სე ბობს:

„ჩემს გუ ლის ტკი ვილს ვიტყ ვი, რომ არ ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა 
და არც მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა, მაგ რამ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
ახორ ცი ე ლე ბენ მო ნი ტო რინგს. მა გა ლი თად, ფონ დი „სო ხუ მი“ - სა ჯა რო სექ ტო რი, 
იუ რის ტი. 

„სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თვა აუ ცი ლე ბე ლი ა, თუმ ცა ეს ჯგუ ფე ბი არ უნ და 
იყოს პო ლი ტი კუ რად ან გა ჟი რე ბუ ლი, რაც შე ე ხე ბა ხე ლის შემ შლელ გა რე მო ე ბებს, 
ვფიქ რობ, რომ ამას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნე ბა უშ ლის ხელს, სხვა ხე ლის შემ შლელ პი-
რო ბებს ვერ ვხე დავ“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა და ა ფიქ სი რეს ხედ ვა, რამ დე ნად პა სუ ხობს ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე
ბი მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებს და ახალ სა ბი უ ჯე ტო ღო ნის ძი ე ბებ ში ვი სი ინ ტე რე სე ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბა უნ და მოხ დეს უფ რო მე ტად. ექ სპერ ტებ მა და ა სა ხე ლეს კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფი და 
მა თი სა ჭი რო ე ბე ბი, რო მელ თა ად ვო კა ტი რე ბის სა ჭი რო ე ბა საც ხე და ვენ და სა ჭი რო ღო ნის ძი
ე ბე ბი მა თი სო ცი ა ლუ რი დაც ვის, გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ერ თხმად გა მო იკ ვე თა შშმ 
პი რე ბის მი მართ უფ რო მზრუნ ვე ლი და, რიგ შემ თხვე ვებ ში, მე ტად პა სუ ხის მგებ ლი ა ნი პო ლი
ტი კის აუ ცი ლებ ლო ბა, რაც მა თი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას მო ი აზ რებს და ზოგ ჯერ მა თი ოჯა ხის 
წევ რე ბის მი მარ თაც უფ რო მკაც რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას უზ რუნ ველ ყოფს: 

„წი ნა წლებ ში გა მო ვავ ლი ნეთ შემ თხვე ვე ბი, რო ცა მა ლავ დნენ შშმ პი რის არ სე ბო ბას 
ოჯახ ში. ამ სა კითხს გან სა კუთ რე ბუ ლი მიდ გო მა უნ და. მა თი ცნო ბი ე რე ბის კუ თხით 
სე რი ო ზუ ლი სა მუ შა ო ა. ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლია ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს შექ მნა. ახ ლა 
მიმ დი ნა რე ობს ახა ლი შე ნო ბე ბის ადაპ ტი რე ბა, მაგ რამ, პირ ველ რიგ ში, აღ მას რუ-
ლე ბე ლი და წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო უნ და იყოს ადაპ ტი რე ბუ ლი“ - სა ჯა რო 
სექ ტო რი, იუ რის ტი.

„ა სე თი ჯგუ ფე ბი არი ან შშმ პი რე ბი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბი და, სამ წუ ხა როდ, 
ვიდ რე აღი ა რე ბუ ლი ა, იმა ზე მე ტია ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი და მო ი ცავს ბევრ კა ტე-
გო რი ას. თუ ამ ჯგუ ფე ბის დახ მა რე ბა, მა თი პრობ ლე მე ბის ად ვო კა ტი რე ბა მოხ დე-
ბა, მა შინ შე იძ ლე ბა მა თი დაც ვაც, რა საც შემ დგომ მა თი გაძ ლი ე რე ბაც მოყ ვე ბა და 
სრულ ფა სო ვა ნი სო ცი ა ლი ზა ცი აც“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

გა მო ით ქვა გუ ლის ტკი ვი ლი შინ მოვ ლის სერ ვი სის გა უ მარ თა ო ბის გა მო. ით ქვა, რომ სა კი თხი 
პო ლი ტი კუ რად მომ წი ფე ბუ ლია და მას ზე დის კუ სი ე ბი დი დი ხა ნია მი დის, მაგ რამ არა საკ მა
რი სი რე სურ სე ბის გა მო ვერ ხერ ხდე ბა მი სი რე ა ლი ზე ბა: „არ გვაქვს შინ მოვ ლის სერ ვი სი და 
ამ პან დე მი ურ რე ჟიმ ში ცხოვ რე ბამ დღის წეს რიგ ში მწვა ვედ და ა ყე ნა ეს სა კი თხი“.

გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის ნუს ხა ში და ნა ხუ ლი იყო სეგ მენ ტი, ვინც არ 
მუ შა ობს, არ არის სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა ბა ზა ში, ვერ სარ გებ ლობს ვერც ერ თი 
პროგ რა მით: 
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„ჩე მი აზ რით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მე ტად უნ და გა კეთ დეს აქ ცენ ტი სა ზო-
გა დო ე ბის იმ სეგ მენ ტზე, ვინც არც მუ შა ობს, არც პენ სია აქვს და არც სხვა შე მო სა ვა ლი. 
სა შუ ა ლო ასა კის ადა მი ა ნებს ვგუ ლის ხმობ“ - ა(ა )იპ „ნა ბი ჯი ხო ნის“ ხელ მძღვა ნე ლი.

მო ქა ლა ქე თა ხედ ვით, სა ჭი როა ძა ლის ხმე ვა

„შშმ პი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბის, მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცე-
ბის, ყვე ლა ზე მე ტად ამ კა ტე გო რი ას ესა ჭი რო ე ბა ხელ შე წყო ბა“ - სო ცი ა ლუ რად და-
უც ვე ლი კა ცი. 

„ვფიქ რობ, სო ცი ა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბით, სო ცი ა ლუ რი პა კე ტი ხშირ შემ თხვე ვა ში 
ისეთ ოჯა ხებს არ აქვთ და ნიშ ნუ ლი, ვი საც ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბა“ - მარ ტო ხე-
ლა დე და.

„დევ ნი ლე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია მე ტი ხელ შე წყო ბა“ - იგპ ახალ გაზ რდა. 

„ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი-
ე რე ბა“ - ქალ თა კლუ ბის წევ რი. 

„უნ და ვი მუ შა ოთ შშმ პი რე ბის, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბის, მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცე-
ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით, ყვე ლა ზე მე ტად ამ კა ტე გო რი ას ესა ჭი რო ე ბა ხელ შე-
წყო ბა“ - მე წარ მე კა ცი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა და ფიქ სი რეს, ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, კერ
ძოდ რა სა კი თხე ბის მო საგ ვა რებ ლად მი უ მარ თავთ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის უწყე
ბი სათ ვის  მე რი ა/ საკ რე ბუ ლო: ყვე ლა ზე ხში რად ეს იყო ჯან დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა კი თხე ბი  მე დი კა მენ ტებ ზე დახ მა რე ბა /ო პე რა ცი ის და ფი ნან სე ბა (32%), სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის /ფუ ლა დი დახ მა რე ბა (14%); ცნო ბას თან და კავ ში რე ბით (15%). 

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ჩამოთვლილთაგან რომელი ჯგუფის საჭიროებას 
ითვალისწინებს

რო გორც დი აგ რა მა უჩ ვე ნებს, მო ქა ლა ქე თა 23% მი იჩ ნევს, რომ სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა ნაკ ლე ბად ხდე ბა. 26% კი ბი უ ჯეტს მი იჩ ნევს ნე იტ რა ლუ რად ყვე ლა ჯგუფ
თან მი მარ თე ბით.
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მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ფა სებ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე ე ბის მომ სა ხუ რე ბით 
კმა ყო ფი ლე ბის გა მოვ ლე ნა. მო ნა ცემ თა ანა ლი ზი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა დას ხვა 
შტოს მომ სა ხუ რე ბით კმა ყო ფი ლე ბის ხა რისხს გვიჩ ვე ნებს და გან ზო გა დე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ
ლე ვა:

ადგილობრივი სტრუქტურების მომსახურებით კმაყოფილების ხარისხი

რო გორც ირ კვე ვა, მო ქა ლა ქე ე ბი უფ რო კმა ყო ფი ლი არი ან მომ სა ხუ რე ბით, ვიდ რე უკ მა ყო ფი
ლო. უფ რო მე ტად არი ან კმა ყო ფი ლი მე რი ის მომ სა ხუ რე ბით, ვიდ რე საკ რე ბუ ლო სი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა პა სუ ხე ბით, პრობ ლე მე ბი, რო მელ თა გა მოც მი მარ თეს 
თვით მმარ თვე ლო ბას, მო აგ ვა რეს (15%) ან ნა წი ლობ რივ მო აგ ვა რეს (44%). პა სუ ხე ბის ჩა მო
ნათ ვალ ში მოხ ვდა „მცდე ლო ბაც არ ჰქონ დათ“ (6%), „დაგ ვპირ დნენ, მაგ რამ უზო მოდ გა ი
წე ლა მოგ ვა რე ბის პრო ცე სი“ (14%). 6% აცხა დებს, რომ „უ ა რის არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მი ზე ზი 
წე რი ლო ბით აც ნო ბეს“.   

კვლე ვა ში გა მო იკ ვე თა რო გორც კვლე ვის ექ სპერ ტე ბის, ასე ვე რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის ხედ ვა 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კითხ თან მი მარ თე ბით. და სა ხელ და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, მათ შო
რის, იმ სამ სა ხუ რე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა, რომ ლებ ზეც არ ვრცელ დე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა: 

„ცუ დი ა, რომ ამ დე ნი სამ სა ხუ რი და მო უ კი დებ ლად ფუნ ქცი ო ნი რებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-
ში და ისი ნი არ არი ან ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი თვით მმარ თვე ლო ბის წი ნა შე. მხო ლოდ 
ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბის ,,კე თილ ნე ბა ზე ა“ და მო კი დე ბუ ლი სხვა დას ხვა სა კითხ ზე 
ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბა, ჩარ თუ ლო ბა და ა.შ.“ - ა(ა )იპ „ნა ბი ჯი ხო ნის“ ხელ მძღვა ნე ლი.

დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ფორ მებ ზე, სფე რო ებ ზე კვლე ვის ექ სპერ ტე ბის მო საზ რე ბე ბი გა ი ყო. 
ზო გი ერ თი შე ხე დუ ლე ბით, 

„სო ცი ა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მე ტად კომ პე ტენ ტუ-
რი ა. მან უკეთ იცის ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბი, უკეთ იც ნობს სა კუ თარ მო სახ ლე-
ო ბას და - უმ თავ რე სი - აქვს მას თან თით ქმის მუდ მი ვი კო მუ ნი კა ცი ა. გა მომ დი ნა რე 
აქე დან, მი სი ჩარ თვით გა ცი ლე ბით ეფექ ტუ რი იქ ნე ბა ყვე ლა ის სო ცი ა ლუ რი პროგ-
რა მა თუ შე ღა ვა თი, რაც მო სახ ლე ო ბი სათ ვის და ი გეგ მე ბა“ - ა(ა )იპ მოს წავ ლე -ა ხალ-
გაზ რდო ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რი.

მე ო რე ექ სპერ ტი 

„დე ცენ ტრა ლი ზა ცია ჩემ თვის მტკივ ნე უ ლი სა კი თხი ა. მას დე ტა ლუ რი გან ხილ ვა, ხან-
გრძლი ვი მომ ზა დე ბა სჭირ დე ბა, რის თვი საც ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი აბ სო ლუ ტუ რად 
არ არის მზად“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, რეს პონ დენ ტი რი გი კომ პე ტენ ცი ე ბის გა მიჯ ვნის სა კითხს მა ინც ემ ხრო ბა: 
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„წყალ მო მა რა გე ბა ში შე იძ ლე ბა გა მიჯ ვნა, რაც წყლის მი წო დე ბის თან ხის ამო ღე ბას, 
წყლის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას გა მო იწ ვევს, რა საც მოყ ვე ბა ახა ლი წყლის რე სურ-
სე ბის გა ჩე ნა. ჩვე ნი რე გი ო ნი უხ ვია წყლის რე სურ სით, მი უ ხე და ვად ამი სა, ჩვე ნი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მთლი ა ნად ვერ კმა ყო ფილ დე ბა წყლის მი წო დე ბით, ზო გი კუს-
ტა რულ გზას მი მარ თავს. არის და სახ ლე ბე ბი - ჩა ის მე ურ ნე ო ბა, ეკო მიგ რან ტე ბის 
და სახ ლე ბა, სა დაც სას მე ლი წყა ლი სა ერ თოდ არ აქვთ. ბევ რი და სახ ლე ბა ა, სა დაც 
არის ტექ ნი კუ რი წყა ლი და სას მე ლად უვარ გი სი ა. თუ მოხ დე ბა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, 
შე საძ ლე ბე ლი ა, მოყ ვეს სა თა ვე ე ბის გა ფარ თო ვე ბა და 100%-ით მოხ დეს მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის უზ რუნ ველ ყო ფა წყლით. მე ტი თან ხის ამო ღე ბა მოხ დე ბა და მე ტი ადა მი-
ა ნი და საქ მდე ბა. რა ტომ ღაც ახა ლი რე სურ სე ბის მო ძი ე ბას, ახა ლი მა გის ტრა ლე ბის 
გაყ ვა ნას დი დად არ ექ ცე ვა ყუ რა დღე ბა, არ სე ბუ ლით კმა ყო ფილ დე ბი ან და რა ტომ - 
არ ვი ცი“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი. 

მი უ ხე და ვად დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კითხ ში არ სე ბუ ლი აზ რთა სხვა ო ბი სა, კვლე ვის ექ სპერ
ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ რიგ სო ცი ა ლურ სა კი თხებ ში, გან სა კუთ რე ბით სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბე ბის 
და ნიშ ვნი სა და მოხ სნის, თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლი ბევ რად მე ტი უნ და იყოს:

„ყვე ლამ ვი ცით, არც ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ე ბი და არც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ-
ლე ბი არ ენ დო ბი ან იმ ქუ ლე ბის სის ტე მას, რო მელ საც სო ცი ა ლუ რი სა ა გენ ტო ანი-
ჭებს მო სახ ლეს. პრინ ციპ ში - არ ვენ დო ბით, მაგ რამ იმ ქუ ლე ბით ხდე ბა ყვე ლა ფე რი, 
მას ზეა მიბ მუ ლი ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი. აქ შე იძ ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ნა წი-
ლობ რივ ჩარ თუ ლო ბა, მაგ რამ სიფ რთხი ლეა სა ჭი რო. ამ ბო ბენ, რომ ამ პროგ რა მას 
აქვს 15% ცდო მი ლე ბა. ამ დროს, მა გა ლი თად, იგი ვე ამ 15%, ან თუნ დაც 5% მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა რომ იყოს... იყო ამა ზე ერ თი პე რი ო დი დის კუ სი ა“ - 
საკ რე ბუ ლოს წევ რი. 

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან კონ კრე ტუ ლი პი რე ბი უნ და იყ ვნენ გა მო ყო ფი ლი, რომ ლე ბიც ამ 
კუ თხით მო აგ ვა რე ბენ სა კითხს, გა და ა მოწ მე ბენ. ყვე ლამ იცის, მის სო ფელ ში, მის თემ ში 
ვინ არის შე ჭირ ვე ბუ ლი. რო ცა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი, ვფიქ რობ, უფ რო 
ეფექ ტუ რად მო აგ ვა რე ბენ სხვა დას ხვა სა კითხს“ - სა ჯა რო სექ ტო რი, იუ რის ტი.

ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ე ბიც იზი ა რე ბენ ამ შე ხე დუ ლე ბას: 

„სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის კუ თხით კარ გი იქ ნე ბა, ჰქონ დეს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა“ - ახალ გაზ რდა იგპ. 

„სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბის სა კი თხი უნ და გან კარ გოს ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე-
ბამ“ - ქალ თა კლუ ბის წევ რი.

კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა თვით მმარ თვე ლო ბის პერ სო ნა ლის კომ პე ტენ ცი ის სა კი თხი სად მი და
მო კი დე ბუ ლე ბა. ექ სპერ ტე ბის აზ რით, რე ფორ მის ძი რი თა დი პრინ ცი პი  თვით მმარ თვე ლო
ბის გაძ ლი ე რე ბა პრო ფე სი ო ნა ლი, მო ტი ვი რე ბუ ლი, მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის კად რე ბის გა რე შე 
ძნე ლი წარ მო სად გე ნი ა. და ფიქ სირ და წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი  ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა
ტე გი ის არ სე ბო ბა, პერ სო ნა ლის ზრდის ხელ შე წყო ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი, მაგ რამ ით ქვა ისიც, 
რომ, ერ თი მხრივ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პერ სო ნა ლის ტრე ნინ გე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ა, მე ო რე 
მხრივ, ამ ტრე ნინ გებ ზე არ ხდე ბა მა თი მივ ლი ნე ბა, ვი საც ის რე ა ლუ რად სჭირ დე ბა.

ადგილობრივიმონაწილეობისსაკითხი(ინკლუზიურობა)

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი, ღი ა, გამ ჭვირ ვა ლე მარ თვის პრინ ცი პე ბის 
ქვა კუ თხე დი არის მო ქა ლა ქე თა სრულ ფა სო ვა ნი მო ნა წი ლე ო ბა თვით მმარ თვე ლო ბა ში. ექ
სპერ ტე ბის მო საზ რე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა „კრი ტი კუ ლად 
არა საკ მა რი სი ა“. 
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„ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა და სახ ლე ბის კრე ბე ბი, რო ცა არის სოფ ლის პროგ-
რა მე ბი და ხორ ცი ელ დე ბა ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი. ეს ხდე ბა წე ლი წად ში 
ერ თხელ, თუმ ცა ეს არა საკ მა რი სი ა. ავი ღოთ თუნ დაც პე ტი ცი ა. უკ ვე 6 წე ლი ა, საკ-
რე ბუ ლოს წევ რი ვარ და ერ თი პე ტი ცია იყო შე მო სუ ლი“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი. 

ექ სპერ ტე ბის აზ რით, მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ფორ მე ბის ბო ლომ დე გა მო ყე ნე ბას, სხვა
დას ხვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის გა აქ ტი უ რე ბას და მო ნა წი ლე ო ბას ად გი ლობ რივ მარ თვა ში რამ
დე ნი მე ფაქ ტო რი გა ნა პი რო ბებს: 

„გვჭირ დე ბა, რო გორც აქ ტი უ რი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი, ასე ვე აქ ტი უ რი და ინ ტე რე სი-
ა ნი მო ქა ლა ქე ე ბი, ელე მენ ტა რუ ლი ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტით რომ და ინ ტე რეს დნენ. ძა-
ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის პრაქ ტი კის და ნერ გვა. არ მახ სენ დე ბა 
შემ თხვე ვა, მო სუ ლიყ ვნენ მო ქა ლა ქე ე ბი და რა ი მე ისე თი პრო ექ ტი შე მო ე თა ვა ზე ბი-
ნათ, რაც წა ად გე ბა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს. თუმ ცა არ უნ და გა ჩერ დეს ად გი ლობ-
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბაც და უნ და შეს თა ვა ზოს გა აქ ტი უ რე ბა. ერ თი -ო რი ინი ცი ა-
ტი ვი ა ნი ადა მი ა ნი მა ინც გა მოჩ ნდე ბა“ - სა ჯა რო სექ ტო რი, იუ რის ტი.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე მო ქა ლა ქე თა უმე ტე სო ბას არ აქვს თვით მმარ თვე ლო ბა ში 
ჩარ თუ ლო ბის პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი კა. ერ თე უ ლებ მა და ა სა ხე ლეს მო ნა წი ლე ო ბის მა გა ლი თე ბი:

„დევ ნი ლებს მიგ ვი მარ თავს სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის სა ხე ლით, ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვამ-
დე მიგ ვი წო დე ბია ჩვე ნი ინი ცი ა ტი ვე ბი“ - იგპ ახალ გაზ რდა.

„ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ პრობ ლე მებ ზე მიგ ვი მარ თავს“ - შშმ პი რი.

„ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა ში მი მი ღია მო ნა წი ლე ო ბა“ - მე წარ მე ქა ლი.

იყო უფ რო მა ღა ლი ჩარ თუ ლო ბის მა გა ლი თიც:

„მაქ სი მა ლუ რად ვარ ჩარ თუ ლი. ყვე ლა შეხ ვედ რას, საკ რე ბუ ლოს სხდო მას ვეს წრე ბი, 
რომ სა ზო გა დო ე ბის ხმა იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო-
ცეს ში“. „გა რე გა ნა თე ბე ბის სა კითხ ზე მიგ ვი მარ თავს კო ლექ ტი უ რად და ნა წი ლობ რივ 
მოგ ვარ და სა კი თხი“ - ქალ თა კლუ ბის წევ რე ბი. 

„და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბას და ვეს წა რი და ძა ლი ან კარ გი წი ნა და დე ბე ბი წა მო ა ყე-
ნეს ახალ გაზ რდებ მა“ - სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი.

სამოქალაქო ჩართულობის რომელი ფორმა გამოგიყენებიათ
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რო გორც მო ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე ნებს, გა მო კი თხულ თა 44%ს ასე ვე არ აქვს მო ნა წი ლე ო ბის პრაქ
ტი კა. ყვე ლა ზე ხში რად ისი ნი მო ნა წი ლე ო ბენ და სახ ლე ბის კრე ბებ ში  33%. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა და ა სა ხე ლეს მთა ვა რი სა ჭი რო ე ბა  თვით მმარ თვე
ლო ბას თან კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გის და მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად „კონ
სულ ტა ცი ის მიზ ნით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პე რი ო დუ ლი შეხ
ვედ რე ბი მო ქა ლა ქე ებ თან“ (მო ნა წი ლე თა 50%). 

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ინ ფორ მა ცი ით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს მო ქა ლა ქე თა მო
ნა წი ლე ო ბის ად გი ლობ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბი: მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა 
საბ ჭო, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, მაგ რამ, მი უ ხე და ვად დი დი პო ტენ ცი ა ლი სა, არ 
ხდე ბა მა თი საქ მი ა ნო ბის გავ ლე ნა ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ დღის წეს რიგ ზე და ამ ეტაპ ზე 
ვერ ას რუ ლე ბენ მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვა ში ან გა რიშ გა სა წე ვი აქ ტო რის როლს. 

ასე ვე გა ი შა ლა დის კუ სია სა კითხ ზე, მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რა ში 
მდგო მა რე ობს ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი და რო გო რია მა თი ჩარ
თუ ლო ბის ხა რის ხი. 

„სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი რო ლი აქვს 
ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს და ხე ლი სუფ ლე ბა უფ რო ძლი ე რი ა, რო ცა 
ამ რო ლის და ნახ ვა შე უძ ლი ა“ - ა(ა )იპ „ნა ბი ჯი ხო ნის“ ხელ მძღვა ნე ლი.

„ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია ცო ტაა ჩვენ თან, თუმ ცა აქ ტი უ რად 
მო ნა წი ლე ო ბენ სხვა დას ხვა პრო ექ ტში, თა ვად გეგ მა ვენ, გვიწ ვე ვენ და ეძე ბენ სხვა-
დას ხვა პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზებს, ვფიქ რობ, რომ მათ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტიც 
ხელს უწყობს და გვერ დით უდ გას პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში“. 

აღ ნიშ ნუ ლი იყო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა  

„მათ უნ და ჰქონ დეთ რე სურ სი, რომ კონ კრე ტუ ლი პრო ექ ტე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლონ, ფი-
ნან სურ რე სურსს ვგუ ლის ხმობ“ - სა ჯა რო სექ ტო რი, იუ რის ტი. 

„მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი ჩარ თუ ლო ბა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან დი ა ლოგ ში. 
ვფიქ რობ, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მაქ სი მა ლუ რად თა ნამ შრომ ლობს სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან“ - მე წარ მე კა ცი.

„ყვე ლა ფერს თვით მმარ თვე ლო ბა ვერ შეწ ვდე ბა და ვერ მო აგ ვა რებს. კარ გია პრო-
ცე სებ ში არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა. მა თი ად ვო კა ტი რე ბით გა იხ სნა 
დევ ნილ თა ბაღ ში ბა გის ასა კის ჯგუ ფი“ - მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა გა მო ხა ტეს თა ვი ან თი პო ზი ცი ა, რა ში ხე და ვენ სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ
ცი ე ლე ბის კუ თხით:

რა ში ხე დავთ ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს სა ჯა რო მმარ თვე ლო-
ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში 294  

ა) ინ ფორ მი რე ბა/ გა ნათ ლე ბა 74 25%

ბ) რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის კონ ტრო ლი/ მო ნი ტო რინ გი 43 15%

გ) ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის ად ვო კა ტი რე ბა 70 24%

დ) ად გი ლობ რი ვი სა მარ თლებ ლი ვი აქ ტე ბის მი ღე ბის, ცვლი ლე ბე ბის და შეს წო რე ბე ბის 
ლო ბი რე ბა 19 6%

ე) მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის მი ტა ნა ხე ლი სუფ ლე ბას თან 22 7%
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ვ) მო სახ ლე ო ბა სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის დი ა ლო გის /ად გი ლობ რი ვი 
ჩარ თუ ლო ბის ხელ შე წყო ბა 25 9%

ზ) მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა 21 7%

თ) მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა 18 6%

ი) სხვა 1 0%

კ) არ ვი ცი /არ მაქვს პა სუ ხი 1 0%

რაც შე ე ხე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის კი დევ ერთ აქ ტორს  კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა გუ
ლის ტკი ვი ლით აღ ნიშ ნეს, რომ არ არ სე ბობს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის და კერ ძო სექ
ტო რის პარ ტნი ო რო ბა და სუს ტია ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა. 
და დე ბი თად შე ფას და თვით მმარ თვე ლო ბის მცდე ლო ბა, იყოს შუ ა მა ვა ლი ად გი ლობ რივ მე წარ
მე ებ სა და სხვა დას ხვა ეკო ნო მი კურ პროგ რა მას შო რის. ეს გა მო ი ხა ტე ბა რო გორც ინ ფორ მი
რე ბა კონ სულ ტი რე ბა ში, ასე ვე პრო ექ ტე ბის წე რი სას დახ მა რე ბა ში.

კვლე ვის და სას რულს, მო ნა წი ლე ებ მა კი დევ ერ თხელ გა ა მახ ვი ლეს ყუ რა დღე ბა, რა ში ხე და ვენ 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის როლს რე ფორ მის წარ მა ტე ბულ რე ა ლი ზა ცი ა ში  მო ქა ლა
ქე ე ბის თვის მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხით. და სა ხე ლე ბულ იქ ნა სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბა, ჯან დაც ვა, სა ნი აღ ვრე ქსე ლე ბის მო წეს რი გე ბა; და სუფ თა ვე ბა/ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა; 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (გზე ბი, ხი დე ბი და სხვა); ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა და 
შე სა ბა მი სი გა რე მოს შექ მნა ად გი ლებ ზე; გრძელ ვა დი ა ნი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი.

სა გუ ლის ხმო ა, რომ რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის 95 რეს პონ დენ ტმა (63.3%) მის თვის სო ცი ა ლუ
რად მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხ თა ჩა მო ნათ ვალ ში და ა სა ხე ლა მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის (მა წან წა ლა 
ძაღ ლე ბის) მარ თვა. ამ თე მა ზე თა ვი სი მო საზ რე ბე ბი გაგ ვი ზი ა რეს ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი
ლე ებ მაც. რო გორც აღ მოჩ ნდა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბო ლო სა მი წე ლი ა, ფაქ ტობ რი ვად, არ 
მომ ხდა რა მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის გაყ ვა ნა, მა თი აც რე ბი და თავ შე სა ფარ ში გან თავ სე ბა. ეს 
რჩე ბა ქა ლე ბის, ბავ შვე ბის, მო ხუ ცე ბის N1 პრობ ლე მად. ხონს არ აქვს ცხო ველ თა თავ შე სა
ფა რი. ქა ლა ქის და სოფ ლე ბის ცენ ტრებ ში არის მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის სა გან გა შო რა ო დე
ნო ბა. იმა ტა დაკ ბე ნი ლი მო ქა ლა ქე ე ბის რიცხ ვმა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს სურ ვი ლი, გა იყ ვა ნოს ისი ნი, მაგ რამ ამ ბო ბენ, რომ ერ თი ცხო ვე ლის 
მარ თვა 6080 ლა რი ჯდე ბა, რა საც ვერ წვდე ბა მუ ნი ციპ ალი ტე ტის ბი უ ჯე ტი (სწო რედ ამის 
გა მო პრაქ ტი კა ში და ნერ გი ლია ე.წ „პორ ტი რე ბა“, რო ცა ერ თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან მე ო რე ში 
ხდე ბა ცხო ვე ლე ბის ჩუ მად გა დაყ ვა ნა). მო ქა ლა ქე ე ბი და ჟი ნე ბით ითხო ვენ მა წან წა ლა ძაღ ლე
ბის გან დაც ვას, შე სა ბა მის ვაქ ცი ნა ცი ას, რაც უზ რუნ ველ ყოფს მა თი გამ რავ ლე ბის შე ჩე რე ბას.

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ხსე ნე ბუ ლი სა კი თხი ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ერ თდრო უ ლად 
დგას, მომ წიფ და სა კი თხის ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლურ და უფ რო მე ტად  ცენ ტრა ლი ზე ბულ დო ნე
ზე გა დაწყ ვე ტის აუ ცი ლებ ლო ბა. 

დასკვნა

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ დაგ ვა ნა ხა სა ჯა
რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თვით მმარ თვე ლო ბას თან მი მარ თე ბით და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ბის 
შეს რუ ლე ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა. გა მო იკ ვე თა მიღ წე ვე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი მო
ქა ლა ქე თათ ვის სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში: ად გი ლობ რი ვი მარ თვის გამ ჭვირ ვა
ლო ბის, მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის, ად გი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბის სა კი თხებ ში. 
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კვლე ვის რა ო დე ნობ რივ და თვი სებ რივ მო ნა ცემ თა ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა დად გმუ ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი ღი ა, ან გა რიშ ვალ დე
ბუ ლი და ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბის და ნერ გვის კენ. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აპ რო ბი რე ბუ ლია და 
წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის თვით მმარ თვე ლო ბის თვის სა ვალ დე ბუ ლო 
მო დუ ლე ბი. საკ მა ოდ გა მარ თუ ლი და ოპე რა ტი უ ლია სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი, რომ ლი თაც მო ქა
ლა ქე ე ბი ად გი ლობ რი ვი პრო ცე სე ბის მო ნა წი ლე ე ბი ხდე ბი ან, მაგ რამ მთლი ა ნო ბა ში არა საკ მა
რი სია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა და გა მო ყე ნე ბა მო ქა ლა ქე თა მი ერ. ამას 
გა ნა პი რო ბებს არა საკ მა რი სი ცნო ბი ე რე ბა და მცი რე ინ ფორ მა ცია ამ მომ სა ხუ რე ბის სი კე თე სა 
და სარ გე ბელ ზე, ცენ ტრის გან მო შო რე ბულ სოფ ლებ ში ინ ტერ ნე ტის გავ რცე ლე ბის არარ სე
ბო ბა; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის „და ბე რე ბის“ ტენ დენ ცი ის შე დე გად თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის 
მოხ მა რე ბის სა თა ნა დო უნა რე ბის ნაკ ლე ბო ბა; მო ქა ლა ქე ე ბის სი ღა რი ბე და ელექ ტრო ნუ ლი 
კო მუ ნი კა ცი ის და სამ ყა რებ ლად სა ჭი რო სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის ხელ მი უწ ვდომ
ლო ბა. 

კვლე ვის შე დე გად გა მოჩ ნდა, რომ, მი უ ხე და ვად მწი რი სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბი სა, ხო ნის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიზ ნობ რი ვი პროგ რა
მე ბი, თუმ ცა არის მო ქა ლა ქე თა მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ა, ვინც ამ პროგ რა მე ბის მიღ მა არის 
დარ ჩე ნი ლი. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით არ
სე ბობ და სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის შე დე გად სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მე ბის ინი ცი რე ბის, სა მო
ქა ლა ქო მო ნი ტო რინ გის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა, მაგ რამ ვერ მოხ და ამ გა მოც დი ლე ბის შემ
დგო მი საკ მა რი სი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია და და ნერ გვა. 

კვლე ვის შე დე გად თვალ სა ჩი ნო გახ და რიგ სა კი თხებ ში თვით მმარ თვე ლო ბის ფუნ ქცი ე ბის 
გაზ რდის აუ ცი ლებ ლო ბა, მაგ რამ გა მო იკ ვე თა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კი თხის გარ შე მო დის
კუ სი ე ბის და ად გი ლობ რი ვი მზა ო ბის მნიშ ვნე ლო ბა, თვით მმარ თვე ლო ბის სა თა ნა დო კომ პე
ტენ ცი ის გაზ რდის სა ჭი რო ე ბა.

კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი. ერ თი 
მხრივ, თვით მმარ თვე ლო ბის მზა ო ბა დი ა ლო გის თვის, მე ო რე მხრივ, ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გაძ ლი ე რე ბის სა ჭი რო ე ბა ად გი ლობ რივ მარ თვა ში რე ა ლუ რი ჩარ თვი
სათ ვის. ამ ეტაპ ზე მა თი ჩარ თვა ხდე ბა უმე ტე სად და სახ ლე ბის კრე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბით. არ 
არ სე ბობს პე ტი ცი ე ბის პრაქ ტი კა, არ არის სა თა ნა დო უკუ კავ ში რი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ
ლე ბის სა ვალ დე ბუ ლო ან გა რი შებ ზე.

რეკომენდაციები

კვლე ვის მიგ ნე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე გა კეთ და შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბი:

1.ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მომ სა ხუ რე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ან გა რიშ ვალ დე ბუ-
ლე ბის გა საზ რდე ლად სა ჭი როა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის მი სა ღე ბად 
სა თა ნა დო პი რო ბე ბის ხელ შე წყო ბა. ამის თვის:

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე მო ქა ლა ქე ე ბის ცნო ბი ე რე ბის 
გაზ რდა და ამ მიზ ნით ინ ფორ მი რე ბის კამ პა ნი ის ორ გა ნი ზე ბა;

	აუ ცი ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის თა ო ბა ზე მო ქა ლა ქე ე ბის სრულ მას შტა
ბი ა ნი ინ ფორ მი რე ბა. ამ მიზ ნით შე საძ ლე ბე ლია ტრა დი ცი უ ლი სა ინ ფორ მა ციო და ფე
ბის გა მო ყე ნე ბა, ად გი ლობ რი ვი პრე სის, რე გი ო ნუ ლი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის ჩარ თვა;

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე; ცენ ტრის გან მო შო რე ბულ თე მებ ში სა თა ნა დო სივ
რცის ორ გა ნი ზე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის და სამ ყა
რებ ლად;
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	სა ჭი როა მე რის წარ მო მად გენ ლის ინ სტი ტუ ტის გა მო ყე ნე ბა მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე
ბის თვის; შე საძ ლე ბე ლია ად გი ლობ რივ აქ ტი ურ სა თე მო ჯგუ ფებ თან თა ნამ შრომ ლო
ბით მო ხა ლი სე თა ჯგუ ფე ბის ორ გა ნი ზე ბა სა თა ნა დო უნა რე ბის არ მქო ნე მო ქა ლა ქე ე
ბის და სახ მა რებ ლად;

	სა სურ ვე ლია მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დე ბის უფ რო ეფექ ტუ რი გა მო ყე
ნე ბა მო ქა ლა ქე თა და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ინ ტე რაქ ტი უ ლი დი ა ლო გის თვის.

2. მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მათ სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე-
ბუ ლი სერ ვი სე ბის მი სა წო დებ ლად:

	მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გაგ რძელ დეს პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე
ბის, მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის სა ჭი რო მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვის 
ღო ნის ძი ე ბე ბი; მომ ზად დეს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გი ის სა მოქ მე დო გეგ მა;

	მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბის ბა ზა ზე და ი ნერ გოს 
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის, პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა; გა მო ყე ნე
ბუ ლ იქ ნას უკ ვე არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა;

	სა სურ ვე ლი ა, წა ხა ლი სე ბუ ლი იყოს ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მო ნა
წი ლე ო ბა სა ჭი რო ე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის, პროგ რა მე ბის მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში; 

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი ზრუნ ვის პო ლი ტი კის გაძ ლი ე რე ბა გან სა კუთ რე ბით 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის  მათ შო რის შშმ პი რე ბის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბის მი
მართ; ასე ვე  იმ სა მიზ ნე სეგ მენ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რო მელ საც აქვს მოწყ ვლა
დო ბის მა ღა ლი ხა რის ხი და ამა ვე დროს არის სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის 
მიღ მა;

	სა სურ ვე ლი ა, და ი ნერ გოს ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი კა მო ქა
ლა ქე ე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის გა და საჭ რე ლად. მა გა ლი თად, მა წან წა ლა 
ძაღ ლე ბის გან დაც ვა და მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა;

	მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე ი მუ შა ოს სტრა ტე გია მო სახ ლე ო ბის „და
ბე რე ბის“ სა წი ნა აღ მდე გოდ და ახალ გაზ რდე ბის დარ ჩე ნის მო ტი ვა ცი ის თვის ორი
ენ ტა ცია მოხ დეს გრძელ ვა დი ან სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა
მებ ზე.

 3. ად გი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შე წყო ბის თვის:

	აუ ცი ლე ბე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა აი ღოს პა სუ ხის მგებ ლო ბა კა ნო ნით გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე და მო ახ დი ნოს თე
მის აქ ტი უ რი ჯგუ ფე ბის, ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ტი
ვა ცი ა;

	მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მოხ დეს გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის, სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პრინ
ცი პებ ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და მათ ში მო ქა ლა ქე თა სრულ მას შტა ბი ა ნი მო ნა წი
ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 

	აუ ცი ლე ბე ლია არ სე ბუ ლი ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბის  გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
საბ ჭოს, მე რის სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს, სო ცი ა ლურ სა კი თხებ ში მრჩე ველ თა 
საბ ჭოს, შშმ პირ თა საბ ჭოს უფ რო ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბა;

	სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას რე სურ სე ბი მო
ქა ლა ქე თა, მათ შო რის ქა ლე ბის, ახალ გაზ რდე ბის, შშმ პი რე ბის სა მო ქა ლა ქო და ეკო
ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბის წა ხა ლი სე ბი სათ ვის.
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4. სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ად გი ლობ რი ვი იმ პლე მენ ტა ცი ის სა კითხ ში ცენ ტრა ლუ-
რი სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის მე ტი ჩარ თუ ლო ბის თვის, სა ხელ მწი ფოს მი ერ აღე ბუ ლი 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის ხელ შე წყო ბის თვის:

	 სა სურ ვე ლი ა, ცენ ტრა ლურ მა სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებ მა ჩა ა ტა რონ სრულ
მას შტა ბი ა ნი კვლე ვა თვით მმარ თვე ლო ბე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის, რე სურ სე ბის და ასე ვე 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის რის კე ბის ანა ლი ზის თვის; 

	 მნიშ ვნე ლო ვა ნია მოხ დეს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის თვის სა ჭი რო მე თო დო ლო გი უ რი 
დახ მა რე ბის გა წე ვა ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის ახა ლი მო დუ ლე ბის და სა ნერ გად.

5. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წვლი ლის გა საძ ლი ე რებ ლად სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში:

	სა სურ ვე ლი ა, გა ი ზარ დოს ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან პარ ტნი ო რო ბა და მოხ დეს 
არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის, მა თი ინ ტე რე სე
ბის ად ვო კა ტი რე ბის, უფ რო აქ ტი უ რი დი ა ლო გის ხელ შე წყო ბის კუ თხით; გაძ ლი ერ დეს 
თვით მმარ თვე ლო ბის ინ ფორ მი რე ბის, კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი, გან
სა კუთ რე ბით სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა კი თხებ ში;

	მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მოხ დეს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის სა ინ ფორ მა ცი ო, სა კონ სულ
ტა ცი ო, მე თო დო ლო გი უ რი და სხვა დახ მა რე ბა გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის, მო ნა წი ლე ო ბი
თი ბი უ ჯე ტი რე ბის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის და ა. შ. სა კი თხებ ში; მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის, ახალ გაზ რდე ბის, ქა ლე ბის, იგპ ჯგუ ფე ბის დაც ვი სა და გაძ ლი ე რე ბის ღო
ნის ძი ე ბე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.
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რაჭა-ლეჩხუმისდაქვემოსვანეთისრეგიონი

მოქალაქეთა ადგილობრივი

სა ჭი რო ე ბე ბის კვლევა

ამბროლაურის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტში

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რე გი ონ ში საჭიროებათა შეფასების ჩატარებაზე, 

ან გა რი შის მომ ზა დე ბა სა და რე დაქ ტი რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია 

მეწარმე ქალთა ფონდი

www.fwe.ge



94

შესავალი

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მამ, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში 2015 წელს და ი წყო, რამ დე
ნი მე ეტა პი გა ი ა რა. 2018 წლი დან მთავ რო ბამ და ი წყო დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა შუ ა ლო ვა დი ან 
სტრა ტე გი ა ზე მუ შა ო ბა, რომ ლის ერ თერ თი მი ზა ნია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო ქა ლა ქე ე ბის 
უკე თე სი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის თვის გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მა
ღა ლი სტან დარ ტის დამ კვირ დე ბა, რის თვი საც მოხ და ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვა.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის (PAR) 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ
მა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ნა წილ ში ორი ამო ცა ნის გან ხორ ცი ე ლე ბას ით ვა ლის
წი ნებს: თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა
მო სი ლე 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 ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ეტა პობ რი ვი გან ვი
თა რე ბა და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

იმის თვის, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა 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. ეს, პირ ველ 
რიგ ში, ნიშ ნავს მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას, აქ ტი
ურ პო ლი ტი კურ დი ა ლოგს თვით მმარ თვე ლო ბას თან მა თი შემ დგო მი ად ვო კა ტი რე 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 
მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით, 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“, რო მელ საც 
აფი ნან სებს ევ რო კავ ში რი. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უკ ვე 
ჩა ტარ და ად გი ლობ რი ვი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მო ნი ტო რინ გი მომ სა ხუ რე ბის გამ
ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, ინ კლუ ზი უ რო ბის მი მარ თუ ლე ბით, რო მელ მაც გა მო ავ ლი ნა 
არ სე ბუ ლი მიღ წე ვე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი მო ქა ლა ქე თათ ვის სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის კუ თხით.

 წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ჩა ტარ და „მე წარ მე ქალ თა ფონ დის“ ხელ მძღვა ნე ლო ბით სა მიზ ნე ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის  „რა ჭა ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა ნე თის თვით მმარ თვე ლო ბის რე სურ სცენ ტრი“ 
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“ მი ერ. 
ის მო ი ცავს ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე
ბის კუ თხით. კვლე ვის შე დე გად გა კე თე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი წა რედ გი ნე ბა ად გი ლობ რივ 
ხე ლი სუფ ლე ბას, სხვა შე სა ბა მის სტრუქ ტუ რებს. 

კვლე ვის მი ზა ნი: ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა მო ქა ლა ქე თათ ვის ხა რის ხი ა ნი მომ
სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის კუ თხით  PAR ამო ცა ნე ბის კონ ტექ სტში; მომ სა ხუ რე ბის გამ ჭვირ ვა
ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის კომ პო ნენ ტებ ში.

მე თო დო ლო გი ა: კვლე ვა ჩა ტარ და ტრი ან გუ ლა ცი უ რი მიდ გო მით, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს 
რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი მე თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბას. კვლე ვის და წყე ბამ დე შე მუ შა
ვე ბულ იქ ნა კვლე ვის გეგ მა და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის კითხ ვა რე ბი. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში მოხ და ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის შე ფა სე ბა სა მი მი მარ თუ ლე ბით: 
გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა და ინ კლუ ზი უ რო ბა. გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო 30 ინ დი კა ტო რი, რო
მელ თა მი ხედ ვით მოხ და მო ნა ცემ თა ინ ტერ პრე ტა ცია და ანა ლი ზი. 

შერ ჩე ვის ერ თობ ლი ო ბა - კვლე ვის გე ნე რა ლურ ერ თობ ლი ო ბას წარ მო ად გენ დნენ ცა გე რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე ე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა არის რეპ რე ზენ ტა ბე ლუ რი და იძ ლე ვა 
გან ზო გა დე ბის სა შუ ა ლე ბას. 

შერ ჩე ვა - კვლე ვის ჩა სა ტა რებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა რო გორც კლას ტე რუ ლი, ასე ვე კვო
ტუ რი შერ ჩე ვის პრინ ცი პი. მან მო იც ვა სხვა დას ხვა დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ფი ლის მო ქა ლა ქე ე ბი. 
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სულ კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო კი თხუ ლი იყო 174 რეს პონ დენ ტი.

კვლე ვის მო ნა ცემ თა ანა ლი ზი გან ხორ ცი ელ და პროგ რა მა spss სა შუ ა ლე ბით.

კვლე ვის ჩა ტა რე ბის დრო  2020 წლის აპ რი ლი მა ი სი.

კვლე ვის შეზ ღუდ ვე ბი - კვლე ვა ჩა ტარ და კო ვიდ19ის პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა გან
გე ბო მდგო მა რე ო ბის პი რო ბებ ში, რის გა მოც რეს პონ დენ ტთა უმე ტეს ნა წილ თან და კავ ში რე ბა 
მოხ და სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ით და ონ ლა ინ რე ჟიმ ში.

ძირითადიინფორმაცია:

კვლე ვის დე მოგ რა ფი უ ლი სუ რა თი: რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი
ღო 150 რეს პონ დენ ტმა, მათ გან 42% იყო კა ცი, ხო ლო 58%  ქა ლი. გა მო კი თხულ თა ასა კობ
რი ვი ჯგუ ფი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: 

1. რესპონდენტის ასაკი

რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სი ნა წი ლი (54%) არის და ქორ წი ნე ბუ ლი, სრუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე
ბით (48%). გა მო კი თხულ თა 45%ს აქვს გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი, რო მელ შიც ყვე ლა ზე 
ხში რად და სა ხელ და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სი (32%), ასე ვე რე გი ონ ში არი ან მრა
ვალ შვი ლი ა ნი მშობ ლე ბი  9% და იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი  4%. 

სამ წუ ხა როდ, კვლე ვის ფარ გლებ ში და ფიქ სირ და, რომ გა მო კი თხულ თა 34% არის უმუ შე ვა რი. 
3% არის სტუ დენ ტი, ხო ლო 9%  პენ სი ო ნე რი. დარ ჩე ნი ლი 54% შემ დეგ ნა ი რად არის გა და ნა
წი ლე ბუ ლი: სა ჯა რო მო ხე ლე/ სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი  26%, თვით და საქ მე ბუ ლი 
(მე წარ მე, მე ურ ნე)  18%, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი  10%.

რეს პონ დენ ტთა ოჯა ხე ბის სა შუ ა ლო თვი უ რი შე მო სა ვა ლი თვის გან მავ ლო ბა ში არის 101500 ლა
რი და 501900 ლა რი. გა მო კითხ ვის მო ნა წი ლე თა 25მა პრო ცენ ტმა უა რი გა ნა ცხა და პა სუხ ზე.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუ ფებს წარ მო ად გენ დნენ: სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე-
ბი, შშმ პი რე ბი/ მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი, მარ ტო ხე ლა მშობ ლე ბი, ქა ლე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, 
პენ სი ონ რე ბი, სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი, ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო-
მად გენ ლე ბი. 

მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე: რა ო დე ნობ რი ვი და 
თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბით გა მოვ ლინ და ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის, რი გი თი მო ქა
ლა ქე ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის, მი სი შე დე
გე ბის, არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის მი მართ.

კვლე ვის რეს პონ დენ ტი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი თვლი ან, რომ რე
ფორ მამ გა ა მარ თლა და მი სი შე დე გე ბი თვალ სა ჩი ნოა იმ კუ თხით, რომ სა ხე ზეა უფ რო ნაკ
ლე ბი ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე დუ რე ბი. ეს, მა თი აზ რით, მეტ წი ლად არის ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვის შე დე გი, რომ ლის დამ სა ხუ რე ბი თაც  



96

„სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია ღია და ხელ მი საწ ვდო მია მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ფე ნი სათ ვის“ - 
მე რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი.

იგი ვე მო საზ რე ბას იზი ა რებს ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე
ლი.

„ამ პე რი ოდ ში მე რი ის სო ცი ა ლურ ქსელ ში, სხვა ელექ ტრო ნულ რე სურ სებ ზე აქ-
ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა, რა მაც გა ა ად ვი ლა წვდო მა იმ 
საქ მი ა ნო ბა ზე, რო მელ საც ახორ ცი ე ლებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. შე სა ბა მი სად, იზ რდე ბა 
მომ ხმა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა“. 

თუმ ცა ხე ლი სუფ ლე ბის ზო გი ერთ წარ მო მად გე ნელს ჰქონ და შე და რე ბით კრი ტი კუ ლი შე ხე
დუ ლე ბე ბიც და გა მო ით ქვა სურ ვი ლი, უფ რო ჩქა რი ტემ პით მოხ დეს რე ფორ მის გან ხორ ცი ე
ლე ბა:

„ჯერ ჯე რო ბით, რე ფორ მა მიმ დი ნა რე ობს ნე ლი ტემ პით და შე დე გე ბი ნამ დვი ლად 
არა არის ხელ შე სა ხე ბი“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი ქა ლი. 

ამ ბრო ლა ურ ში რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა 43%ს არა აქვს ინ ფორ
მა ცია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის /სამ სა ხუ რის რე ფორ მის თა ო ბა ზე. გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 
25%მა იცის რე ფორ მის შე სა ხებ, ხო ლო 32%ს აქვს ნა წი ლობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ა. ინ ფორ მა
ცი ის მი ღე ბის ძი რი თად წყა როს წარ მო ად გენს ტე ლე ვი ზია  43% და არა სამ თავ რო ბო ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი  23%. ასე ვე მო სახ ლე ო ბა ინ ფორ მა ცი ას იღებს შე სა ბა მი სი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუ ქი დან /ვებ გვერ დი დან  15% და სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რებ ზე  8%.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბიც აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მათ არა აქვთ საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე. არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია კი ფრაგ მენ ტუ ლია და სის ტე
მა ტი ზი რე ბას და სა თა ნა დო გა აზ რე ბას სა ჭი რო ებს,

„ნა წი ლობ რივ გა მი გია ტე ლე ვი ზი ით, არა სამ თავ რო ბო ე ბის გან, მაგ რამ, მთლი ა ნო ბა-
ში, მინ და გა ვერ კვი ო, რას გუ ლის ხმობს და რა დო ზით არის მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ-
ლო ბა აუ ცი ლე ბე ლი, რა რო ლი აქვს ამ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მას“ - მა მა-
კა ცი, პე და გო გი.

სა ინ ტე რე სო ა, მი აჩ ნი ათ თუ არა რეს პონ დენ ტებს, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა 
გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს. რო გორც დი აგ რა მა ზე ვხე დავთ, უმე
ტე სო ბას „უ ჭირს პა სუ ხის გა ცე მა“. მათ შო რის, ვინც გა მო ხა ტა პო ზი ცი ა, მე ტი ნა წი ლი ოპ
ტი მის ტუ რად უყუ რებს რე ფორ მის შე დეგს (35% თვლის, რომ გა ა უმ ჯო ბე სებს).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ნა წი ლი აცხა დებს, რომ კარ გად ეს მის რე ფორ მის პერ
სპექ ტი ვა.

„რა თქმა უნ და, კარ გი ა, ეს ხომ და ა ახ ლო ვებს თვით მმარ თვე ლო ბას და მო სახ ლე ო-
ბას ერ თმა ნეთ თან, ერ თმა ნეთს მი აწ ვდი ან ხმას სა ჭი რო ე ბებ ზე, პრობ ლე მებ ზე, მოხ-
დე ბა სა კი თხე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ა- პრი ო რი ტე ტი ზა ცი ა“ - შშმ ბავ შვის მშო ბე ლი. 
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მაგ რამ ნა წი ლი აცხა დებს: 

„სა ჯა რო რე ფორ მის შე სა ხებ მაქვს მხო ლოდ მცი რე ინ ფორ მა ცია ტე ლე ვი ზი ით, რომ 
არ სე ბობს ასე თი რე ფორ მა, თუმ ცა ჩემ თვის უც ნო ბი ა, რას ეხე ბა, რას მო ი ცავს. ამ 
რე ფორ მის და, ზო გა დად, სხვა დას ხვა კა ნო ნის შე სა ხებ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებს, მე რის წარ მო მად გენ ლებს მე ტი კო მუ ნი კა ცია უნ და 
ჰქონ დეთ მო სახ ლე ო ბას თან“ - დი ა სახ ლი სი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით გა მოვ ლინ და, რამ დე ნად იც ნო ბენ მო ქა ლა ქე ე ბი ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის სპე ცი ფი კას და არი ან თუ არა მი სი მომ ხმა რებ ლე ბი:

მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ არის ცნო ბი ლი გა მო კი
თხულ თა 37%ის თვის, 42% მეტ ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა, 18% არის სრუ ლად ინ ფორ მი
რე ბუ ლი, ხო ლო 3% სა ერ თოდ არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხით: 

ჩა ტა რე ბულ მა ფო კუს ჯგუ ფებ მაც თვალ სა ჩი ნო გა ხა და რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე
ბუ ლო ბის ხა რის ხი და და მო კი დე ბუ ლე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა კი თხი სად მი. ძი რი
თა დად, რეს პონ დენ ტებს ნაკ ლე ბად აქვთ ინ ფორ მა ცი ა, რას მო ი ცავს ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა
ხუ რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბის აზ რი გა ი ყო სა კითხ ზე 
 მი ე წო დე ბათ თუ არა მო ქა ლა ქე ებს საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე: 
ნა წი ლი თვლის, რომ მო ქა ლა ქე ებს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის გან ად გი ლობ რივ ელექ
ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე ინ ფორ მა ცია მი ე წო დე ბათ. სხვა მო საზ რე ბით  არ ხდე ბა საკ მა რი
სი ინ ფორ მი რე ბა, მო ქა ლა ქე ებს თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფარ გლებ ში უწევთ ინ ფორ მა ცი ის 
მო ძი ე ბა.

„ვერ ვიტყ ვი, რომ პა სი უ რი მო ქა ლა ქე ვარ, ვი ნა ი დან ინ ფორ მა ცი ას ჩე მამ დე არ მო-
უღ წე ვი ა, გა მო დის, რომ საკ მა რი სად არ ვრცელ დე ბა“ - პენ სი ო ნე რი.

„სოფ ლებ ში რო გორ გა ი გოს ხალ ხმა, რო ცა, აგერ, ჩვენ არ ვართ სრულ ფა სოვ ნად 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი. რო ცა ასეთ სა კი თხებს ვე ხე ბით, აუ ცი ლე ბე ლია ძირ ფეს ვი ა ნი ინ-
ფორ მი რე ბა და არა ყურ მოკ ვრის დო ნე ზე სა უ ბა რი, რომ გა ი თა ვი სო შე ნი რო ლი. 
ასე ვე, კარ გი იქ ნე ბა უნარ -ჩვე ვე ბის ასა მაღ ლებ ლად კურ სე ბი, თუ რო გორ უნ და მო-
იხ მა რონ ინ ტერ ნეტ სერ ვი სე ბი“ - მცი რე მე წარ მე, მა მა კა ცი.

მო საზ რე ბე ბი გა ი ყო იმ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, თუ რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნი გა მოდ გა ელექ
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე:

„ჩე მი პი რა დი აზ რი ა, რომ არ გა ა მარ თლა. მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სი ნა წი ლი ვერ სარ-
გებ ლობს ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით“ - ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი. 

„კარ გი ა, დრო ის და ზოგ ვა გა ნა პი რო ბა, ტრან სპორ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი უხერ ხუ-
ლო ბა გა ა მარ ტი ვა. მო სა ხერ ხე ბე ლი ა, ვინც იცის და აქვს წვდო მა ინ ტერ ნეტ თან“ - 
შშმ პი რის მშო ბე ლი.
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„ჯერ -ჯე რო ბით ვერ იყე ნებს მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სი ნა წი ლი, რად გა ნაც არც ინ-
ფორ მა ცია აქვთ და და არც გა მო ყე ნე ბა იცი ან. სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი უნ და გა დამ ზად-
დნენ ამ კუ თხით, რა თა და ე ვა ლოთ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა და, ხელ მი საწ ვდო-
მო ბის თვალ საზ რით, გა მო ი ნა ხოს რა ღაც მე ქა ნიზ მი, თან ხე ბი, რომ მო სახ ლე ო ბის 
უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბაც მო ახ დი ნონ“ - ად გი ლობ რი ვი ფერ მე რი.

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში გა მო კი თხულ თათ ვის ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი
ღე ბის ძი რი თა დი წყა რო არის შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი/ ფე ის ბუ ქი  29%, 
ასე ვე დი დი რო ლი აქვს ტე ლე ვი ზი ას  27%, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ
ლებს  16%. ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რი სას მი ი ღო ინ ფორ მა ცია 11%მა. 

რეს პონ დენ ტებ მა გა მოყ ვეს ის მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
გა მო ი ყე ნეს ბო ლო წლის გან მავ ლო ბა ში. მათ გან ყვე ლა ზე ხში რად და სა ხელ და: ონ ლა ინ გან
ცხა დე ბა ვა კან სი ის შე სა ხებ  19%; სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
თა ნამ შრო მელ ზე  9%; ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია  8%; ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია  7%; 
ან გა რი შე ბის გაც ნო ბა  4%; საკ რე ბუ ლოს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი/ დად გე ნი ლე ბე ბი  4%; სა ჩივ
რის, წი ნა და დე ბის წარ დგე ნა  3%; შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა, ან გა რი ში  1%; საკ რე ბუ ლოს სხდო
მე ბის დღის წეს რი გის /ოქ მე ბის გაც ნო ბა  1%; შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი რე ბა  1%. სა ინ ტე
რე სო ა, რომ რეს პონ დენ ტთა 21% ამ ბობს, რომ მას მსგავ სი მომ სა ხუ რე ბა არ აინ ტე რე სებს, 
12%ს ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა, ხო ლო 3%ის აზ რით, მას არა აქვს სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე ბი. 

ბოლო წლის მანძილზე რომელი ელექტრონული მომსახურება გამოგიყენებიათ

რეს პონ დენ ტთა მო საზ რე ბით, მთა ვა რი აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს სა ხელ მწი ფო ელექ ტრო ნულ 
სერ ვი სებ ზე სა ზო გა დო ე ბის დრო ულ და სრულ ფა სო ვან ინ ფორ მი რე ბა ზე. იქ ნე ბა ეს ტე ლე
ვი ზი ით, სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბით, სა ინ ფორ მა ციო ფლა ი ე რე ბით, ფე ის ბუ ქით, თუ ვებ 
გვერ დის სა შუ ა ლე ბით (27%). რი გით მე ო რე (21%) არის სა ჯა რო მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ცი ის 
ზრდა. 19%ს მი აჩ ნი ა, რომ აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის 
(მაგ. მრა ვალ შვი ლი ა ნი და მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი, ბავ შვე ბი, 
შშმ პი რე ბი და სხვა) სა ჭი რო ე ბებ ზე და პრი ო რი ტე ტებ ზე მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე თა
ვა ზე ბა ზე. სა ჯა რო მო ხე ლე თა ანაზ ღა უ რე ბის ზრდის სა ჭი რო ე ბას ხე დავს გა მო კი თხულ თა 
5%. მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბის და ტე რი ტო რი უ ლი და ფარ ვის ზრდის (ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად) აუ ცი ლებ ლო ბა აღ ნიშ ნა 4%მა. გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 2%ს მი აჩ ნი ა, 
რომ მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის პრო ცე სი რთუ ლია და ითხოვს მის გა მარ ტი ვე ბას. 

იგი ვე სა კითხ თან მი მარ თე ბით თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი თვლი ან: 
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„პირ ველ რიგ ში, ხალ ხში ინ ტე რე სი უნ და არ სე ბობ დეს. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბის მხრი დან კი, კარ გი იქ ნებ ,ა უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბით, სოც. ქსე ლით და, ზო-
გა დად, ინ ტერ ნე ტით გავ რცელ დეს ამა ზე ინ ფორ მა ცი ა“ -შშმ პი რის ოჯა ხის წევ რი.

სა ერ თო მო საზ რე ბით, ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის თვის, პირ ველ რიგ ში, სა ჭი
როა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მა სობ რი ვი ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ა, მო ქა ლა ქე ებ ში სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა: 

„სოფ ლებს მი ე წო დოს ინ ტერ ნე ტი. ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბის შემ თხვე ვა შიც კი, სოფ-
ლად მცხოვ რებ მო ქა ლა ქე ებს არ აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, ისარ გებ ლონ ელექ ტრო ნუ ლი 
სერ ვი სე ბით“ - სკო ლის პე და გო გი.

„ა უ ცი ლე ბე ლი ა, ყვე ლა სო ფელ ში არ სე ბობ დეს სოფ ლის „დღის ცენ ტრი“ ან სო ცი ა-
ლი ზა ცი ის თვის რა ი მე სივ რცე, სა დაც მოხ დე ბა მო სახ ლე ო ბის შეკ რე ბა და ინ ფორ მა-
ცი ის მი წო დე ბა, ასე ვე შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცე მათ ისარ გებ ლონ ელექ ტრო ნუ ლი სერ-
ვი სე ბით“ - სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტი ქა ლი. 

გა მო ით ქვა აზ რი, რომ გარ და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის რე სურ სე ბი სა, მოხ დეს მო ქა ლა
ქე თა აქ ტი უ რი ნა წი ლის გა მო ყე ნე ბა სა კი თხის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თვის. 

„სა ინ ტე რე სო ა, ჩა ტარ დეს ტრე ნინ გე ბი პე და გო გე ბი სათ ვის, რა თა ვი ცო დეთ სრულ-
ფა სოვ ნად ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ფორ მის შე სა ხებ, მე რე უკ ვე ჩვენც შევ ძლებთ ინ-
ფორ მი რე ბუ ლი გავ ხა დოთ ჩვენს ირ გვლივ სა ზო გა დო ე ბა“ - მა მა კა ცი, პე და გო გი.

მომ სა ხუ რე ბის სი კე თე ე ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე ებ ში სა თა ნა დო ახ სნა გან მარ ტე ბის სა ჭი რო ე ბას 
აღ ნიშ ნა ვენ მოწყ ვლა დი ოჯა ხე ბის წევ რე ბიც: 

„სა ჭი როა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდა ყვე ლა სა შუ ა ლე ბით, რა თა ყვე ლა სო ცი ა-
ლუ რი ფე ნის წარ მო მად გე ნელ მა იგ რძნოს თა ვი მნიშ ვნე ლო ვან წევ რად, ამ რე ფორ-
მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის თვალ საზ რი სით“ - შშმ ბავ შვის მშო ბე ლი.

სა გუ ლის ხმო ა, რომ ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად, გა მო კი თხულ თა 50% (ა ნუ მა
თი ნა ხე ვა რი) არ იყე ნებს ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებს. ხო ლო მათ გან, ვინც იყე ნებს, უმე ტე სად 
მი მარ თა ვენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერდს  13%, სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის ვებ გვერდს 
 12% და მო ქა ლა ქის პორ ტალ www.gov.geს  7%. 

და სა ხელ და ან გა რიშ გა სა წე ვი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა მო ქა ლა ქე თა ინერ ტუ ლო ბას 
მო ცე მუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი მართ (ი გი ვე შე დე გე ბი უჩ ვე ნა რა ო დე ნობ რივ მა მო ნა ცე მებ მა. 
გა მო კი თხულ თა 50% არ იყე ნებს ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბას). გავ ლე ნას ახ დენს ასე ვე ინ
ტერ ნე ტის ხა რის ხიც, რო ცა უხა რის ხო ინ ტერ ნე ტი პრობ ლე მებს ქმნის არა მხო ლოდ ად გი
ლობ რი ვი სერ ვი სე ბის მი ღე ბის თვალ საზ რი სით, არა მედ მთლი ა ნად ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ
რე ბის გა მარ თუ ლო ბას უქ მნის საფ რთხეს. მა გა ლი თად - იუს ტი ცი ის სახ ლის ელექ ტრო ნუ ლი 
სერ ვი სე ბის მომ სა ხუ რე ბაც ხში რად ფერ ხდე ბა ცუ დი ინ ტერ ნე ტის გა მო. 
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გაჟ ღერ და მო საზ რე ბე ბი ვებ გვერ დის გა მარ თუ ლო ბის სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. სა ერ თო 
მო საზ რე ბით, ვებ გვერ დი და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი სა ჭი რო ებს დახ ვე წას და ამა ში მო ნა წი ლე ო ბა 
კომ პე ტენ ტურ მა ადა მი ა ნებ მა უნ და მი ი ღონ რომ 

„მო ქა ლა ქე ებს მე ტად მი ე ცეს სა შუ ა ლე ბა, ჩა ერ თონ ვებ -გვერ დის მუ შა ო ბის პრო ცეს-
ში, შე საძ ლე ბე ლი ა, იყოს ცალ კე ფან ჯა რა გა მო ყო ფი ლი მო ქა ლა ქე თა პო ზი ცი ე ბის 
და სა ფიქ სი რებ ლად“ - თე მის ახალ გაზ რდა ლი დე რი ქა ლი.

ეფექტიანობა

კვლე ვის შე დე გე ბით, თვით მარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და დე ბი თად აფა სე ბენ ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სა კითხს, მა თი აზ რით, 

„კა ნო ნის შე სა ბა მი სად ხდე ბა სა ჯა რო მოს მე ნე ბი, ყვე ლა პრო ექ ტის შე სა ხებ მაქ სი მა-
ლუ რად ვრცელ დე ბა ინ ფორ მა ცი ა“ - მე რი ის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რი.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ზო გი ერ თი წარ მო მად გე ნე ლი მი იჩ ნევს, რომ „მო ქა ლა ქე ე ბის სრულ
ფა სო ვა ნი ინ ფორ მი რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის და გა ნათ ლე ბის ად გი
ლობ რი ვი კად რე ბი, ასე ვე  ხე ლი სუფ ლე ბის სურ ვი ლი, რომ ყავ დეს ინ ფორ მი რე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა: 

„ა მის თვის ად გი ლობ რივ მმარ თვე ლებს სჭირ დე ბათ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გრძნო-
ბა, გამ ბე და ო ბა. თუ ეს კეთ დე ბა, ნიშ ნავს, რომ ობი ექ ტუ რი შე ფა სე ბის და გამ ჭვირ-
ვა ლო ბის ში ში არ გაქვს “ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

გა მო იკ ვე თა ზო გი ერ თი რეს პონ დენ ტის კრი ტი კუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა ად გი ლობ რი ვი პრო ცე
სე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სა კი თხი სად მი:

„ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის კუ თხით არ სე ბობს პრობ ლე მა, რად გან ზოგ ჯერ მო ქა ლა-
ქე ე ბი პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ მხო ლოდ მი სი დას რუ ლე ბის შემ დეგ იგე ბენ. ასე ვე - გა-
მო ცხა დე ბუ ლი აუქ ცი ო ნე ბი უფ რო ფორ მა ლუ რად არის ჩა ტა რე ბუ ლი. ობი ექ ტე ბი, 
ხშირ შემ თხვე ვა ში, უკ ვე გა ყი დუ ლია და ამის შემ დგომ იდე ბა ინ ფორ მა ცი ა“. „ვერ 
ვხე დავ მა ღა ლი ხა რის ხის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას და გამ ჭვირ ვა ლო ბას. პრო ცე სებ ში 
მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა სიმ ბო ლურ ხა სი ათს ატა რებს“ - მცი რე მე წარ მე ქა ლი.

კვლე ვით ირ კვე ვა, რომ მო სახ ლე ო ბას თან შეხ ვედ რებს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, ძი რი თა დად, სოფ ლის დახ მა რე ბის პროგ რა მის ფარ გლებ ში ახორ ცი ე ლე
ბენ, რა თა მო სახ ლე ო ბამ გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის შე სა ბა მი სად აირ ჩი ოს სოფ ლის პრი ო რი
ტე ტი. ეს არ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხის მა ღალ მაჩ ვე ნებ ლად, რად გან 
მო სახ ლე ო ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი ამ პრო ექ ტებ ზე. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, არ შე იძ ლე ბა თქმა, რომ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის კუ თხით პროგ რე სი არა ა: 

„მე რი ან გა რიშს აბა რებს მო სახ ლე ო ბას. მა გა ლი თად, გა სუ ლი წლის ან გა რი შის მოს-
მე ნა საკ რე ბუ ლო ში სა თე მო რა დიო ,,ამ ბრო ლა უ რის ხმის” ინი ცი ა ტი ვით პირ და პი რი 
ჩარ თვით გან ხორ ცი ელ და, რაც ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო მო სახ ლე ო ბის თვის“ - 
სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტი ქა ლი.

თვით მმარ თვე ლო ბის მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე სა ფა სებ ლად ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
იმის გარ კვე ვა, რამ დე ნად მარ ტი ვი და კომ ფორ ტუ ლია მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა. გა მო კი თხულ
თა ნა ხე ვარს, 50%ს უჭირს გვითხ რას, თუ რამ დე ნად იო ლია თვით მმარ თვე ლო ბის უწყე ბე
ბის თვის სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა. 20%ს მი აჩ ნი ა, რომ ეს 
პრო ცე დუ რე ბი რთუ ლი ა, ხო ლო 30%ის თვის პრო ცე დუ რე ბი მარ ტი ვი ა. მო ქა ლა ქე ე ბი ელექ
ტრო ნუ ლი სერ ვი სით მი ღე ბულ სხვა დას ხვა მომ სა ხუ რე ბას ასა ხე ლე ბენ: ცნო ბა მთის სტა ტუ
სის შე სა ხებ, ნაკ ვე თის და კა ნო ნე ბა. 
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„მე, ძი რი თა დად, სა კონ ტაქ ტო ე ბი მო მი პო ვე ბია ელექ ტრო ნუ ლად და ად გილ ზე მის-
ვლის გა რე შე მო მიგ ვა რე ბია პრობ ლე მა მა ტე რი ა ლუ რი დახ მა რე ბის სა კითხ თან და-
კავ ში რე ბით“ - სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლი.

ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში რეს პონ დენ ტთა 81%ს არ უსარ გებ ლია სა სურ ვე ლი უწყე
ბის წარ მო მად გე ნელ თან შე სახ ვედ რად ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე რის პრინ ცი პით, ხო ლო 7%ს არ 
ჰქო ნია ამის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა. 

სა ინ ტე რე სო ა, თუ რამ დე ნად კმა ყო ფი ლე ბი არი ან რეს პონ დენ ტე ბი თვით მმარ თვე ლო ბის გან 
მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით. კვლე ვის ფარ გლებ ში რეს პონ დენ ტებ მა და ა ფიქ სი რეს თა ვი სი და
მო კი დე ბუ ლე ბა მე რი ის, საკ რე ბუ ლოს და მე რის წარ მო მად გენ ლის მი მართ:

ზოგადად ყველაფრის გათვალისწინებით,  
როგორ შეაფასებდით მიღებული მომსახურებით კმაყოფილებას?

რეს პონ დენ ტთა 37% აღ ნიშ ნავს, რომ მი მარ თვის შემ თხვე ვა ში, მათ, ან მა თი ოჯა ხის წევრს 
მო უგ ვა რეს კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მა, რომ ლის თვი საც თვით მმარ თვე ლო ბას მი მარ თეს. 

რეს პონ დენ ტთა უფ რო მეტ ნა წილს მი აჩ ნი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო
ე ბე ბი თა ნაბ რად არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი (34%), ხო ლო 27% მი იჩ ნევს, რომ სპე ცი ფი კუ რი 
სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ნაკ ლე ბად ხდე ბა. კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა გა მოყ ვეს ის ჯგუ
ფე ბი, რო მელ თა სა ჭი რო ე ბებ საც ით ვა ლის წი ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა
ხე ბი  16%; შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბი  4%; ბავ შვე ბი /ა ხალ გაზ რდე ბი 
 4%; ქა ლე ბი  3%. 

გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბის უმე ტეს ნა წილს არ სმე ნია სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის, მო ქა
ლა ქე ე ბის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის გა მოვ ლე ნის ღო ნის ძი ე ბებ ზე (თუ არ ჩავ თვლით 
ისევ სოფ ლის დახ მა რე ბის პროგ რა მებს, რო მელ თა გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ჩარ თუ ლო ბის ხა
რის ხი ბევრს არ აკ მა ყო ფი ლებს). გა მოჩ ნდა, რომ გა მო კი თხუ ლე ბი, ძი რი თა დად, ინ ფორ მი რე
ბულ ნი არი ან იმ პროგ რა მებ ზე, რო მე ლიც პი რა დად ეხე ბათ (მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის, შშმ 
პი რე ბის დახ მა რე ბა, ერ თჯე რა დი გა სა ცემ ლე ბი). 

რეს პონ დენ ტთა 40%ს მი აჩ ნი ა, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მო სახ ლე ო ბას სრუ ლად 
აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბა ზე. 33%ის აზ რით, ინ ფორ მა
ცია ნა წი ლობ რივ არის მი წო დე ბუ ლი, ხო ლო 12%ს მი აჩ ნი ა, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე
ბა მო სახ ლე ო ბას არ აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას მი წო დე ბულ მომ სა ხუ რე ბა ზე. 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა უმე ტე სო ბა აფიქ სი რებს, რომ ნაკ ლე ბად ხდე ბა მო ქა ლა ქე
თა ჩარ თვა პრი ო რი ტე ტე ბის არ ჩე ვი სას: 

„ი ყო შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის პრი ო რი ტე ტე ბი ნაკ ლე ბად გა-
ით ვა ლის წი ნეს ად გი ლობ რი ვად, ეს ეხე ბო და წყალს და გა ზი ფი ცი რე ბას“ - თე მის 
ახალ გაზ რდა ლი დე რი. „მე რი ის თა ნამ შრომ ლე ბი ატა რე ბენ გა მო კითხ ვებს პრი ო რი-
ტე ტე ბის შერ ჩე ვის მიზ ნით“ - მცი რე მე წარ მე კა ცი. 
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„მსგავ სი მე ქა ნიზ მე ბის და შე ფა სე ბის მწყობ რი სის ტე მის ნაკ ლე ბო ბას გა ნიც დის ად-
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა, არა და ეს ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა“ - ად გი ლობ რი-
ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი ქა ლი.

პროგ რა მე ბის და ნერ გვის ან გა ფარ თო ე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე სა უბ რი სას, გა მო იკ ვე თა სხვა დას ხვა 
ხედ ვა: ერ თი  სო ცი ა ლუ რი დაც ვის კუ თხით ღო ნის ძი ე ბებს მი იჩ ნევს მნიშ ვნე ლოვ ნად და ამ 
კუ თხით ისევ მოკ ლე ვა დი ა ნი პროგ რა მე ბის გა ფარ თო ე ბის სურ ვილს გა მოთ ქვამს: 

„მო ი მა ტოს სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა თვი ურ მა დახ მა რე ბამ“ - პენ სი ო ნე რი ქა ლი. 

სხვა პო ზი ცი ე ბით, უმ ჯო ბე სი ა, ორი ენ ტა ცია გა კეთ დეს გრძელ ვა დი ან პროგ რა მებ ზე, რო მელ
თაც, შე იძ ლე ბა, არ ჰქონ დეთ მყი სი ე რი ეფექ ტი, მაგ რამ, პერ სპექ ტი ვა ში, შეძ ლე ბენ გა ა უმ ჯო
ბე სონ მო ქა ლა ქე თა მდგო მა რე ო ბა.

გა მო იკ ვე თა პო ზი ცი ა, რომ სოფ ლებ ში უნ და მო წეს რიგ დეს ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, რა თა ად გი
ლობ რივ მა მცხოვ რებ ლებ მა შეძ ლონ, რო გორც სა ცხოვ რე ბელ ად გი ლამ დე, ასე ვე სა სოფ ლო 
 სა მე ურ ნეო ნაკ ვე თე ბამ დე მის ვლა. 

„ა მი სათ ვის სო ფელს უნ და გა მო უ ყონ შე სა ბა მი სი ტექ ნი კა, რო მე ლიც მო ა წეს რი გებს 
გზებს, გან სა კუთ რე ბით, ზამ თრის პე რი ოდ ში, დიდ თოვ ლო ბის დროს“ - დი ა სახ ლი სი. 

და სა ხელ და სხვა სა ჭი რო ე ბე ბიც:

„აგ რო მე წარ მე ე ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვდო მი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა“ - მრა ვალ შვი-
ლი ა ნი მშო ბე ლი, მცი რე მე წარ მე. 

„ად გი ლობ რი ვი სა წარ მო ე ბის შექ მნა და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა“ - 
სკო ლის პე და გო გი. 

„ა ხალ გაზ რდუ ლი პროგ რა მე ბის შექ მნა, რომ არ მოხ დეს ახალ გაზ რდე ბის გა დი ნე ბა“ - სო-
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მრა ვალ შვი ლი ა ნი ქა ლი. „კარ გი იქ ნე ბა ბიზ ნეს -ი დე ე ბის ხელ შე წყო ბა 
ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით“ - ად გი ლობ რი ვი ფერ მე რი.

დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კითხ თან მი მარ თე ბით თან მიმ დევ რუ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ხედ ვე ბი 
ნაკ ლე ბად გა მო იკ ვე თა, მაგ რამ ხაზ გას მუ ლი იყო ცალ კე ულ სფე რო ებ ში მე ტი და მო უ კი დებ
ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა, რა თა მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ტე რე სე ბი უფ რო უკეთ იყოს და ცუ ლი: „დე-
ცენ ტრა ლი ზა ცი ის კლა სი კუ რი გა გე ბაც ხომ ესა ა, არ შე იძ ლე ბა, ყვე ლა ფერ ში სა მი ნის ტრო ზე 
იყო და მო კი დე ბუ ლი“. იქ ვე გა მო ით ქვა ეჭ ვი, არის თუ არა საკ მა რი სი ად გილ ზე არ სე ბუ ლი 
რე სურ სი ფარ თო მას შტა ბი ა ნი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის თვის:

„თუმ ცა, დღე ვან დე ლი კომ პე ტენ ცი ით ამის გა კე თე ბა ძა ლი ან დიდ სირ თუ ლე ებს შექ-
მნის“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი ქა ლი.

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ის მო ნა წი ლე თა აზ რით, თვით მმარ თვე ლო ბამ თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ა, 
ძი რი თა დად, უნ და გა ზარ დოს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის კუ თხით, თუმ ცა სა
კითხ ში მე ტი კონ კრე ტი კის შე ტა ნა უჭირთ. მათ აქვთ გან ცდა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბას მე
ტი შე საძ ლებ ლო ბა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა უნ და ჰქონ დეს, რა თა გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის და ად გი ლობ რი ვი და საქ მე ბის პროგ რა მე ბის მხარ და ჭე რა შეძ ლოს: 

„მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი სათ ვის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია და საქ მე ბის პროგ რა მე-
ბი“ - მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და. „კარ გი იქ ნე ბა, თუ მოხ დე ბა სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ-
მნა და ხელ შე წყო ბა“ - მცი რე მე წარ მე.

გა მო ით ქვა სურ ვი ლი, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მე ტად იყოს ჩარ თუ ლი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი
ნი ჭე ბა ში: 

„კარ გი იქ ნე ბა, სო ცი ა ლუ რი და უც ვე ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ხდე ბო დეს ად გილ ზე, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ, ან ეფუძ ნე ბო დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რე კო მენ და ცი ებს“ - 
ახალ გაზ რდა, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი.
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ინკლუზიურობა

გა მო კი თხულ თა 45% ფიქ რობს, რომ ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ
ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ აც ნო ბი ე რე ბენ, ხო ლო 16%ის აზ რით, ისი ნი სა
ერ თოდ ვერ აღიქ ვა მენ ამ სა ჭი რო ე ბას. 25% მი იჩ ნევს, რომ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მნიშ
ვნე ლო ბა სრუ ლად არის გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი. ის სა კი თხე ბი, რომ ლებ შიც ხდე ბა მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა, შემ დე გი ა: ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრის პრო ცე სი 
 40%, მო ქა ლა ქე ე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხილ ვა (მაგ. სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი)  7%, მო ქა ლა
ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა  15%, მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა  9%, 
ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა  5%. 

გა მო კი თხულ თა 48% სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის არ ცერთ ფორ მას არ იყე ნებს. ხო ლო ისი ნი, 
ვინც იყე ნე ბენ, უმე ტე სად მო ნა წი ლე ო ბენ და სახ ლე ბის კრე ბებ ში  32%. რო გორც გა ირ კვა, 
რეს პონ დენ ტთა 61%ს არ ჰქო ნია მცდე ლო ბა, რომ მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე
ნიშ ვნე ბი მი ე წო დე ბი ნა შე სა ბა მი სი უწყე ბის თვის, ხო ლო 25%ს მი აჩ ნი ა, რომ ამის სა შუ ა ლე ბა 
არ ჰქო ნი ა. გა მო კი თხულ თა 14% ხე დავს მსგავს სა შუ ა ლე ბას, რის თვი საც უმე ტე სად იყე ნებს 
პი რად შეხ ვედ რას შე სა ბა მი სი უწყე ბის წარ მო მად გე ნელ თან (46%). 

თვი სებ რი ვი კვლე ვით გა მოვ ლინ და, რომ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის სა კითხ ში რო გორც ზე
მო თაც ით ქვა, მა თი მო ნა წი ლე ო ბა, ძი რი თა დად, გა მო ი ხა ტე ბა სოფ ლის და სახ ლე ბის კრე
ბებ ში, ისიც ყვე ლას არ ეხე ბა და მა თი დი დი ნა წი ლი ამ კრე ბებ ზეც კი არა სო დეს ყო ფი ლა. 
რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სო ბას გა უ გია სხვა დას ხვა საბ ჭო ე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ, მაგ რამ არა
სო დეს მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა მას ში. რამ დე ნი მე მო ნა წი ლემ აღ ნიშ ნა, რომ მო ის მი ნა საკ რე ბუ
ლოს სხდო მის ტრან სლა ცია რა დიო „ამ ბრო ლა უ რის ხმის“ ეთე რით. 

გა მო იკ ვე თა არ სე ბი თი სა ჭი რო ე ბე ბი თვით მმარ თვე ლო ბას თან კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გი სა 
და მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მათ გან ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი ა: კონ სულ ტა ცი ის 
მიზ ნით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პე რი ო დუ ლი შეხ ვედ რე ბი მო
ქა ლა ქე ებ თან  58%; მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვის 
პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თვა  11%; უფ რო მე ტი დარ გობ რი ვი პრო ფი ლის /სპე ცი ფი კურ 
სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი სა ჯა რო მო ხე ლის შტა ტის არ სე ბო ბა  10%; მო ქა ლა ქე თა ინი
ცი ა ტი ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის პრაქ ტი კის გაძ ლი ე რე ბის გზით  10%; 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა და სხვა საბ ჭო ე ბის ფორ მა ტის ქმე
დი თო ბის გაზ რდა  4%; ბი ნათ მე სა კუთ რე თა ამ ხა ნა გო ბის გა მო ყე ნე ბა და წა ხა ლი სე ბა  2%;

კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი შე ი ცავ და კითხ ვას სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლ სა და ფუნ ქცი ა ზე. 
მო ქა ლა ქე ე ბი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, უმე ტე სად, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მხო ლოდ 1 (64%) 
ორ გა ნი ზა ცი ას იც ნო ბენ, რო მე ლიც ჩარ თუ ლია ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ დი ა ლოგ ში. ერ თზე 
მეტ ორ გა ნი ზა ცი ას მო სახ ლე ო ბის 31% იც ნობს, ხო ლო 3ზე მეტ ორ გა ნი ზა ცი ას  მხო ლოდ 5%. 

სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შრომ ლო ბა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან მო ქა ლა
ქე თა კე თილ დღე ო ბის ხელ შე წყო ბის თვის რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში შემ დეგ ნა ი რად ფას დე ბა: 
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თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი თაც, ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს სა მო ქა ლა ქო 
ჩარ თუ ლო ბის კუ თხით შე და რე ბით აქ ტი უ რი რო ლი აქვთ. მა თი საქ მი ა ნო ბა რეს პონ დენ ტე ბის 
მი ერ, მთლი ა ნო ბა ში, პო ზი ტი უ რად შე ფას და, მაგ რამ არის ეჭ ვე ბი სსო საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი
ა ნო ბას თან მი მარ თე ბით, რაც უკავ შირ დე ბა მო ქა ლა ქე ებ თან ორ მხრი ვი კო მუ ნი კა ცი ის დე ფი
ციტს: 

„სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, თუმ ცა მო ქა ლა ქე თა 
სურ ვი ლი და მზა ო ბა თუ არ არ სე ბობს, ამა საც ეკარ გე ბა აზ რი“ - მცი რე მე წარ მე 
ქა ლი.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი და ნა ხუ ლი იყო სწო რედ ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა სა და მი სი სარ გებ ლო ბის სა თა ნა დო უნა რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე
ბა ში: „ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მის და ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია გა ავ რცე ლონ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა“. აღ ნიშ ნუ ლი იყო მა თი ფი ნან სუ რი 
გაძ ლი ე რე ბის სა ჭი რო ე ბა. მო ნა წი ლე თა შე ხე დუ ლე ბით, ისი ნი 

„მე ტად უნ და იყ ვნენ ჩარ თუ ლე ბი თვით მმარ თვე ლო ბის მო ნი ტო რინ გის პრო ცე სებ-
ში“ - სსო, ახალ გაზ რდა. 

ასე ვე გა მო იკ ვე თა მო საზ რე ბე ბი, რომ მათ უნ და მი ა წო დონ ინ ფორ მა ცია მო ქა ლა ქე ებს ად გი
ლობ რივ სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ზე, ხე ლი შე უ წყონ დი ა ლოგს ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას
თან, 

„სწო რად მი ი ტა ნონ მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბი“. „ად ვო კა ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
უნ და იყ ვნენ მე ტად აქ ტი უ რე ბი“. „პა ტა რა პრო ექ ტე ბი გა მო ცხად დეს სა მო ქა ლა ქო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას გა აც ნო ბენ თა ვი ანთ 
უფ ლე ბებს. ვფიქ რობ, ამის შემ დეგ მოხ დე ბა მო ქა ლა ქე თა გა აქ ტი უ რე ბა და ად გი-
ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის სა კი თხე ბის მოგ ვა რე ბა ში მა თი რო ლი გა იზ რდე ბა, რაც, 
თა ვის მხრივ, გა მო იწ ვევს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რდას ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის მხრი დან“ - ახალ გაზ რდა, თე მის ლი დე რი. 

რაც შე ე ხე ბა რა ო დე ნობ რივ მო ნა ცე მებს, გა მო კი თხუ ლე ბი ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მმარ
თვე ლო ბის რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს, ძი რი
თა დად, შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბით ხე და ვენ: ინ ფორ მი რე ბა/ გა ნათ ლე ბა  21%; მო სახ ლე
ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის მი ტა ნა ხე ლი სუფ ლე ბას თან  20%; რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის კონ
ტრო ლი/ მო ნი ტო რინ გი  15%; ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის 
ად ვო კა ტი რე ბა  12%; მო სახ ლე ო ბა სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის დი ა ლო გის /
ად გი ლობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის ხელ შე წყო ბა  11%; მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა  9%; ად გი ლობ რი ვი სა მარ
თლებ რი ვი აქ ტე ბის მი ღე ბის, ცვლი ლე ბე ბის და შეს წო რე ბე ბის ლო ბი რე ბა  4%; მო ქა ლა
ქე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა  4%. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტებ მა და ა ფიქ სი რეს თა ვი ან თი მო საზ რე ბა, თუ რო მე ლი 
მი მარ თუ ლე ბით თვლი ან სა ჭი როდ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი 
რე სურ სის მი მარ თვას. ესე ნი ა: ჯან დაც ვა  19%; ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა და 
შე სა ბა მი სი გა რე მოს შექ მნა ად გი ლებ ზე 12%; სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა  11%; ინ ფრას ტრუქ
ტუ რა (გზე ბი, ხი დე ბი და სხვ.)  10%; სას მე ლი წყა ლი (ხა რის ხი, მო წო დე ბა)  10%; მი უ სა
ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა  8%; მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი მო ხუ ცე ბის თვის მხარ და ჭე რის 
სერ ვი სე ბი (კვე ბა, სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი)  4%; შშმ პი რე ბის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მო  3%; 
ავა რი უ ლი სახ ლე ბის /ე ზო ე ბის მო წეს რი გე ბა  3%; პარ კე ბი და გამ წვა ნე ბა  2%; და სუფ
თა ვე ბა/ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა  2%; ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი 
მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის შექ მნა  2%; სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა  2%; კულ ტუ რა გა ნათ ლე ბა 
 2%; სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტი  2%; წყა ლა რი ნე ბა (კა ნა ლი ზა ცი ა)  2%; სპორ ტუ ლი 
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ღო ნის ძი ე ბე ბი  1%; სკო ლამ დე ლი აღ ზრდა  1%; სა ნი აღ ვრე ქსე ლე ბი  1%; სარ წყა ვი წყა ლი /
ი რი გა ცია  1%.

 მო ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტულ სა კი თხად ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა 
მო ი აზ რე ბა. სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბა ზე წინ აღ მოჩ ნდა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მე
ბის ხელ შე წყო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. წყლის მი წო დე ბის ხა რის ხი თვით მმარ თვე ლო ბის პრე რო
გა ტი ვად მი აჩ ნია მო ქა ლა ქე თა 10%ს, რაც ში ნა არ სობ რი ვად ეხ მი ა ნე ბა კვლე ვის სხვა მო ნაკ
ვეთ ზე გა კე თე ბულ მიგ ნე ბებს. 

რა ო დე ნობ რი ვი გა მო კითხ ვის დას კვნით ეტაპ ზე რეს პონ დენ ტებ მა გა მოყ ვეს კონ კრე ტუ
ლი ად გი ლობ რი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც ესა ხე ბათ სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბის და საკ მა
ყო ფი ლებ ლად. ყვე ლა ზე ხში რად იყო და სა ხე ლე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბა; 
და საქ მე ბა; სას მე ლი წყლის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა; ახალ გაზ რდე ბის ხელ შე წყო ბა; ჯან
დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა; ბიზ ნე სის წა ხა ლი სე ბა; მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის გან 
დაც ვა; სა ჯა რო გან ხილ ვე ბი და შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო ბას თან; გა დამ ზა დე ბის პროგ რა
მე ბი; სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბის გაზ რდა; ფერ მე რე ბის ხელ შე წყო ბა  სა წარ მო ე ბის შექ მნა; 
სა ნი აღ ვრე სის ტე მე ბის მო წეს რი გე ბა; წყა ლა რი ნე ბის სის ტე მის გა მარ თვა; ტრან სპორ ტის 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა; სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა (და ნარ ჩენ სა კი თხებს გა აჩ ნდა ნაკ ლე ბი 
სო ცი ა ლუ რი ში ნა არ სი).

გა მო იკ ვე თა პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი კის არარ სე ბო ბა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და კერ ძო 
სექ ტო რის შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის კუ თხით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ ეტაპ ზე მსგავ სი კო
ო პე რა ცი ის მა გა ლი თე ბი არ სმე ნი ათ, ბევ რი იზი ა რებს ხედ ვას, რომ კერ ძო სექ ტო რის პო ტენ
ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბა, ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა უკე თეს შე დე გებს მო ი ტანს 
მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის მი სა წო დებ ლად და სა ჯა რო ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად. 

სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ცია გა მო იკ ვე თა ასა კობ რივ ჯგუ ფებ თან მი მარ თე ბა ში. მო ნა ცე მე ბის 
სტა ტის ტი კუ რი და მუ შა ვე ბის შე დე გად და ფიქ სირ და კო რე ლა ცია ასა კის მა ტე ბა სა და სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის/ სამ სა ხუ რის რე ფორ მა ზე ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას შო რის  რაც უფ რო იზ რდე ბა 
ასა კი, მით უფ რო იზ რდე ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ქა ლებ
ში ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე 5%ით უფ რო მა ღა ლი ა, მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით. ინ ტერ ნეტ 
რე სურ სე ბის მოხ მა რე ბა და სა თა ნა დო უნა რე ბი უფ რო მე ტია ახალ გაზ რდებ ში, სა მა გი ე როდ 
 ნაკ ლე ბია ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პრო ცე სე ბის მი მართ ინ ტე რე სი.

დასკვნა

ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა გვიჩ ვე ნებს, რომ ად გი ლობ რივ ხე
ლი სუფ ლე ბა ში არის მცდე ლო ბა, მოხ დეს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ფარ თო მას შტა
ბი ა ნი იმ პლე მენ ტა ცია ღია და გამ ჭვირ ვა ლე მმარ თვე ლო ბის თვის. ამის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი ცდი ლობს, და ნერ გოს მარ თვის ელექ ტრო ნუ ლი და გამ ჭვირ ვა ლე სტან დარ ტე ბი, და იც ვას 
ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ რი გა მოქ ვეყ ნე ბის მო თხოვ ნე ბი, ვებ გვერ დსა და სო ცი ა ლუ რი ქსე
ლებ ზე ხელ მი საწ ვდო მი გა ხა დოს ინ ფორ მა ცია ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ზე, სო
ცი ა ლურ პო ლი ტი კა ზე, პროგ რა მებ ზე. 

კვლე ვის მა სა ლე ბი უჩ ვე ნებს, რომ მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა კითხ ში 
არის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი, თუმ ცა, ჯერ ჯე რო ბით, საკ მა ოდ რთუ ლია 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის და მი წო დე ბის მო ბი ლუ რი ფორ მა ტის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის შექ
მნა.

მო ქა ლა ქე ებს საკ მა ოდ ბუნ დო ვა ნი წარ მოდ გე ნა აქვთ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე 
და მის სარ გე ბელ ზე რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის თვის, რაც მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი მომ
სა ხუ რე ბის ელექ ტრო ნულ ფორ მატ საც მო ი აზ რებს. მო ქა ლა ქე თა ნა ხე ვა რი აცხა დებს, რომ 
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არა სო დეს გა მო უ ყე ნე ბია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა. შე და რე ბით მცი რეა მა თი რიცხ ვი, 
ვინც გა ნა ცხა და, რომ სარ გებ ლობს და კმა ყო ფი ლია ად გი ლობ რი ვი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა
ხუ რე ბით.

ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ასეთ სუსტ გა მო ყე ნე ბას გა ნა პი რო ბებს სა თა ნა დო ცნო ბი ე რე ბის 
და ბა ლი ხა რის ხი; ინ ტერ ნე ტის და სა ჭი რო ტექ ნი კუ რი ბა ზის არა საკ მა რი სი ხელ მი საწ ვდო მო
ბა; მო ქა ლა ქე თა მხრი დან სა თა ნა დო უნა რე ბის არ ქო ნა; თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან სა ზო
გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის ფარ თო მას შტა ბი ა ნი ღო ნის ძი ე ბე ბის ნაკ ლე ბო ბა.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის უმ
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი კომ პო ნენ ტი  ვებ გვერ დი სა ჭი რო ებს სე რი ო ზულ მო დერ ნი ზა ცი ას. არ სე
ბობს კითხ ვე ბი ვა კან სი ე ბის, აუქ ცი ო ნე ბის თა ო ბა ზე მო ქა ლა ქე თა დრო უ ლი ინ ფორ მი რე ბის 
კუ თხით.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის კო მუ ნი კა ცი ა, უმე ტე სად, ცალ მხრი ვია (ან
გა რი შე ბის მოს მე ნა ად გი ლობ რივ რა დი ო ში, ვებ გვერ დზე გა მოქ ვეყ ნე ბა, შეხ ვედ რე ბი  სა დაც 
მო ქა ლა ქე თა მი ნი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა და ინ ტე რაქ ცი ა ა). 

მო ქა ლა ქე ე ბი გა მოკ ვე თი ლად ინერ ტუ ლი არი ან ად გი ლობ რივ სო ცი ა ლურ პრო ცე სებ ში. მათ 
61%ს არას დროს მი უ მარ თავს თვით მმარ თვე ლო ბის თვის ინი ცი ა ტი ვით, არ იყე ნებს ად გი
ლობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის ინ სტი ტუ ცი ურ მე ქა ნიზ მებს (გენ დე რუ ლი საბ ჭო, სა მო ქა ლა ქო მრჩე
ველ თა საბ ჭო, შშმ საბ ჭო და სხვა); სუს ტად თა ნამ შრომ ლობს ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო 
სექ ტორ თან. 

მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა ყვე ლა ზე მე ტად გა მო იკ ვე თა და სახ ლე ბე ბის კრე ბებ ზე, სა დაც 
ხდე ბა მა თი სოფ ლის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბის გა დაწყ ვე ტა.

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე დახ მა რე ბის ყვე ლა ზე მე ტი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე სო ცი ა ლურ ჯგუ
ფებ ში გა მო ი ყო მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცე ბი, ასე ვე  მო ქა ლა ქე თა 
კა ტე გო რი ა, ვინც არ არის სა პენ სიო ასა კის და არ სარ გებ ლობს არ ცერ თი სა ხელ მწი ფო 
ფუ ლა დი და სხვა სო ცი ა ლუ რი ბე ნე ფი ტით. გა მო იკ ვე თა ახალ გაზ რდე ბის მი მართ გა აზ
რე ბუ ლი პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ბა, რა თა მათ ჰქონ დეთ მო ტი ვა ცი ა, დარ ჩნენ მშობ ლი ურ 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. 

გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არ სე ბობს სა ჭი რო ე ბა თა შე ფა სე ბის და პროგ რა
მე ბის ეფექ ტის გა მოვ ლე ნის სტან დარ ტი და სუს ტია ინო ვა ცი უ რი პროგ რა მე ბის და ნერ გვის 
პრაქ ტი კა. 

დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კითხ ზე არ იყო მკა ფი ოდ გა მოკ ვე თი ლი ხედ ვე ბი, მაგ რამ, მი უ ხე და
ვად ამი სა, გა მო იკ ვე თა მო ქა ლა ქე თა სწრაფ ვა, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას ჰქონ დეს მე ტი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა სო ცი ა ლუ რი სა კი თხე ბის გა დაწყ ვე ტა ში, ად გი ლობ რი ვი და საქ მე ბის პროგ
რა მე ბის შექ მნა ში.

 არ გა მოვ ლე ნი ლა ად გი ლობ რივ კერ ძო სექ ტორ თან სო ცი ა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი
კა. რაც შე ე ხე ბა ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს, მა თი საქ მი ა ნო ბის 
ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბად რეს პონ დენ ტე ბი მო ი აზ რე ბენ მო ქა ლა ქე თა ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე
რე ბას, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თა ო ბა ზე ინ ფორ მი რე ბას, სა თა ნა დო უნა რე ბის 
სწავ ლე ბას, ხე ლი სუფ ლე ბას თან მე დი ა ტო რის როლს.

მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბი სა და მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით 
იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბი, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ძლი ე რი 
და სუს ტი ას პექ ტე ბის და ნახ ვა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, გა ნი საზ ღვროს ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბი  მა თი 
შემ დგო მი ად ვო კა ტი რე ბის თვის, რა თა მოხ დეს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე
ბუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა:
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რეკომენდაციები:

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი იქ ნა რე კო მენ და ცი ე ბი ად გი ლობ რი ვი და ცენ
ტრა ლუ რი სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის, ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი
ე ბის მი მართ:

ადგილობრივდონეზე

1. სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე წარ მა ტე ბით რე ა ლი ზა ცი ის
თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პერ სო ნა ლის, უპირ ვე ლე სად, ტე რი ტო რი უ ლი 
ერ თე უ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბის სა თა ნა დო ინ ფორ მი რე ბის, კვა ლი ფი კა ცი ის, უნა რე ბის 
ხელ შე წყო ბა; 

2. სა ჭი როა მოხ დეს მო ქა ლა ქე თა მო ტი ვა ცი ის თვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა: 
ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდა, მი სი სარ გებ ლის პო პუ ლა
რი ზე ბა ად გი ლობ რი ვი მე დია სა შუ ა ლე ბე ბის, სა ინ ფორ მა ციო ბუკ ლე ტე ბის, სო ცი ა ლუ რი 
რგო ლე ბის გა მო ყე ნე ბით;

3.  უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის სა კი თხის ად ვო კა ტი რე ბა 
სხვა დას ხვა დო ნე ზე, რა თა მომ სა ხუ რე ბა თა ნაბ რად ხელ მი საწ ვდო მი გახ დეს ყვე ლა მო ქა
ლა ქის თვის;

4.  სა სურ ვე ლი ა, მო ქა ლა ქე ებ ში სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე ბის ჩა მო ყა
ლი ბე ბის სა კითხ ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას ად გი ლობ რი ვი ინ ტე ლი გენ ცი ის, თე მის აქ ტი ვის
ტე ბის რე სურ სი; 

5. მნიშ ვნე ლო ვა ნია მოხ დეს სპე ცი ა ლუ რი სივ რცე ე ბის შექ მნა სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ
ვით, შე სა ბა მი სი პერ სო ნა ლით, რა თა მო ქა ლა ქე ებ მა და უბ რკო ლებ ლად შეძ ლონ მომ სა ხუ
რე ბის მი ღე ბა;

6.  სა ჭი როა წა ხა ლი სე ბულ იქ ნას მო ქა ლა ქე თა, გან სა კუთ რე ბით ახალ გაზ რდე ბის, ქა ლე ბის, 
შშმ პი რე ბის სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბი და მო ნა წი ლე ო ბა ად გი ლობ რივ მარ თვა ში  მა თი 
სრულ ფა სო ვა ნი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რი რე ბის თვის.

7. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში მოხ დეს შე სა ბა მი სი რე სურ სე ბის გა მო ყო
ფა (მა ტე რი ა ლუ რი, სა კად რო) რე ფორ მის პრაქ ტი კუ ლი შე დე გე ბის მდგრა დო ბის უზ რუნ
ველ სა ყო ფად და მომ დევ ნო ეტაპ ზე და სა ხუ ლი ამო ცა ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად; 

8.  სა ჭი რო ა, მო ქა ლა ქე ებ თან უფ რო აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის მიზ ნით, მაქ სი მა ლუ რად მოხ
დეს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა და წა ხა ლი სე ბულ იქ ნას ად გი ლობ რი ვი 
პო ლი ტი კუ რი პი რე ბის პირ და პი რი დი ა ლო გი მო ქა ლა ქე ებ თან;

9. სა სურ ვე ლი ა, მოხ დეს ად გი ლობ რი ვი ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბის და სო ცი ა ლუ რი კო ო
პე რა ცი ის რე სურ სე ბის (გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო, შშმ პირ თა საბ ჭო, სა მო ქა ლა
ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო და ა.შ.) შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რდა და გა მო ყე ნე ბა ად გი ლობ რი ვი 
პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის 
ხელ შე წყო ბის თვის;

10.  ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მოხ დეს ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა ში სა ჭი რო ე ბა
თა კვლე ვის, მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლუ რი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრის, არ სე ბუ ლი პროგ
რა მე ბის ეფექ ტის გა მოვ ლე ნის პრაქ ტი კის და ნერ გვა. აღ ნიშ ნულ სა კითხ ში, სა სურ ვე ლი ა, 
კვა ლი ფი ცი უ რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა;

11.  სა ჭი რო ა, რო გორც სა ჯა რო მო ხე ლე ებ ში, ასე ვე მო ქა ლა ქე ებ ში მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე
ტი რე ბის ირ გვლივ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა თე მის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა
მე ბის და სა ნერ გად. 
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ცენტრალურდონეზე:

1. სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ად გი ლობ რი ვი იმ პლე მენ ტა ცი ის კუ თხით, სა სურ ვე
ლი ა, მოხ დეს მე ტი მე თო დო ლო გი უ რი დახ მა რე ბა ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მარ თვის, სა
ზო გა დო ე ბა ში მი სი პო პუ ლა რი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით; ჩა ტარ დეს პე რი ო დუ ლი მო ნი ტო რინ გი 
და მოხ დეს წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის მულ ტიპ ლი ცი რე ბა. სა სურ ვე ლი ა, მოხ დეს პერ სო ნა ლის 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის წა ხა ლი სე ბა.

2. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მოხ დეს დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით და წყე ბუ ლი პრო ცე სის 
დაჩ ქა რე ბა. გან სა კუთ რე ბით  სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა კი თხებ ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე
ბის რო ლის გაზ რდის სა კი თხის გა და ხედ ვა.

არასამთავრობოორგანიზაციებს:

1. სა სურ ვე ლია ორ გა ნი ზა ცი უ ლი რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან 
თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი კის გა საძ ლი ე რებ ლად, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე დე
გე ბის მდგრა დო ბის ხელ შე წყო ბის თვის.

2. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სსო მხრი დან სა მო ქა ლა ქო მო ნი ტო რინ გის პე რი ო დუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა 
და მო ქა ლა ქე თა აქ ტი ურ ჯგუ ფებ თან ერ თად მო ქა ლა ქე თა მი ერ იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრობ
ლე მე ბის და სო ცი ა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის ად ვო კა ტი რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე.

3. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის, ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის მოკ ლე ვა დი ა ნი და 
გრძელ ვა დი ა ნი ეფექ ტის შეს წავ ლის კუ თხით თვით მმარ თვე ლო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბა და 
მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის შე თა ვა ზე ბა ად გი ლობ რივ სტრა ტე
გი ებ სა და სა მოქ მე დო გეგ მებ ში ინ ტეგ რი რე ბის თვის.
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რაჭა-ლეჩხუმისდაქვემოსვანეთისრეგიონი

მოქალაქეთა ადგილობრივი

სა ჭი რო ე ბე ბის კვლევა

ცაგერის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტში

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რე გი ონ ში საჭიროებათა შეფასების ჩატარებაზე, 

ან გა რი შის მომ ზა დე ბა სა და რე დაქ ტი რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია 

მეწარმე ქალთა ფონდი

www.fwe.ge
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შესავალი

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მამ, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში 2015 წელს და ი წყო, რამ დე
ნი მე ეტა პი გა ი ა რა. 2018 წლი დან მთავ რო ბამ და ი წყო დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა შუ ა ლო ვა დი ან 
სტრა ტე გი ა ზე მუ შა ო ბა, რომ ლის ერ თერ თი მი ზა ნია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გამ ჭვირ ვა ლო
ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მა ღა ლი სტან დარ ტის დამ კვირ დე ბა  მო ქა ლა ქე ე ბის თვის 
უკე თე სი მომ სა ხუ რე ბის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გვით.

სხვა დას ხვა კვლე ვის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის აღ მას რუ ლე ბელ მა და წარ მო მად გენ
ლო ბით მა ორ გა ნო ებ მა 2017 წლის შემ დეგ, გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით, გარ კვე უ ლი პროგ რე სი გა ნი ცა დეს. 2019 წლის შე დე გე ბით, ცა გე რის მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ მა მო ცე მუ ლი ინ დი კა ტო რე ბით 25%ი ა ნი ზრდა უჩ ვე ნა (სა ქარ თვე ლოს მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტე ბის ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბა (2019). წყა რო https://idfi.ge/public/upload/
IDFI_2019/General/LSGINDEX_Report_GEO.pdf

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის (PAR) 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ
მა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ნა წილ ში ორი ამო ცა ნის გან ხორ ცი ე ლე ბას ით ვა ლის
წი ნებს: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე
ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) 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 და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

იმი სათ ვის, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა 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. ეს, პირ ველ 
რიგ ში, ნიშ ნავს მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას, მა თი 
შემ დგო მი ად ვო კა ტი რე ბის თვის აქ ტი ურ პო ლი ტი კურ დი ა ლოგს.

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 მეც
ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით 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“, რო მელ საც აფი ნან სებს 
ევ რო კავ ში რი. 

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ჩა ტარ და „მე წარ მე ქალ თა ფონ დის“ ხელ მძღვა ნე ლო ბით სა მიზ ნე ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის  ა(ა )იპ ,,აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე  ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა“, „ქალ თა 
უფ ლე ბე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი“  მი ერ. ის მო ი ცავს ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის 
კვლე ვას მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის კუ თხით PAR ამო ცა ნე ბის კონ ტექ სტში. 
კვლე ვის შე დე გად გა კე თე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი წა რედ გი ნე ბა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე
ბას, სხვა შე სა ბა მის სტრუქ ტუ რებს. 

კვლე ვის მი ზა ნი - ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი
წო დე ბის კუ თხით  PAR ამო ცა ნე ბის კონ ტექ სტში, მომ სა ხუ რე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი
ა ნო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის კომ პო ნენ ტე ბით.

მე თო დო ლო გია - კვლე ვა ჩა ტარ და ტრი ან გუ ლა ცი უ რი მიდ გო მით, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს 
რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი მე თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბას. კვლე ვის და წყე ბამ დე შე მუ შა
ვე ბულ იქ ნა კვლე ვის გეგ მა და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის კითხ ვა რე ბი. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში მოხ და ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის შე ფა სე ბა სა მი მი მარ თუ ლე ბით: 
გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა და ინ კლუ ზი უ რო ბა. გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო 30 ინ დი კა ტო რი, რო
მელ თა მი ხედ ვით მოხ და მო ნა ცემ თა ინ ტერ პრე ტა ცია და ანა ლი ზი. 

შერ ჩე ვის ერ თობ ლი ო ბა - კვლე ვის გე ნე რა ლურ ერ თობ ლი ო ბას წარ მო ად გენ დნენ ცა გე რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე ე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა არის რეპ რე ზენ ტა ბე ლუ რი და იძ ლე ვა 



111

გან ზო გა დე ბის სა შუ ა ლე ბას. შერ ჩე ვა - კვლე ვის ჩა სა ტა რებ ლად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა რო გორც 
კლას ტე რუ ლი, ასე ვე კვო ტუ რი შერ ჩე ვის პრინ ცი პი. მან მო იც ვა სხვა დას ხვა დე მოგ რა ფი უ ლი 
პრო ფი ლის მო ქა ლა ქე ე ბი. სულ კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო კი თხუ ლი იყო 174 რეს პონ დენ ტი.

კვლე ვის მო ნა ცემ თა ანა ლი ზი გან ხორ ცი ელ და პროგ რა მა spss სა შუ ა ლე ბით.

კვლე ვის ჩა ტა რე ბის დრო  2020 წლის აპ რი ლი მა ი სი.

კვლე ვის შეზ ღუდ ვე ბი - კვლე ვა ჩა ტარ და Covid19ის პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა გან
გე ბო მდგო მა რე ო ბის პი რო ბებ ში, რის გა მოც რეს პონ დენ ტთა უმე ტეს ნა წილ თან და კავ ში რე ბა 
მოხ და სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ით და ონ ლა ინ რე ჟიმ ში.

ძირითადიინფორმაცია:

1.კვლევისდემოგრაფიულისურათი

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ცა გერ ში მცხოვ რებ მა 150მა რეს პონ დენ ტმა. 
მათ გან 37% იყო კა ცი, ხო ლო 63%  ქა ლი. კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი - სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი პი რე ბი, შშმ პი რე ბი/ მა თი ოჯა ხის წევ რე ბი, მარ ტო ხე ლა მშობ ლე ბი, ქა ლე ბი, 
ახალ გაზ რდე ბი, პენ სი ონ რე ბი, სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი, ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში ჩა ტარ და 4 სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ად გი ლობ რივ ექ სპერ
ტებ თან და 4 ფო კუ სი რე ბუ ლი ჯგუ ფი ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ო ბით: 
სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, ად გი ლობ რი ვი ინ ტე ლი გენ ცი ა, ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა
ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, მცი რე მე წარ მე ე ბი, მრა
ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი. ჯგუ ფე ბი, ძი რი თა დად, იყო ჰო მო გე ნუ რი. გენ დე რუ ლი სუ რა თი  17 
ქა ლი, 7 კა ცი. კვლე ვა ამ კომ პო ნენ ტშიც შეს რულ და გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, ინ
კლუ ზი უ რო ბის მი მარ თუ ლე ბით.

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში გა მო კი თხულ თა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: 

რესპონდენტის ასაკი

ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ ვით, რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სი ნა წი ლი (51%) არის და ქორ წი
ნე ბუ ლი, 30% არ არის და ო ჯა ხე ბუ ლი, 14% არის ქვრი ვი, ხო ლო 5%  გან ქორ წი ნე ბუ ლი. 

რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბას აქვს სრუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა (42%), და ახ ლო ე ბით ერ თნა ი რი 
პრო ცენ ტუ ლი გა და ნა წი ლე ბა არის სრულ სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა სა (26%) და სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლურ 
გა ნათ ლე ბას შო რის (23%), ხო ლო არას რუ ლი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა აქვს რეს პონ დენ ტთა 10%ს.

გა მო კი თხულ თა 63%ს აქვს გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი, რო მელ შიც ყვე ლა ზე ხში რად და სა
ხელ და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სი (29%), ასე ვე კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი არი ან მრა ვალ
შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი (20%) და იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი (14%). 
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კვლე ვის ფარ გლებ ში და ფიქ სირ და, რომ გა მო კი თხულ თა 27% არის უმუ შე ვა რი. 6% არის სტუ
დენ ტი, ხო ლო 14%  პენ სი ო ნე რი. დარ ჩე ნი ლი 53% შემ დეგ ნა ი რად არის გა და ნა წი ლე ბუ ლი: 

რესპონდენტთა დასაქმების სტატუსი

სა ინ ტე რე სოა რეს პონ დენ ტთა ოჯა ხე ბის სა შუ ა ლო თვი უ რი შე მო სა ვა ლი (ნე ბის მი ე რი ფუ ლა
დი შე მო სავ ლის ჩათ ვლით), არ იძებ ნე ბა ოჯა ხი, რომ ლის შე მო სა ვა ლი 100 ლარ ზე ნაკ ლე ბია 
და ოჯა ხე ბის შე მო სა ვა ლი, უმე ტე სად, თვის გან მავ ლო ბა ში 101500 ლარს შო რის მერ ყე ობს. 

2.გამჭვირვალობა:

რო გორც კვლე ვამ ცხად ყო, ცა გე რის მცხოვ რებ თა უმე ტე სო ბას (39%ს) სრუ ლად აქვს ინ
ფორ მა ცია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თა ო ბა ზე. ნა წი ლობ რივ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას 
გა მო კი თხულ თა 37%, ხო ლო 24% არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი. სა ინ ტე რე სო ა, რომ ინ ფორ მა
ცი ის მი ღე ბის ძი რი თა დი წყა რო არის ტე ლე ვი ზია (29%) და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი (29%). ასე ვე, მო სახ ლე ო ბა ინ ფორ მა ცი ას იღებს შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის ფე ის ბუ ქი დან /ვებ გვერ დი დან (23%) და სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად
გენ ლებ თან შეხ ვედ რებ ზე  16%. 

თვი სებ რივ კვლე ვა ში გა მოვ ლინ და სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის და უბ რა ლო მო ქა ლა ქე ე ბის და მო კი
დე ბუ ლე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მი მართ. კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბის პო ზი ცი
ე ბი მი სი მიმ დი ნა რე ო ბის და შე დე გე ბის შე ფა სე ბის, გა მოწ ვე ვე ბის კუ თხით. ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა შე ფა სე ბებ ში ჩან და, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი
ე ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტია თუნ დაც იმ თვალ საზ რი სით, რომ ის იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, ად
გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა და მო სახ ლე ო ბა, ასე ვე სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მე ტად 
და ახ ლოვ დნენ და მე ტი კო მუ ნი კა ცია ჰქონ დეთ ერ თმა ნეთ თან. 

„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, 
აღ ნიშ 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.

რო გორც დი აგ რა მი დან ჩანს, გა მო კი თხულ თა თით ქმის ნა ხე ვარს მი აჩ ნი ა, რომ სა ჯა რო მმარ
თვე ლო ბის რე ფორ მა გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს. დი აგ რა მა ზე ნათ
ლად ჩანს მო ქა ლა ქე თა გან წყო ბა: 
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მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საჯარო მმართველობის რეფორმა გააუმჯობესებს მოქალაქეთა 
მომსახურების ხარისხს?

თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბიც ცალ სა ხად აღი ა რე ბენ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე
ფორ მის და დე ბით შე დე გებს და თვლი ან, რომ რე ფორ მა სა წყის ეტაპ ზეა და მო მა ვალ ში კი დევ 
უფ რო მე ტად გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის ხა რისხს.

„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.

რო გორც რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გებ მა აჩ ვე ნა, მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ
ვი სე ბის შე სა ხებ გა მო კი თხულ თა ნა წი ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლია (30%), მეტ ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი
რე ბუ ლია 42%, ხო ლო 25% არის სრუ ლი ად არა ინ ფორ მი რე ბუ ლი. ასე ვე და ფიქ სირ და, რომ 
გა მო კი თხულ თა 3% არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხით. 

ფო კუს ჯგუ ფებ ში მო ნა წი ლე თა აზ რე ბი გა ი ყო იმას თან და კავ ში რე ბით, საკ მა რი სად არის თუ 
არა ინ ფორ მი რე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე და 
ზო გა დად, თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბა ზე. 

„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 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.

ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ძი რი თა დი წყა რო არის შე სა ბა მი სი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი/ ფე ის ბუ ქი (39%), ასე ვე დი დი რო ლი აქვთ არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებს (23%). ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თან შეხ ვედ რა ზე 
მი ი ღო ინ ფორ მა ცია 17%მა, ხო ლო ტე ლე ვი ზი ის სა შუ ა ლე ბით 10%მა. 

გა მო იკ ვე თა მო ქა ლა ქე თა შე და რე ბით აქ ტი უ რი კა ტე გო რი ა, რო მელ მაც კარ გად აუ ღო ალ ღო 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ფორ მატს და თა ვის ინ ტე რე სებს მი უ სა და გა: 
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„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.

რეს პონ დენ ტებ მა გა მოყ ვეს ის მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
გა მო ი ყე ნეს ბო ლო წლის გან მავ ლო ბა ში. მათ გან ყვე ლა ზე ხში რად და სა ხელ და: ონ ლა ინ გან
ცხა დე ბა ვა კან სი ის შე სა ხებ 18%; სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
თა ნამ შრო მელ ზე  15%; ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია 12%; საკ რე ბუ ლოს ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტე ბი/ დად გე ნი ლე ბე ბი  8%; შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა, ან გა რი ში  7%; სა ჩივ რის, წი ნა და დე ბის 
წარ დგე ნა  4%; ან გა რი შე ბის გაც ნო ბა  3%; შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი რე ბა  2%; საკ რე ბუ
ლოს სხდო მე ბის დღის წეს რი გის /ოქ მე ბის გაც ნო ბა  1%; ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია  1%; სა ინ
ტე რე სო ა, რომ რეს პონ დენ ტთა 6%ის პა სუ ხე ბით, მას მსგავ სი მომ სა ხუ რე ბა არ აინ ტე რე სებს, 
13%ს ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა, ხო ლო 7%ის აზ რით, მათ არა აქვთ სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე ბი. 

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ მო ქა ლა ქე ებს ხე ლი სუფ ლე ბას თან უფ რო 
მე ტად პა სი უ რი კო მუ ნი კა ცია აქვთ. სარ გებ ლო ბენ ვებ გვერ დით, ფე ის ბუქ გვერ დით, მაგ რამ 
არ იჩე ნენ აქ ტი უ რო ბას ორ მხრი ვი კო მუ ნი კა ცი ის თვის: 

„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.

გა მო კითხ ვის ფარ გლებ ში გა მო იკ ვე თა სხვა დას ხვა შე ხე დუ ლე ბა, თუ რა ზე უნ და გა კეთ დეს 
აქ ცენ ტი რე ფორ მის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის თვის მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ
ჯო ბე სებ ლად. რეს პონ დენ ტთა მო საზ რე ბით, მთა ვა რი აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს სა ხელ მწი
ფო ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე სა ზო გა დო ე ბის დრო ულ და სრულ ფა სო ვან ინ ფორ მი რე ბა ზე 
(33%), 15%ს მი აჩ ნი ა, რომ აქ ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის 
(მაგ. მრა ვალ შვი ლი ა ნი, მარ ტო ხე ლა დე დე ბის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის, ბავ შვე ბის, 
შშმ პი რე ბის და სხვა) სა ჭი რო ე ბებ ზე და პრი ო რი ტე ტებ ზე მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე თა
ვა ზე ბა ზე. რი გით მე სა მე (12%) სა ჭი რო ე ბად სა ხელ დე ბა სა ჯა რო მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ცი ის 
ზრდა. სა ჯა რო მო ხე ლე თა ანაზ ღა უ რე ბის ზრდის სა ჭი რო ე ბას ხე დავს გა მო კი თხულ თა 4%. 
მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბის და ტე რი ტო რი უ ლი და ფარ ვის ზრდის (ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ
რუნ ველ სა ყო ფად) აუ ცი ლებ ლო ბა აღ ნიშ ნა 9%მა. 

რეს პო დენ ტე ბის ნა წი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ ან არ ხდე ბა, ან ნაკ ლე ბია ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის გზე ბის და ფორ მე ბის შე სა ხებ:

„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.

მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბით, მათ თვის სო ცი ა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ას, ძი რი თა
დად, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აწ ვდი ან. 

ხდე ბა იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა ყვე ლას თვის ხელ მი საწ ვდო მი 
არა ა, ამი ტომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს და მა ტე ბი თი ძა ლის ხმე ვის გა ტა რე ბაც უწევს მო ქა ლა ქე თა 
ინ ფორ მი რე ბის თვის: 

„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.



115

კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა ყვე ლას არ აქვს, ამი ტომ მო
ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბა უნ და ხდე ბო დეს ტე ლე ვი ზი ით, მოკ ლე ტექ სტუ რი შე ტყო ბი ნე ბით, 
ად გი ლობ რი ვი გა ზე თით. ასე ვე და სა ხელ და მე რის წარ მო მად გე ნე ლი, რო მელ საც უნ და ჰქონ
დეს შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და კომ პე ტენ ცი ა, რომ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბას შე
უ წყოს ხე ლი.

ით ქვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას შექ მნი ლი აქვს სპე ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რე ბი, მა გა ლი
თად ა(ა )იპ „ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი“, შშმ პირ თა დახ
მა რე ბი სა და სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის კო მი სი ა, სო ცი ა ლურ სა კითხ თა შემ სწავ ლე ლი კო მი სია 
და სხვა, რომ ლე ბიც აწარ მო ე ბენ შე სა ბა მის კვლე ვებს და მი სი შე დე გე ბი ასა ხუ ლია მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში.

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ებ ზე გა კეთ და რი გი შე ფა სე ბე ბი, და სა ხელ და გა მოწ ვე ვე ბი, რო მელ
თაც შე იძ ლე ბა, საფ რთხე შე უქ მნან რე ფორ მის წარ მა ტე ბას და ის ერ თგვარ დეკ ლა რი რე ბულ 
და არა რე ა ლი ზე ბულ ფორ მა ტად აქ ცი ონ. 

„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.

სა ინ ტე რე სოა მო ნა ცე მე ბი, თუ რო მელ სერ ვი სებს იყე ნე ბენ რეს პონ დენ ტე ბი: 

ყვე ლა ზე ხში რად და ფიქ სირ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დის გა მო ყე ნე ბა 
(34%), ასე ვე ხში რია სა მო ქა ლა ქო პორ ტა ლის www.my.gov.geს გა მო ყე ნე ბაც (16%).

ადგილობრივი მომსახურების მისაღებად რომელ ელექტრონულ სერვისებს იყენებთ?

ეფექტიანობა:

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა კითხ ში სა ჯა რო მო ხე ლე
ე ბის შე ფა სე ბე ბი, ხშირ შემ თხვე ვა ში, პო ზი ტი უ რი ა. თუმ ცა, რეს პონ დენ ტებ მა თა ვი არ აა რი
დეს გა მოწ ვე ვებ ზე სა უ ბარ საც: 

„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 კუ 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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სა ინ ტერ სო იყო ხედ ვა, რომ ამ სა კითხ ში უნ და გა ი ზარ დოს საკ რე ბუ ლოს ჩარ თუ ლო ბა და მან 
შე ას რუ ლოს მო ნი ტო რინ გის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუნ ქცი ა. 

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა ზე სა უბ რი სას, რა ო დე ნობ რივ მა 
კვლე ვამ უჩ ვე ნა, რომ გა მო კი თხულ თა 33%ის აზ რით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მო
სახ ლე ო ბას სრუ ლად აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბა ზე. 
39% თვლის, რომ ინ ფორ მა ცია ნა წი ლობ რივ არის მი წო დე ბუ ლი, ხო ლო 8%ს მი აჩ ნი ა, რომ 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მო სახ ლე ო ბას არ აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას გა წე ულ მომ სა ხუ
რე ბა ზე. 

თვით მმარ თვე ლო ბის მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა კი თხი ფო კუს ჯგუ ფებ ზეც აქ ტი უ რი 
დის კუ სი ე ბის თე მა იყო. ხაზ გას მუ ლი იყო ად გი ლობ რივ დო ნე ზე დი ა ლო გის აუ ცი ლებ ლო ბა, 
პრი ო რი ტე ტე ბის გა მოვ ლე ნა ში მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თვის მნიშ ვნე ლო ბა.

გაჟ ღერ და მო ქა ლა ქე თა ხედ ვე ბი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის ეფექ ტუ რო ბას თან მი მარ თე ბით. 
მა თი აზ რით, უმ ჯო ბე სი ა, სო ცი ა ლუ რი სფე რო უფ რო მე ტი პროგ რა მით იყოს წარ მოდ გე ნი ლი. 
აუ ცი ლე ბე ლია ახალ გაზ რდე ბის ად გილ ზე და მაგ რე ბი სა და წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით ღო ნის ძი ე
ბე ბის და გეგ მვა, ახალ გაზ რდებ თან შეხ ვედ რე ბი და სწავ ლე ბე ბი, ასე ვე სა ჭი როდ მი აჩ ნი ათ 
ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას ახალ გაზ რდე ბის მი ერ მცი რე ბიზ ნე სის 
და სა წყე ბად სა ჭი რო ფი ნან სე ბი. 

გა მო იკ ვე თა თვით მმარ თვე ლო ბას თან, ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა
ნამ შრომ ლო ბის პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი კა.

„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.

მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რამ დე ნად მო ხერ ხე ბუ ლი და 
მარ ტი ვი, კომ ფორ ტუ ლია შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა. ამ კუ თხით, გა მო კი თხულ თა თით
ქმის ნა ხე ვარს (49%) მი აჩ ნი ა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბის უწყე ბე ბის თვის სერ ვი სის მი სა ღე ბად 
ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა მარ ტი ვი პრო ცე დუ რა ა. 8%ს მი აჩ ნი ა, რომ პრო ცე დუ რა 
რთუ ლი ა, ხო ლო 43%ს უჭირს პა სუ ხის გა ცე მა. 

ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 16%ს აქვს გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე რის პრინ ცი პი. სრულ უმ რავ ლე სო ბას, 74%ს არ უსარ გებ ლია სა სურ
ვე ლი უწყე ბის წარ მო მად გე ნელ თან ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე რით, ხო ლო 11%ს არ ჰქონ და ამის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა. 

ფო კუს ჯგუ ფებ ზეც და ფიქ სირ და, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი უფ რო ცო ცხალ კო მუ ნი კა ცი ებს ანი ჭე
ბენ უპი რა ტე სო ბას: 

„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. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში რეს პონ დენ ტებ მა და ა ფიქ სი რეს კმა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხი მე რი ის, საკ რე
ბუ ლოს და მე რის წარ მო მად გენ ლის მხრი დან მი ღე ბულ მომ სა ხუ რე ბა ზე. ძი რი თა დად, მა თი 
დი დი უმ რავ ლე სო ბა გა მო ხა ტავს კმა ყო ფი ლე ბას სა მი ვე რგო ლის მი მართ. შე ფა სე ბე ბი მო ცე
მუ ლია დი აგ რა მა ში: 
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ზოგადად ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორ შეაფასებდით მიღებული მომსახურებით 
კმაყოფილებას?

რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბის პა სუ ხე ბით (75%), მი მარ თვის შემ თხვე ვა ში, თვით მმარ თვე
ლო ბამ მათ, ან მა თი ოჯა ხის წევრს მო უგ ვა რა კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მა, რომ ლის თვი საც 
მი მარ თეს. 

გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ მთლი ა ნად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბი თა ნაბ რად არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი (43%), ხო ლო 26% მი იჩ ნევს, რომ სპე ცი
ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ნაკ ლე ბად ხდე ბა. კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა გა მოყ ვეს 
ის ჯგუ ფე ბი, რო მელ თა სა ჭი რო ე ბებ საც, მა თი აზ რით, გან სა კუთ რე ბით ით ვა ლის წი ნებს მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბა: 

ჩამოთვლილთაგან, მუნიციპალიტეტი რომელი ჯგუფის საჭიროებებს 
ითვალისწინებს უფრო მეტად?

სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტა ცი ის სა კი თხი გა მო იკ ვე თა თვი სებ რივ მო ნა ცე მებ შიც: 

„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.

ამას თან ერ თად, და სა ხელ და სა კი თხე ბი, რომ ლე ბიც, მო ქა ლა ქე თა აზ რით, სა ჭი რო ე ბენ სპე
ცი ფი კურ მიდ გო მებს: გა მო იკ ვე თა გან სა კუთ რე ბუ ლი მოწყ ვლა დო ბის ხა რის ხის მქო ნე მო
ქა ლა ქე ე ბის მძი მე მდგო მა რე ო ბა, ვინც სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბით არ სარ გებ ლობს, არც 
და საქ მე ბუ ლი ა. 

სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მრა ვალ შვი ლი ა ნი მა მის მო საზ რე ბით, გან სა კუთ რე ბულ კონ ტროლ
ზეა ასაყ ვა ნი მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, ხან დაზ მუ ლე ბი. 
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„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“.

რეს პონ დენ ტებ მა გა მო ხა ტეს შეშ ფო თე ბა მიგ რა ცი ის მას შტა ბე ბის გა მო. 

„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.

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა აზ რით, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მხარ და ჭე რა 
და ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის კუ თხით მო სახ ლე ო ბის დახ მა რე ბა, სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სე ბის 
გან ვი თა რე ბა. მათ ასე ვე ძა ლი ან მომ ხიბ ვლე ლად მი აჩ ნი ათ ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის პერ
სპექ ტი ვა და ამ სა კითხ ში მო ქა ლა ქე თა და მთლი ა ნად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მნიშ ვნე ლო ვან ეკო
ნო მი კურ სარ გე ბელს ხე და ვენ.

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: სა
ჯა რო მო ხე ლე ებ საც და მო ქა ლა ქე ებ საც სა ერ თო აზ რი აქვთ სა კითხ ზე, რომ რე ა ლუ რი თვით
მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში აუ ცი ლე ბე ლი ა, მკა ფი ოდ იყოს გა მიჯ ნუ ლი მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სა და დარ გობ რი ვი სა მი ნის ტრო ე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბი. 

სა ჯა რო მო ხე ლე თა აზ რით, თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის მი ერ კა ნო ნით და კის რე ბუ ლი უფ
ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა აუ ცი ლებ ლად მო ი თხოვს ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა სა
ტა რებ ლად სა ჭი რო ფი ნან სურ თუ მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სებს, მეტ და მო უ კი დებ ლო ბას, რაც 
ამ ეტაპ ზე თვით მმარ თვე ლო ბას არ გა აჩ ნი ა. შე სა ბა მი სად, დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ერ თერ თი 
ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა უნ და იყოს თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ეტა პობ რი ვად გაზ რდი ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა თა ნა დო რე სურ სე ბით. 

„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 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.

გუ ლის ტკი ვი ლით იქ ნა აღ ნიშ ნუ ლი, რომ ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა თა ვი სი პრობ ლე მე ბის 
გა და საწყ ვე ტად, პირ ველ რიგ ში, თვით მმარ თვე ლო ბას მი მარ თავს და ბევ რია აქ ტუ ა ლუ რი სა
კი თხი, რომ ლის მოგ ვა რე ბა მათ თვის სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი ა, ამის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
კი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნი ა. 

„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.

დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კითხ ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა პო ზი ცი
ებს მთლი ა ნად იზი ა რე ბენ მო ქა ლა ქე ე 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

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა მი ერ შე ფას და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ხა
რის ხი. ით ქვა, რომ ამ სა კითხ ში ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის გან არა ნა ი რი წი ნა აღ მდე გო
ბა არ არის, პი რი ქით, ხდე ბა დეკ ლა რი რე ბა, რომ მი ე სალ მე ბი ან მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რო ბას, 
მაგ რამ, რე ა ლო ბა ში, ეს ხდე ბა მხო ლოდ აქ ტი უ რი არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი სა და მათ მი ერ 
გა აქ ტი უ რე ბუ ლი სა თე მო ჯგუ ფე ბის ხარ ჯზე. არა საკ მა რი სად არის გა მო ყე ნე ბუ ლი ად გი ლობ
რი ვი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს რე სურ სი. 

„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.

თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის 
გა რე შე ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სრულ ფა სოვ ნად გან ხორ ცი
ე ლე ბა ვერ მოხ დე ბა. თუმ ცა, მა თი ვე აღი ა რე ბით, ამ სა კითხ ში სე რი ო ზულ შე დე გებ ზე სა უ
ბა რი არ შე იძ ლე ბა. მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა სა თა ნა დოდ არ ხდე ბა. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა 40% ფიქ რობს, რომ ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე
ლე ე ბი ნა წი ლობ რივ აც ნო ბი ე რე ბენ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას; 9%ის აზ რით, 
ისი ნი სა ერ თოდ ვერ აღიქ ვა მენ ამ სა ჭი რო ე ბას. 27% მი იჩ ნევს, რომ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო
ბის სა ჭი რო ე ბა სრუ ლად არის გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი. მათ და ა სა ხე ლეს სა კი თხე ბი, სა დაც ხდე ბა 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა: ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრის პრო
ცე სი (34%), მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა (18%), მო ქა ლა ქე ე ბის ინი ცი ა ტი ვე
ბის გან ხილ ვა (მაგ. სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი)  13%, მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა 
 15%, ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა  4%. 

რეს პონ დენ ტე ბი, უმე ტე სად, მო ნა წი ლე ო ბენ და სახ ლე ბის კრე ბებ ში 56%. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში გა ირ კვა, რომ რეს პონ დენ ტთა 45%ს არ ჰქო ნია მცდე ლო ბა, რომ მომ
სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე ნიშ ვნე ბი მი ე წო დე ბი ნა შე სა ბა მი სი უწყე ბის თვის. მო ქა ლა
ქე ე ბი, უმე ტე სად, იყე ნე ბენ პი რად შეხ ვედ რას შე სა ბა მი სი უწყე ბის წარ მო მად გე ნელ თან (55%). 

რა ფორმით მოახერხეთ კომუნიკაცია?

მო ქა ლა ქე ებს აქვთ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბის ფრაგ მენ ტუ ლი მცდე ლო ბე ბი, რო მელ საც აკ
ლია სა თა ნა დო მუხ ტი: 
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„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. 

და სა ხელ და მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი თვით მმარ თვე ლო ბას თან კონ სტრუქ ცი უ ლი დი
ა ლო გი სა და მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მათ გან ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რია 
კონ სულ ტა ცი ის მიზ ნით, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პე რი ო დუ ლი 
შეხ ვედ რე ბი მო ქა ლა ქე ებ თან (52%); მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა სა მო
ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის პრაქ ტი კის გაძ ლი ე რე ბის გზით (13%); მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
შე მუ შა ვე ბის და ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თვა (12%); უფ რო მე
ტი დარ გობ რი ვი პრო ფი ლის /სპე ცი ფი კურ სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი სა ჯა რო მო ხე ლის 
შტა ტის არ სე ბო ბა (8%); გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა და სხვა 
საბ ჭო ე ბის ფორ მა ტის ქმე დი თო ბის გაზ რდა (8%); ბი ნათ მე სა კუთ რე თა ამ ხა ნა გო ბის გა მო
ყე ნე ბა და წა ხა ლი სე ბა (4%);

 გა მო იკ ვე თა პო ზი ცი ა, რომ ეფექ ტი ა ნი და გამ ჭვირ ვა ლე მმარ თვე ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
აუ ცი ლე ბე ლია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის რო ლის გაზ რდა, მა თი აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის, სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნი სა და რე კო მენ
და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ში. ფო კუს ჯგუ ფე ბის გან მავ ლო ბა ში არა ერ თხელ იყო ხაზ გას მუ ლი მა
თი გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ად გი ლო ბივ სო ცი ა ლურ პო ლი ტი კა ში, ინ ფორ მი რე ბა სა და გა
ნათ ლე ბა ში, ჩან და ნდო ბის ხა რის ხი. 

„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.

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან თა ნამ შრომ ლო
ბა მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ო ბის ხელ შე წყო ბის თვის შემ დეგ ნა ი რად ფას დე ბა. 

რამდენად ეფექტურია სსო თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მოქალაქეთა 
კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის?

რეს პონ დენ ტე ბი ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ძი რი თა დად ხე და ვენ შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბით: ინ ფორ მი რე
ბა/ გა ნათ ლე ბა  23%; მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა  16%; მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
მი ტა ნა ხე ლი სუფ ლე ბას თან  13%; ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე
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ტის ად ვო კა ტი რე ბა  11%; მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე
რის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა  10%; ად გი ლობ რი ვი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის მი ღე
ბის, ცვლი ლე ბე ბის და შეს წო რე ბე ბის ლო ბი რე ბა  9%; რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის კონ ტრო
ლი/ მო ნი ტო რინ გი  8%; მო სახ ლე ო ბა სა და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის დი ა ლო გის /
ად გი ლობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის ხელ შე წყო ბა  6%. 

რეს პონ დენ ტებ მა და ა ფიქ სი რეს თა ვი ან თი მო საზ რე ბა, თუ რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბით თვლი ან 
სა ჭი როდ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სის მი მარ თვას. 
ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტულ სა კი თხე ბად და სა ხელ და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა 16%; ჯან დაც ვა 15 
%; ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა და შე სა ბა მი სი გა რე მოს შექ მნა ად გი ლებ ზე 13%; 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (გზე ბი, ხი დე ბი და სხვ.) 8%; კულ ტუ რა გა ნათ ლე ბა 7%. 

სა ბო ლო ოდ, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში, რეს პონ დენ ტებ მა გა მოყ ვეს კონ კრე
ტუ ლი ად გი ლობ რი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი სა ჭი რო ე ბის და
საკ მა ყო ფი ლებ ლად. ესე ნი ა: ად გი ლობ რი ვი და საქ მე ბა; სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბის გაზ რდა; 
ახალ გაზ რდე ბის ხელ შე წყო ბა; სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის შექ მნა; ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
მო წეს რი გე ბა; მდი ნა რე ებ ზე ჯე ბირ სა მაგ რი სა მუ შო ე ბის ჩა ტა რე ბა; ფერ მე რე ბის ხელ შე
წყო ბა; ბიზ ნე სის წა ხა ლი სე ბა; შშმ პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს შექ მნა; ტრან
სპორ ტის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა; ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა; სპორ ტუ ლი 
და კულ ტუ რუ ლი, ასე ვე გა ნათ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა; კი ნო დარ ბა ზის აღ დგე ნა; 
ცენ ტრა ლუ რი ბაზ რის გა კე თე ბა; ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა თავ შე საფ რის მო წყო ბა; 
მი უ სა ფარ ცხო ველ თა თავ შე საფ რის მო წყო ბა; მეღ ვი ნე ო ბის ხელ შე წყო ბა; სკო ლამ დე ლი 
გა ნათ ლე ბის თვის მე ტი ყუ რა დღე ბის მიქ ცე ვა; სა ჯა რო გან ხილ ვე ბი და შეხ ვედ რე ბი მო სახ
ლე ო ბას თან; გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მე ბი; ტუ რის ტუ ლი ცენ ტრის შექ მნა; სას მე ლი წყლის 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა; სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა; უსახ ლკა რო ე ბის თავ შე საფ რის მო წყო ბა; 
ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა; გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტის შექ მნა; მიგ რა ცი ის შე სა ჩე რებ
ლად გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის და ნერ გვა; მი წე ბის და კა ნო ნე ბა; სა ინ ფორ მა ციო ცენ
ტრის შექ მნა; პარ კე ბი სა და სკვე რე ბის გა შე ნე ბა. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბის (სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, იგპ, მრა ვალ შვი ლი
ა ნი ოჯა ხი და ა.შ.) არ სე ბო ბის მი უ ხე და ვად, ყვე ლა ჯგუ ფი მი იჩ ნევს, რომ კონ სტრუქ ცი უ ლი 
დი ა ლო გის და მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი როა კონ სულ ტა ცი ის მიზ ნით, ად
გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პე რი ო დუ ლი შეხ ვედ რე ბი მო ქა ლა ქე ებ თან. 

ასე ვე, სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ცია გა მო იკ ვე თა ასა კობ რივ ჯგუ ფებ თან მი მარ თე ბა ში. მო ნა
ცე მე ბის სტა ტის ტი კუ რი და მუ შა ვე ბის შე დე გად და ფიქ სირ და კო რე ლა ცია ასა კის მა ტე ბა სა 
და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის/ სამ სა ხუ რის რე ფორ მა ზე ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას შო რის  რაც 
უფ რო იზ რდე ბა ასა კი, მით უფ რო იზ რდე ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე. აქ ვე უნ და აღი
ნიშ ნოს, რომ ქა ლებ ში ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე 9%ით უფ რო მა ღა ლი ა, მა მა კა ცებ თან 
შე და რე ბით. 

გა მო იკ ვე თა, რომ რეს პონ დენ ტე ბი რე ფორ მის პრო ცეს ში ხე და ვენ სხვა დას ხვა აქ ცენ ტე ბის 
სა ჭი რო ე ბას, რა თა გა უმ ჯო ბეს დეს მო სახ ლე ო ბის თვის მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა. პა სუ ხე
ბის დი ფე რენ ცი ა ცია აღ სა ნიშ ნა ვია გენ დე რულ ჭრილ ში, რად გან ქა ლე ბის უმე ტე სო ბა (31%) 
თვლის, რომ გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე და პრი ო რი ტე ტებ ზე 
მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბაა მთა ვა რი სა ჭი რო ე ბა, მა შინ რო დე საც მა მა კაც თა 
უმ რავ ლე სო ბის თვის (31%) მთა ვა რი სა ჭი რო ე ბა არის სა ხელ მწი ფო ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე 
სა ზო გა დო ე ბის დრო უ ლი და სრულ ფა სო ვა ნი ინ ფორ მი რე ბა. 

კვლე ვის დროს ვერ მო ხერ ხდა ად გი ლობ რივ კერ ძო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი
კის გა მოვ ლე ნა, გარ და იმი სა, რომ გა მო ით ქვა მო საზ რე ბე ბი ამ სა კი თხის დღის წეს რიგ ში 
და ყე ნე ბის სა ჭი რო ე ბას თან და სა თა ნა დო მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნის აუ ცი ლებ ლო ბას თან და კავ
ში რე ბით.
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დასკვნა

ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა  მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე
ნა ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის და სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის კუ თხით თვით მმარ თვე ლო ბის 
საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის და ინ კლუ ზი უ რო ბის მი მარ თუ ლე ბით, სა ჯა
რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის კონ ტექ სტში  გვიჩ ვე ნებს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რე ფორ
მის პირ ვე ლი შე დე გე ბი უკ ვე ჩანს და ეს არის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვა, 
თვით მმარ თვე ლო ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რდი ლი ხა რის ხი, მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხვა 
ჯგუ ფებ თან აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის წა ხა ლი სე ბა, მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა ად გი ლობ რივ 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან და მი სი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის 
გა მოვ ლე ნის, მო ქა ლა ქე ებ თან დი ა ლო გის კუ თხით.

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ამ ფაქტს ამ ყა რებს თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ეროვ ნუ ლი შე ფა სე ბის 
კვლე ვის მა სა ლე ბი, სა დაც ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამ კომ პო ნენ ტე ბის ზრდის 25პრო
ცენ ტი ა ნი მაჩ ვე ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა.

მო ნა ცემ თა ანა ლი ზი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა დას კვნის თვის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის 
პო ლი ტი კუ რი ნე ბა  რე ფორ მის წარ მა ტე ბით იმ პლე მენ ტა ცი ის თვის და ღი ა, ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი ხე ლი სუფ ლე ბის კენ გა დად გმუ ლია კონ კრე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი. მაგ რამ 
არის სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბიც, რა მაც, შე იძ ლე ბა, მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს ფა სა დუ რი 
ხა სი ა თი მის ცეს და ეჭ ვქვეშ და ა ყე ნოს მი სი ეფექ ტი ა ნო ბა: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გე ოგ რა
ფი უ ლი რე ლი ე ფის, მო ქა ლა ქე თა დი დი ნა წი ლის მოწყ ვლა დი სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის, 
ინ ტერ ნე ტის და კო მუ ნი კა ცი ის ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის, ან მა თი გა მო ყე ნე ბის სა თა ნა
დო უნა რე ბის არ ქო ნის გა მო, მათ უდი დეს ნა წილს ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის სი კე თე ებ ზე. 

თვალ ში სა ცე მია სხვა ო ბა თვით მმარ თვე ლო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის სა კითხ ში ასეთ მო ქა ლა
ქე ებ სა და აქ ტი ურ სა თე მო ჯგუ ფის წევ რებს, ად გი ლობ რივ მე წარ მე ებს შო რის, რომ ლე ბიც 
აქ ტი უ რად სარ გებ ლო ბენ რე ფორ მის სი კე თით და აღ ნიშ ნა ვენ, რამ დე ნად მარ ტი ვი, კომ ფორ
ტუ ლი და ეკო ნო მი უ რია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, რო მე ლიც მათ აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, 
თა ვი იგ რძნონ ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის ნა წი ლად.

კვლე ვით გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის მი მარ თუ ლე ბა სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე
ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და ნერ გვის კენ. ამ სა კითხ ში მკა ფი ოდ გა მო იკ ვე თა არა სამ
თავ რო ბო სექ ტო რის რო ლი და თვით მმარ თვე ლო ბას თან მა თი თა ნამ შრომ ლო ბის პო ზი ტი უ რი 
რე ზულ ტა ტე ბი. ერ თერ თი მა გა ლი თია სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის, პროგ რა მე ბის ეფექ ტის 
ერ თობ ლი ვი შე ფა სე ბის პრაქ ტი კა, რაც სა ფუძ ვლად და ე დო რამ დე ნი მე სო ცი ა ლურ პროგ რა
მას. ით ქვა, რომ სამ წუ ხა როდ, ბო ლომ დე არ არის გა ცე მუ ლი პა სუ ხი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის 
სა ჭი რო ე ბებ ზე. მა გა ლი თად, ერ თხმად იყო და სა ხე ლე ბუ ლი შშმ პი რე ბის თვის სა თა ნა დო ინ
ფრას ტრუქ ტუ რა, მა თი ინ ტეგ რი რე ბის თვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბი. თვალ სა ჩი ნოდ გა მო იკ
ვე თა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მხარ და ჭე რის თვის გო ნივ რუ ლი, გრძელ ვა დი ა ნი, სტრა ტე გი უ ლი 
პროგ რა მე ბის სა ჭი რო ე ბა, სა დაც ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას ექ ნე ბა წამ ყვა ნი რო ლი. ერ
თხმად იყო აღ ნიშ ნუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლი, რო მე ლიც და საქ მე ბის 
ახალ პერ სპექ ტი ვებს მო ი ცავს.

გა მო იკ ვე თა საკ მა ოდ მწვა ვე სა კი თხე ბი, რო მე ლიც დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის არა საკ მა რი სი ტემ
პის გა მო დგას დღის წეს რიგ ში. მო ქა ლა ქე ებს აქვთ დაკ ვე თა უფ რო ძლი ერ, ფი ნან სუ რად და 
პო ლი ტი კუ რად და მო უ კი დე ბელ ად გი ლობ რივ მარ თვა ზე. მათ თვის კა ტე გო რი უ ლად მი უ ღე
ბე ლია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თით ქმის უფუნ ქციო რო ლი მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლუ რი 
შე ფა სე ბის, რო გორც თვი თონ უწო დე ბენ, „ქუ ლა თა სის ტე მის“ კომ პო ნენ ტში.

კვლე ვის შე დე გად გა მოჩ ნდა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბა ში არ არ სე ბობს ად გი ლობ რივ კერ ძო 
სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბის პრაქ ტი კა და ვერც კერ ძო სექ ტო რის კორ პო რა ტი უ ლი პა სუ
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ხის მგებ ლო ბის მა გა ლი თე ბი გა იხ სე ნეს, რაც ამ კუ თხით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძვრე ბის სა ჭი რო ე ბას 
ცხად ყოფს. კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა სა რე კო მენ და ციო სა კი თხე ბი.

რეკომენდაციები

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

	ად გი ლობ რივ მო ხე ლე ებ ში სა ჭი როა იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის წარ მა ტე ბი სათ ვის, რაც პირ ველ რიგ ში, მო ქა ლა ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას მო ი აზ რებს, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის პერ მა ნენ
ტუ ლი ინ ფორ მი რე ბა ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე; 

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჯა რო მო ხე ლე თა, გან სა კუთ რე ბით მე რის წარ მო მად გე ნელ თა კვა
ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის მე თო დო ლო გი ა ზე; 

	სა სურ ვე ლია მო ქა ლა ქე თა მე ტი მო ტი ვი რე ბის თვის და ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის გა
მო ყე ნე ბის უნარ ჩვე ვე ბის მი სა ღე ბად, ვი დე ორ გო ლე ბის მომ ზა დე ბა მო ცე მუ ლი მომ სა
ხუ რე ბის სი კე თე ებ ზე და მის პრაქ ტი კულ გა მო ყე ნე ბა ზე;

	სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლია მო ქა ლა ქე თა მა სობ რი ვი ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის სა კი თხის 
ად ვო კა ტი რე ბა სხვა დას ხვა დო ნე ზე. ინ ტერ ნეტ პრო ვა ი დე რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა და 
სო ცი ა ლუ რი შე ღა ვა თე ბის ინი ცი რე ბა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის;

	ეფექ ტუ რი იქ ნე ბა სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის ინი ცი რე ბა სა ინ ფორ მა ციო  სა კონ სულ ტა
ციო ცენ ტრე ბის და სა ნერ გად, რაც მო ქა ლა ქე ებს გა უ მარ ტი ვებს ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა
ხუ რე ბის მი ღე ბას ცენ ტრი დან მო შო რე ბულ თე მებ ში;

	სა სურ ვე ლია სო ცი ა ლუ რი პარ ტნი ო რო ბის სის ტე მის შექ მნა ად გი ლობ რივ არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ად გი ლობ რივ ინ ტე ლი გენ ცი ას თან, მო ქა ლა ქე ებ ში ელექ ტრო
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თვის.

მო ქა ლა ქე თა 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

	სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოხ დეს გან სა კუთ რე ბით 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის თვის შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის შექ მნა: შშმ პირ თათ ვის ად მი ნის
ტრა ცი ულ შე ნო ბებ სა და სხვა სო ცი ა ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბის ობიქ ტებ ზე პან დუ სე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა; მა თი ან მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის სა ჭი რო ე ბის სპე ცი ფი კა ზე ადაპ ტი
რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ხელ შე წყო ბა (მა გა ლი თად  შინ შე სას რუ ლე ბე ლი 
სა მუ შა ო); სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის თვის გრძელ ვა დი ა ნი 
სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ბი უ ჯეტ ში;

	სა სურ ვე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი ნერ გოს მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის 
და პრი ო რი ტე ტე ბის გა მოვ ლე ნის მდგრა დი სის ტე მა. ამის თვის ეფექ ტუ რი იქ ნე ბა აქ
ტი ურ მო ქა ლა ქე თა ჯგუ ფებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა. სა სურ ვე ლი ა, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას 
უკ ვე არ სე ბუ ლი კვლე ვე ბი მო ქა ლა ქე ე ბის, მათ შო რის ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის 
სა ჭი რო ე ბებ ზე;

	სა სურ ვე ლი ა, მო ქა ლა ქე თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის პერ სპექ ტი ვა და ნა ხულ იქ ნას 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტუ რის ტულ პო ტენ ცი ალ ში და მოხ დეს მი სი ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბის 
გზე ბის ძი ე ბა;
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	სა სურ ვე ლი ა, გა მო ი ნა ხოს გზე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პროგ რა მე
ბის ხელ შე წყო ბის თვის. სა ჭი როა არ სე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო და სა ერ თა შო რი სო რე სურ სე
ბის გან ხილ ვა ად გი ლობ რი ვი კონ ტექ სტის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე და მო ქა ლა ქე ე ბის
თვის შე სა ბა მი სი სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სის და ნერ გვა.

ახალ გაზ რდე ბის ხელ შე წყო ბა  სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მი ზან მი
მარ თუ ლი ახალ გაზ რდუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა, ახალ გაზ რდე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის წა ხა ლი
სე ბა, შეხ ვედ რე ბი და სწავ ლე ბე ბი; მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის აღი ა რე ბა; ახალ გაზ რდე ბის ად გილ ზე 
დარ ჩე ნის მო ტი ვი რე ბის მიზ ნით პროგ რა მე ბის და ნერ გვა; სა სურ ვე ლი ა, ად გი ლობ რივ ბი უ
ჯეტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას ახალ გაზ რდე ბის მი ერ მცი რე ბიზ ნე სის და სა წყე ბად სა ჭი რო 
სახ სრე ბი.

ად გი ლობ რივ და პრო ვა ი დერ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს  მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი ში ნა არ სის თე მებ ზე ინ ფორ მი რე ბა გა ნათ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, მათ შო რის ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე;

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
მი მარ თუ ლე ბით, კო ო პე რა ცია ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა ში, მო ნი ტო რინ გის 
და შე ფა სე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა ში დახ მა რე ბის გა წე ვა;

	სა სურ ვე ლია ახა ლი რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
გაძ ლი ე რე ბის, ად გი ლობ რი ვი კერ ძო ბიზ ნე სის სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ამაღ
ლე ბის თვის; სა ჭი რო ე ბა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და ად ვო კა ტი რე ბის უნა რე ბის კუ თხით 
მო ქა ლა ქე ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა, თვით მმარ თვე ლო ბას თან მა თი დი ა ლო გის ხელ შე
წყო ბა.

ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას  მნიშ ვნე ლო ვა ნია თვით მმარ თვე ლო ბის თვის კა ნო ნით მი ნი ჭე
ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ში ხელ შე წყო ბა;

- არ სე ბობს სა ჭი რო ე ბა, გა კეთ დეს მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის არ სე ბუ ლი პრაქ
ტი კის ანა ლი ზი და დად გეს დღის წეს რიგ ში თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლის უკე თე სი 
გა აზ რე ბა მო ქა ლა ქე თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის პო ლი ტი კა ში; მა თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გაზ რდა მო ქა ლა ქე თა სა ხელ მწი ფოს ზრუნ ვის პო ლი ტი კის ბე ნე ფი ცი ა რო ბის მა ძი ე
ბელ თა შე ფა სე ბა ში.

ად გი ლობ რივ და რე გი ო ნა ლურ მე დი ა სა შუ ა ლე ბებს  სა სურ ვე ლი ა, მე დი ის დღის წეს რიგ ში 
მოხ ვდეს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის სა კი თხი, პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი კა 
და გა მოწ ვე ვე ბი  მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კონ ტექ სტში. ხე ლი შე ე წყოს 
მი სი და დე ბი თი შე დე გე ბის და მო ქა ლა ქე თა მი ერ მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლის პო პუ ლა რი ზა ცი ას, 
მო ქა ლა ქე თა მეტ ინ ფორ მი რე ბას სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თა ო ბა ზე.



125

გურიისრეგიონი

ან გა რი ში გან სა კუთ რე ბუ ლი 

მო თხოვ ნი ლე ბე ბის მქო ნე მო სახ ლე ო ბის

სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის შესახებ

ლანჩხუთის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

გურიის რე გი ონ ში საჭიროებათა შეფასების ჩატარებაზე, 

ან გა რი შის მომ ზა დე ბა სა და რე დაქ ტი რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია 

იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“

www.spectri.org.ge
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შესავალი

ჩვე ნი ქვეყ ნის ღი ა, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე და პრო ფე სი
ო ნა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შექ მნა ჩვე ნი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე ძალ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვან და სა პა სუ ხის მგებ ლო საქ მეს წარ მო ად გენს. 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 ბი სა და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მი მარ თუ ლე ბით. ამ სა კი თხებს ეხე ბა 
არა ერ თი სტრა ტე გი უ ლი დო კუ მენ ტი, თუ სა მოქ მე დო გეგ მა. მათ შო რის, ღია მმარ თვე ლო ბის 
სა ქარ თვე ლოს 20182019 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა1, ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის დღის წეს რი
გი2  20172020, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მე16 მი ზა ნი3. სწო რედ, აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შე
სას რუ ლებ ლად 2015  20204 .  დო კუ მენ ტი მიზ ნად ისა ხავს ყოვ ლის მომ ცვე ლი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი 
ჩარ ჩო სა და მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნას 2020 წლამ დე, „რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა გამ ჭვირ ვა ლე, 
პროგ ნო ზი რე ბა დი, პა სუ ხის მგე ბე ლი და ეფექ ტუ რი სა ხელ მწი ფო მარ თვის კენ, და აკ მა ყო ფი ლებს 
სა ზო გა დო ე ბის მო თხოვ ნებს და იქ ნე ბა ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან მი სა და გე ბუ ლი”. 

მთავ რო ბამ 2019 წლის ივ ნის ში და ამ ტკი ცა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის (PAR) რე ფორ მის ახა
ლი სა მოქ მე დო გეგ მა 201920205, რომ ლის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის გზამ კვლე ვი 2020ით დად გე ნი ლი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. სა ჯა რომ მარ თვე
ლო ბის რე ფორ მის გზამ კვლე ვი ექვს მი მარ თუ ლე ბას ეხე ბა: პო ლი ტი კის და გეგ მვა, სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა, მომ სა ხუ რე ბის მი
წო დე ბა, სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა. სა მოქ მე დო გეგ
მა გზამ კვლე ვის ექ ვსი ვე მი მარ თუ ლე ბას ფა რავს. 

მი უ ხე და ვად აღ ნიშ ნუ ლი სა, ევ რო კავ ში რი სა და ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე
ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა რე ბი სა და მე ნეჯ მენ ტის მხარ და ჭე რის ინი
ცი ა ტი ვის (SIGMA) 2018 წლის შე ფა სე ბით, სა ჯა რო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მო სახ
ლე ო ბას თან სა ჯა რო კონ სულ ტა ცი ე ბის შე ფა სე ბის კომ პო ნენ ტში სა ქარ თვე ლომ 0 ქუ ლა მი ი ღო6. 
SIGMAს შე ფა სე ბით სა ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის მო ცე მუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მნიშ
ვნე ლო ვა ნი ხარ ვე ზე ბი არ სე ბობს. კერ ძოდ, არა რის შე მუ შა ვე ბუ ლი სის ტე მუ რი და სა ვალ დე
ბუ ლო მიდ გო მა პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ეფექ ტი ა ნი კონ სულ ტა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბის, 
მო სახ ლე ო ბის ფარ თო ფე ნე ბის, კერ ძოდ კი გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე მო სახ ლე ო
ბის სა ჭი რო ე ბა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი კი, უკე თეს 
შემ თხვე ვა ში, მო ი ცა ვენ მხო ლოდ ზო გად და არა სა ვალ დე ბუ ლო პი რო ბებს. და ბა ლი შე ფა სე ბა 
აქვს სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო სა ბი უ ჯე ტო პარ ტნი ო რო ბის (IBP) შე ფა სე ბის იმ კრი ტე რი უმ
შიც, რო მე ლიც აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მო ქა
ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბას ეხე ბა (3 ქუ ლა მაქ სი მა ლუ რი 100 ქუ ლი დან7), იმ ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბა ში, 
რო მე ლიც ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე უნ და იყოს ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 

1 ღია მმართველობა საქართველოს 20182019 წლების სამოქმედო გეგმა, გამოწვევა 1, ვალდებულება 2, იხ.: 
http://procurement.gov.ge/getattachment/InternationalCooperation/ActionPlans/(OGP)/OGP20182019 AP.pdf.aspx
2 ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგი 20172020, პრიორიტეტი 2.2, იხ.: http://infocenter.gov.
ge/uploads/files/201711/1511272286_annex_ii__eugeorgia_association_agenda_text.pdf
3 საქართველოს მთავრობის მიერ ეროვნულ პრიორიტეტად არის განსაზღვრული მდგრადი 
განვითარების 17 მიზა ნი, მისი ნაციონალიზაცია და იმპლემენტაცია, იხ.: http://gov.ge/index.php?lang_
id=&sec_id=198&info_id=62670.
4 საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი 2020, მიზანი 1, საჯარო მმართველობის რეფორმის 
სფეროები, პოლიტიკის შემუშავება და კოორდინაცია, იხ.: http://gov.ge/files/423_49307_626772_PAR_Geo_
Draft(1).pdf.
5 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №274 2019 წლის 10 ივნისიქ. თბილისი საჯარო 
მმართველობის რეფორმის 20192020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ, იხ.: https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/4586360?publication=0. 
6 The Principles of Public Administration Policy Development and Coordination  Georgia, SIGMA Programme, 
2018, გვ. 40, იხ.: http://www.sigmaweb.org/publications/BaselineMeasurementReport2018 Georgia.pdf. 
7 Open Budget Survey 2017 – Georgia, იხ.: https://mof.ge/images/File/georgiaopenbudgetsurvey2017 summary.pdf. 
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PARის ახალ 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი
მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე
ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ)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 და გა უმ ჯო ბე სე ბა.

ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ფე ნას 
გა აჩ ნი ა. სწო რედ, ამ სა ჭი რო ე ბა თა გა მო სავ ლე ნად „ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრმა“ 
და „სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ ბაზ მა“ ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით ჩა ა ტა რეს ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა, რო მე ლიც მო ი ცავ და რო გორც რა ო დე ნობ რივ კომ პო
ნენტს, ასე ვე, ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტებ თან ჩაღ რმა ვე ბულ ინ ტერ ვი უ ებს და სა ზო გა დო ე ბის, 
თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან გა მარ თულ ფო კუს ჯგუ ფებს.

ქვე მოთ მდე ბა რე ანა ლი ზი ეყ რდნო ბა სწო რედ ამ კვლე ვის შე დე გებს.

კვლევისმეთოდოლოგია

მრა ვალ ფუნ ქცი უ რი კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2020 წლის მარ
ტი მა ი სის პე რი ოდ ში. ამ პე რი ოდს და ემ თხვა კო რო ნა ვი რუ სის მსოფ ლიო პან დე მი ა, რო მელ
მაც კო რექ ტი რე ბა შე ი ტა ნა წი ნას წარ და გეგ მილ მე თო დო ლო გი ა ში და შე სა ბა მი სად, ყვე ლა 
სა ხის კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და ონ ლა ინ რე ჟიმ ში. 

საჭიროებათაკვლევისრაოდენობრივიკომპონენტი

კვლე ვა ჩა ტარ და სა მიზ ნე ჯგუფ ზე  ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა ზე. შე
სა ბა მი სად, კვლე ვის გე ოგ რა ფი ულ არე ალს წარ მო ად გენ და ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. 
შერ ჩე ვის ერ თე უ ლე ბი  შერ ჩე ვის ერ თე უ ლი იყო ოჯა ხი. გა მომ დი ნა რე აქე დან, ონ ლა ინ გა
მო კითხ ვა ში მიწ ვე ულ ნი იყ ვნენ რეს პონ დენ ტე ბი, არა უ მე ტეს ერ თი სა თი თო ე უ ლი ოჯა ხი დან.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა, 2010 წლის მო ნა ცე მე ბით, შე ად გენს 10 031 ოჯახს. შე საძ
ლე ბე ლი გახ და გა მო კი თხუ ლი ყო ფი ლი ყო 150 რეს პონ დენ ტი, რაც ოჯა ხე ბის რა ო დე ნო ბი დან 
(10031 ოჯა ხი) გა მომ დი ნა რე, შე ად გენს 1,5%ს. ეს შერ ჩე ვის სწო რი მე თო დით კვლე ვის პი
რო ბებ ში 3,5% ცდო მი ლე ბას იძ ლე ვა. 

ჩაღრმავებულიინტერვიუებიექსპერტებთან

პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის მი ერ წი ნას წარ შე მუ შავ და სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უს კითხ ვა რი, 
რო მე ლიც შე ფა სე ბის 18 სხვა დას ხვა სა წყის კრი ტე რი უმს და ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებ და (იხ. 
და ნარ თი „სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უს კითხ ვა რი“). პან დე მი ის შე დე გად შექ მნი ლი პირ და პი რი 
კო მუ ნი კა ცი ის პრობ ლე მის გა მო ოთხი ვე ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ტარ და ონ ლა ინ რე ჟიმ
ში. რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვის დროს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნა რეს პო დენ ტთა კომ პე ტენ ცი ა, 
და საქ მე ბის არე ა ლი. 

ფოკუს-ჯგუფები

ჯგუ ფებს ფა სი ლი ტა ცი ას უწევ დნენ „ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი სა“ და „სა ქარ თვე
ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზის“ წარ მო მად გენ ლე ბი.

პირ ველ ფო კუს ჯგუფ ში მო ნა წი ლე ობ და 6 მო ნა წი ლე: მიმ ღე ბი მშო ბე ლი, მარ ტო ხე ლა დე და, 
ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ყო ფი ლი წევ რი, მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტის ბი უ
როს წარ მო მად გე ნე ლი, მე წარ მე, პენ სი ო ნე რი.

მე ო რე ფო კუს ჯგუ ფის შე მად გენ ლო ბა: 2 შშმ პი რი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და, დრო ე ბით უმუ
შე ვა რი მა მა კა ცი, სა მე დი ცი ნო სფე როს წარ მო მად გე ნე ლი  სულ 5 მო ნა წი ლე
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მე სა მე ფო კუს ჯგუ ფის წევ რე ბი: სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ის ორი თა ნამ შრო მე ლი, სამ შე ნებ
ლო სფე როს წარ მო მად გე ნე ლი, დი ა სახ ლი სი და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  სულ 5 მო ნა წი ლე.

მე ო თხე ფო კუს ჯგუ ფის შე მად გენ ლო ბა: სო ფელ ში მცხოვ რე ბი მო სამ სა ხუ რე ქა ლი, საკ რე
ბუ ლოს ყო ფი ლი წევ რი, მას წავ ლე ბე ლი, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „თვით დახ მა რე ბის 
ჯგუ ფის“ წევ რი და მრა ვალ შვი ლი ა ნი მშო ბე ლი  სულ 5 მო ნა წი ლე. 

საჭიროებებისშეფასებისანალიზი

სოციოდემოგრაფიულიპროფილი

სულ რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 150 რეს პონ დენ ტმა, რო მელ თა გან 71 მა
მა კა ცია და 79 ქა ლი. შე სა ბა მი სად, 47,2% და 52,7%.

ასა კობ რივ ჭრილ ში გა მო კი თხუ ლე ბი იყ ვნენ: 1834 წწ. ასა კის რეს პონ დენ ტე ბი  40%;

3564 წწ. ასა კის  46,7%; სა პენ სიო ასა კის  13,3%.

რეს პონ დენ ტე ბის 47,3% და ო ჯა ხე ბუ ლი ა, 33,3% არ არის და ო ჯა ხე ბუ ლი, 10% ქვრი ვია და 
9,2% გან ქორ წი ნე ბუ ლი. 

რეს პონ დენ ტე ბის 47,3% უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი თა ა, 21,3%  სა შუ ა ლო  სპე ცი ა ლუ რი, 23,3% 
სა შუ ა ლო და 8%  არას რუ ლი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბით.

გა მო კი თხუ ლე ბის მხო ლოდ 91 რეს პონ დენ ტმა აღ ნიშ ნა რა ი მე გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი, 
59მა გა მო ტო ვა ეს კითხ ვა. ვინც გას ცა პა სუ ხი, იმათ გან 59,3 % აღ ნიშ ნავს, რომ აქვს სხვა 
სტა ტუ სი, რაც ალ ბათ ნიშ ნავს, რომ მათ არა აქვთ რა ი მე გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი. 25,3% 
 სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ა, 9,9%  იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი და 5,5%  მრა ვალ შვი ლი
ა ნი მშო ბე ლი.

რეს პონ დენ ტე ბის საქ მი ა ნო ბა შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: 20,7% უმუ შე ვა რი ა, 14% სა ბი
უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ა ში (ა იპ) არის და საქ მე ბუ ლი, 16,3% თვით და საქ მე ბუ ლი ა, 11,3% კერ ძო 
სექ ტორს წარ მო ად გენს, 10% პენ სი ო ნე რი ა, 8% სტუ დენ ტი ა, 7,3% დი ა სახ ლი სია და 2% არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას წარ მო ად გენს. რაც შე ე ხე ბა ოჯა ხის ყო ველ თვი ურ შე მო სავ ლებს, 
ოჯა ხე ბის 37,3%ს აქვს 101500 ლა რი შე მო სა ვა ლი, 24%ს  501900 ლა რი შე მო სა ვა ლი, 
16,7%ს  901 ლარ ზე მე ტი და 18,7%მა  არ უპა სუ ხა შე კითხ ვას.

გამჭვირვალობა

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ: 

  არა ფე რი არ იცის რეს პონ დენ ტთა ნა ხე ვარ მა;

 იცის 23,3%მა;

 ნა წი ლობ რივ იცის 26,7%მა.

 რეს პონ დენ ტთა იმ ნა ხე ვარ მა, ვინც იცის, ან ნა წი ლობ რივ იცის რე ფორ მის შე სა ხებ, ეს 
ინ ფორ მა ცია გა ი გო: არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი დან (30,2%); სა ხე ლი სუფ ლო სტრუქ ტუ რე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რე ბი დან (25%); მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ და სო ცი ა ლუ რი გვერ დი დან 
(23.7%) და ტე ლე ვი ზი ი დან (21,1%).

 გა მო კი თხულ თა 46%ს მი აჩ ნი ა, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა გა ა უმ ჯო ბე სებს მო
ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს, 11,3%ის აზ რით ნაკ ლე ბად გა ა უმ ჯო ბე სებს, 2%ის აზ რით 
ვერ გა ა უმ ჯო ბე სებს და 40,7%ს არ აქვს პა სუ ხი.
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რეს პონ დენ ტე ბის 48% მეტ ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი 
სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, 17,3% სრუ ლა დაა ინ ფორ მი რე ბუ ლი, 22,7% სა ერ თოდ არაა ინ ფორ მი რე
ბუ ლი და 12%ს არ აინ ტე რე სებს.

ვინც ინ ფორ მი რე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, მან ეს ინ
ფორ მა ცია მი ი ღო შემ დე გი წყა რო ე ბი დან: 35,1%  მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ /ფე ის ბუქ გვერ დი დან; 
29,8%  სხვა წყა რო დან; 14,9%  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ი სა გან, 11,4%  ტე ლე ვი ზი ი დან 
და 8,8%  სა ხე ლი სუფ ლო შეხ ვედ რე ბი სა გან.

რეს პონ დენ ტე ბის ყვე ლა ზე მეტს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა გან ელექ ტრო ნუ ლად მი უ ღია ბი უ ჯე ტის შე
სა ხებ ინ ფორ მა ცია (15,3%), შე უვ სია ონ ლა ინ ვა კან სია (15,3%), არ აინ ტე რე სებს 14%ს, ხე ლი არ 
მი უწ ვდე ბა 13,3%ს, სხვა მო თხოვ ნი ლი ინ ფორ მა ცი ი დან არც ერ თი არ აღე მა ტე ბა 10%ს.

ბოლო წლის განმავლობაში რომელი მუნიციპალური ელექტრონული მომსახურება 
გამოგიყენებიათ? (შესაძლებელია ერთზე მეტი პასუხის არჩევა)

გა მო კი თხულ თა 32%მა არ იცის, თუ რა ზე უნ და გა კეთ დეს აქ ცენ ტი რე ფორ მის პრო ცეს ში მო
სახ ლე ო ბი სად მი მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. 20% თვლის, რომ სა ჭი როა 
მო სახ ლე ო ბის დრო უ ლი ინ ფორ მი რე ბა სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, 16%ის აზ რით, სა ჭი როა სა ჯა რო 
მო ხე ლე თა მე ტი კომ პე ტენ ტუ რო ბა, 11,3% მი იჩ ნევს, რომ ეს სერ ვი სი მე ტად უნ და მო ერ გოს 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სებს. მომ სა ხუ რე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა ზე აპე ლი რებს 10%. 
სხვა პა სუ ხე ბი 10%ზე ნაკ ლე ბი ა. 

თქვენი აზრით, რაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი რეფორმის პროცესში მოსახლეობისადმი 
მიწოდებული მომსახურების გასაუმჯობესებლად

 

რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა არა ნა ირ ელექ ტრო ნულ სერ ვისს არ იყე ნებს. 19,3% იყე ნებს 
მუ ნი ცი პა ლურ ვებ გვერდს, 18,7%  მე რი ის ფე ის ბუქ გვერდს, 12%  მო ქა ლა ქე თა პორ ტალს, 
6,7% საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერდს, 5,3%  სხვა წყა რო ე ბი დან იღებს ინ ფორ მა ცი ას.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე ფა სე ბი სას, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს დროს:

 მე რი ის სამ სა ხუ რის უფ როსს (მე რი ის წარ მო მად გე ნელს) მი აჩ ნი ა, რომ და გეგ მი ლი რე ფორ მის 
გა ტა რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას;



130

 სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რის აზ რით, მომ სა ხუ რე ო ბის მი წო დე ბის გა უმ ჯო
ბე სე ბა ბო ლო წლებ ში არის გა აქ ტი უ რე ბუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე დე გი. აღ
ნიშ ნუ ლი რე ფორ მის სრულ ყო ფა და მო კი დე ბუ ლია დრო ზე და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სა 
და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ურ თი ერ თკავ შირ ზე;

 ეკო ნო მის ტფი ნან სის ტი თვლის, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა და ამ ტკი ცა მნიშ ვნე ლო ვა ნი დაგ ვი ა ნე ბით.

 სსო ექ სპერ ტის აზ რით, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა არა 
მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის სურ ვი ლი ა, არა მედ ევ რო პას თან ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით აღე ბუ
ლი ვალ დე ბუ ლე ბა ცა ა, რე ფორ მა მა ინც ნე ლი ნა ბი ჯე ბით მი დის წინ. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს არა 
აქვთ რე ფორ მის კონ კრე ტუ ლი სტრა ტე გია და გან ხორ ცი ე ლე ბის გეგ მა, ან რე ფორ მა არ არის 
ასა ხუ ლი არ სე ბულ მუ ნი ცი პა ლურ სტრა ტე გი ა ში.

კითხ ვა ზე, გა ა მარ თლა თუ არა თვით მმარ თველ ერ თე უ ლებ ში და ნერ გილ მა ელექ ტრო ნუ ლი 
მარ თვის სის ტე მებ მა: მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი ფიქ რობს, რომ გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
შე დე გად ძა ლი ან სწრა ფი ტემ პით უმ ჯო ბეს დე ბა მო სახ ლე ო ბი სათ ვის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი
ე ბის მი წო დე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა; სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რის აზ რით, 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი მო ი თხოვს ინ ტერ ნე ტის სრულ ფა სო ვან გავ რცე ლე ბას. სა ჯა რო ინ ფორ
მა ცია ხელ მი საწ ვდო მი ა, მაგ რამ მხო ლოდ გარ კვე უ ლი ფე ნე ბის თვის; ეკო ნო მის ტფი ნან სის ტი 
თვლის, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მა და ნერ გი ლია ნა წი ლობ რივ; სსო ექ სპერ ტის 
აზ რით: უპი რო ბოდ უნ და ით ქვას, რომ ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის და ნერ გვის შემ დეგ ინ
ფორ მა ცი ა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ხა რის ხი აშ კა რად გა ი ზარ და.

კითხ ვა ზე ხელ მი საწ ვდო მია თუ არა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ონ ლა ინ -გან ცხა დე ბე ბი ვა კან სი ებ ზე, 
ან სხვა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა? მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი პა სუ ხობს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ
ფორ მა ცი ე ბის გან თავ სე ბა ხდე ბა შე სა ბა მის სა ი ტებ ზე, რომ ლე ბიც ხელ მი საწ ვდო მია ყვე ლა 
მო ქა ლა ქის თვის; სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რის აზ რით, აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ
მა ცი ე ბის გან თავ სე ბა ხდე ბა შე სა ბა მის სა ი ტებ ზე, რომ ლე ბიც ხელ მი საწ ვდო მია მათ თვის, 
ვი საც ინ ტერ ნეტ ზე აქვს წვდო მა; ეკო ნო მის ტფი ნან სის ტი თვლის, რომ ერ თია ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბა და მე ო რე ა, რამ დე ნად ეც ნო ბი ან მას მო ქა ლა ქე ე ბი; სსო ექ სპერ ტის აზ რით, სა
ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ისე თი სა ხე ე ბი, რო გო რი ცაა ვა კან სი ე ბი და თუნ დაც, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მი ერ წარ მო ე ბუ ლი ბი უ ჯე ტის სა კი თხე ბი, ხელ მი საწ ვდო მი ა. 

კითხ ვას, რამ დე ნად კარ გად ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე-
ბის გა მო ყე ნე ბის გზე ბის და ფორ მე ბის შე სა ხებ? მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი პა სუ ხობს, რომ 
ამ მი მარ თუ ლე ბით მო სახ ლე ო ბა ინ ფორ მა ცი ას მხო ლოდ ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით იღებს; 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა ნა წი
ლობ რივ სარ გებ ლობს ინ ტერ ნე ტით, მი სი არას რულ ფა სოვ ნად და ნერ გვის გა მო; ეკო ნო მის
ტფი ნან სის ტი თვლის, რომ პრინ ციპ ში მო სახ ლე ო ბა თვი თინ ფორ მი რე ბუ ლია მომ სა ხუ რე ბის 
ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მე ბის თა ო ბა ზე; სსო ექ სპერ ტის აზ რით, ძი რი თა დად არ ხდე ბა მო სახ ლე
ო ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა იმა ზე, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს ინ ფორ მა ცი ის ელექ
ტრო ნუ ლი სა ხით ხელ მი საწ ვდო მო ბა. 

კითხ ვა ზე: რა უშ ლის მო სახ ლე ო ბას ინ ფორ მა ცი ის უკეთ მი ღე ბა ში ხელს? მე რი ის წარ მო მად გენ
ლის აზ რით, ძი რი თა დი პრობ ლე მა მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი აქ ტი ვო ბა ა;  სა ქარ თვე ლოს პარ ლა
მენ ტის ყო ფი ლი წევ რი თვლის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბი სრუ ლად 
უნ და და ი ფა როს ინ ტერ ნეტ წვდო მით; ეკო ნო მის ტფი ნან სის ტის აზ რით, ერ თის მხრივ, თა ვად მო
სახ ლე ო ბა შია პრობ ლე მა, რად გან ისი ნი არ არი ან აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ე ბი, არ აქვთ ძა ლა უფ ლე ბის 
გან ცდა და ნი ჰი ლის ტე ბად ყა ლიბ დე ბი ან, მე ო რე მხრივ, არც მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ სურს ჰყავ დეს 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი, აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე, რად გან ასეთ შემ თხვე ვა ში აუ ცი ლებ ლად დად გე ბა დღის 
წეს რიგ ში პა სუ ხის მგე ბე ლი და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ფორ მი რე ბის სა კი თხი; სსო 
ექ სპერ ტის აზ რით, ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ხელ შემ შლე ლი სა კი თხე ბი ა: 1. სოფ ლებ ში მა ღა ლი 
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სიჩ ქა რის ინ ტერ ნე ტის არ არ სე ბო ბა; 2. ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის უნარ ჩვე ვე ბის არ არ სე ბო ბა;  
3. ინ ფორ მა ცი ის აღ ქმის სირ თუ ლე არაკ ვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი მომ ხმა რებ ლე ბის თვის; 4. მო სახ ლე ო
ბის უდი დე სი ნა წი ლის თვის ინ ფორ მა ცი ის არ ქო ნა ამ სერ ვი სე ბის შე სა ხებ.

მე რი ის წარ მო მად გენ ლის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მე რი სა და საკ რე ბუ ლოს საქ მი ა ნო ბის 
გამ ჭირ ვა ლე ო ბა საკ მა ოდ მა ღა ლი ა. ხდე ბა მო სახ ლე ო ბი სათ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სამ სა ხუ
რე ბის საქ მი ა ნო ბე ბის სა ჯა რო გან ხილ ვა და ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა, მაგ რამ არა საკ მა რი
სია ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლო ბის ხა რის ხი. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რი მი იჩ
ნევს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი სა და საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის შეხ ვედ რა მო სახ ლე ო ბას თან 
ხში რი ა, მაგ რამ უმე ტეს შემ თხვე ვა ში ნა წი ლობ რივ ფორ მა ლუ რი ხა სი ა თი სა ა. ეკო ნო მის ტ
ფი ნან სის ტი თვლის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ნა წი ლობ რივ აკ მა ყო ფი ლებს გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
სტან დარტს. სსო ექ სპერ ტის აზ რით, მი ნი მა ლუ რი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ხორ ცი
ელ დე ბა საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბი სა და მე რის მი ერ და გა მო ი ხა ტე ბა მხო ლოდ ფორ მა ლურ, მცი
რე მას შტა ბი ან შეხ ვედ რებ ში, არ ატა რებს რე ა ლუ რი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სა ხეს. ფო კუს -
ჯგუ ფის დის კუ სი ა ში მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ას არ ფლობ და. საკ რე ბუ ლოს ყო ფი ლი წევ რის თქმით, რე ფორ მის შე სა ხებ ცნო
ბი ლი ა, თუმ ცა მო სახ ლე ო ბამ ამის შე სა ხებ არა ფე რი იცის. მო ნა წი ლე თა აზ რით, ამის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია უნ და ვრცელ დე ბო დეს თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან, მათ უნ და 
აც ნო ბონ მო ქა ლა ქე ებს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის სა მოქ მე დო გეგ მის შე სა ხებ, რა 
სა ხის ღო ნის ძი ე ბე ბია და გეგ მი ლი ამ მი მარ თუ ლე ბით და სხვა.

რად გან დის კუ სი ის მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბას რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ გა აჩ ნი ათ, 
ამი ტომ მი სი მიმ დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბაც არ მოხ და. მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტის ბი უ როს წარ მო მად
გე ნე ლის აზ რით, რე ფორ მის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ დეგ გა უმ ჯო ბეს დე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის
თვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა, ამაღ ლდე ბა სა ჯა რო მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ა, მოხ დე ბა სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის ბი უ როს რო ლის გაძ ლი ე რე ბა და სხვა. საკ რე ბუ ლოს ყო ფი ლი წევ რის თქმით, მუ ნი
ცი პა ლი ტეტს აქვს რო გორც სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა ზე, ასე ვე მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებ ზე წვდო მის 
მე ქა ნიზ მე ბი, თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, ეს ინ ფორ მა ცია მო სახ ლე ო ბამ დე ვერ მი დის. 

მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა ტის ბი უ როს წარ მო მად გე ნე ლი მი იჩ ნევს, რომ თვით მმარ თველ ერ თე უ ლებ-
ში და ნერ გილ მა ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მამ გა ა მარ თლა და ელექ ტრო ნულ მარ თვის სის
ტე მის მე ქა ნიზ მებს მის ყო ველ დღი ურ სა მუ შა ო ში იყე ნებს. რამ დე ნი მეს მხო ლოდ ელექ ტრო ნულ 
პე ტი ცი ა ზე აქვს ხე ლი მო წე რი ლი. ერთ  ერ თი მო ნა წი ლე ამ ბობს: „მინ და პირ და პირ გითხ რათ, 
რომ ეს ფიქ ცი ა ა, თო რემ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის 7580%ს ინ
ფორ მა ცია გა გე ბუ ლიც არ ექ ნე ბა. გა გე ბუ ლი აქვს 10%ს და ამ 10%ი დან სარ გებ ლობს 3%“. 
სამ შე ნებ ლო სფე როს წარ მო მად გე ნე ლი მი იჩ ნევს, რომ ძი რი თა დად ეს აი სა ხე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ
რებ ში, რომ ლე ბიც იყე ნე ბენ. ისე, ცხოვ რე ბა ში ძა ლი ან იშ ვი ა თად იყე ნე ბენ. დი ა სახ ლი სი თვლის, 
რომ 12 % შე იძ ლე ბა ფლობ დეს ინ ფორ მა ცი ას, პენ სი ო ნე რი ამ ბობს  არ გა მო მი ყე ნე ბი ა.

თუ რამ დე ნად კარ გად ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა-
მო ყე ნე ბის გზე ბის და ფორ მე ბის შე სა ხებ, ამ სა კითხ ზე დის კუ სი ის ყვე ლა მო ნა წი ლე თან ხმდე ბა, 
რომ მო სახ ლე ო ბა ინ ფორ მა ცი ას ძი რი თა დად ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით იღებს. მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ ნა წილს აქვს შე საძ ლებ ლო ბა ინ ტერ ნე ტის მი ღე ბის, რად გან მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებ ში ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა არ არის. მო ნა წი ლე თა აზ რით, სა ნამ ინ ტერ ნე ტი 
არ და ფა რავს მთლი ა ნად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლებს, მა ნამ მო სახ ლე ო ბას ინ ფორ მა ცია უნ და 
მი ე წო დოს რო გორც სა ჯა რო, ასე ვე კერ ძო შეხ ვედ რე ბით. გარ და ამი სა, უნ და გა მო ი ყე ნონ ინ
ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის სხვა სა შუ ა ლე ბე ბი: სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი, ბუკ ლე ტე ბი და სხვა. 

მო ნა წი ლე თა აზ რით, მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის უკეთ მი ღე ბა ში ძი რი თა დი პრობ ლე მა მო
სახ ლე ო ბის და ბა ლი აქ ტი ვო ბა ა. ასე ვე, კი დევ ერ თხელ გა უს ვეს ხა ზი იმას, რომ ამ მიზ ნით სრუ ლად 
უნ და და ი ფა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბი ინ ტერ ნეტ წვდო მით. ამას თან, 
სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მო სახ ლე ო ბამ დე უნ და მი ი ტა ნონ მარ ტი ვი და გა სა გე ბი ენით. 
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მა ჟო რი ტა რი ბი უ როს წარ მო მად გე ნე ლი თვლის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის საკ მა რი სი ან-
გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა და გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ხდე ბა სამ სა ხუ რე ბი სა და საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის 
ან გა რი შე ბის მოს მე ნა, თუმ ცა, შე საძ ლე ბე ლია მო სახ ლე ო ბას თან უფ რო ხში რად შეხ ვედ რე ბი. 
მე წარ მე, პენ სი ო ნე რი მი იჩ ნე ვენ, რომ ასე თი შეხ ვედ რე ბი და ან გა რი შე ბის მოს მე ნა ფორ მა ლუ
რი ა, რად გან მას ეწ რე ბა მხო ლოდ სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. მარ ტო
ხე ლა დე და და მიმ ღე ბი მშო ბე ლი მი იჩ ნე ვენ, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა უფ რო მე ტად 
უნ და ინ ტე რეს დე ბო დეს ქალ თა პრობ ლე მე ბით, ეს მათ ან გა რიშ ში უნ და აი სა ხე ბო დეს კი დეც. 
ზო გა დად, დის კუ სი ის ყვე ლა მო ნა წი ლე მი იჩ ნევს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო ად გენ ლე ბის 
მხრი დან უნ და მოხ დეს უფ რო მე ტი სა მუ შაო შეხ ვედ რის ორ გა ნი ზე ბა, გა მო კითხ ვე ბის ჩა ტა
რე ბა, მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა, მა თი ინ ტე რე სის გა მოვ ლე ნა ამა თუ იმ სა კი თხი სად მი, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ხა რისხს.

ეფექტიანობა

რეს პონ დენ ტე ბის 52,7% ამ ბობს, რომ არ იცის  რამ დე ნად იო ლია თვით მმარ თვე ლო ბის უწყე
ბე ბის თვის სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად ელექ რტო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა, 36,7%ის აზ რით მარ
ტი ვი პრო ცე დუ რე ბი ა, 10,7% ამ ბობს, რომ რთუ ლი პრო ცე დუ რე ბი ა.

გა მო კი თხულ თა აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას (75,3%) არ უსარ გებ ლია სა სურ ვე ლი უწყე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თან შე სახ ვედ რად ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე რის პრინ ცი პით, 20%მდე  არა აქვთ 
შე საძ ლებ ლო ბა. მხო ლოდ 5,35% ამ ბობს, რომ უსარ გებ ლი ა.

სა კი თხე ბის ძი რი თა დი ნუს ხა, რის თვი საც მი მარ თეს რეს პონ დენ ტებ მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, უმ
თავ რე სად ასე თი ა: სო ცი ა ლუ რი/ ფუ ლა დი დახ მა რე ბა  24%, წყლის მი წო დე ბა ზე მო თხოვ ნა 
 9,3%, სა ხუ რა ვის შე კე თე ბა, სამ შე ნებ ლო მა სა ლა  10,7%, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა  
6,7%. სა ერ თოდ არ მი უ მარ თავს 30%ს.

ბოლო 1 წლის მანძილზე რა საკითხზე მიგიმართავთ თვითმმართველობის უწყებისადმი? 
(შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე პასუხი)

მე რი ის მომ სა ხუ რე ბით: კმა ყო ფი ლია გა მო კი თხულ თა 54%, უკ მა ყო ფი ლოა 35,3%. ძა ლი ან 
კმა ყო ფი ლია 7,3 % და ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლოა  3.3%; 

საკ რე ბუ ლოს სერ ვი სე ბით: ძა ლი ან კმა ყო ფი ლია გა მო კი თხულ თა 8%, კმა ყო ფი ლია 54,7%, უკ
მა ყო ფი ლოა 34% და ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლოა 3.3%; 

რაც შე ე ხე ბა მე რის წარ მო მად გენ ლებს ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში, მათ გან მი ღე ბუ ლი 
სერ ვი სით ძა ლი ან კმა ყო ფი ლია გა მო კი თხულ თა 7,3%, კმა ყო ფი ლია 56,7%, უკ მა ყო ფი ლოა 
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33,3%, ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლოა 2,7%. რეს პონ დენ ტე ბის 36,7% თვლის, რომ ოჯახს თვით მმარ
თვე ლო ბამ კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მა ნა წი ლობ რივ მო უგ ვა რა, 30,7% არ იცის მოგ ვარ და თუ 
არა. 12,7% თვლის, რომ უნ დო დათ, თუმ ცა ვერ შეძ ლეს. 8,9% ის აზ რით პრო ცე სი გა ი წე
ლა, 6% ამ ბობს რომ, არც უც დი ათ.

რამდენად ეფექტურია მათი თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან

რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბა ძი რი თა დად შემ დე გი ჯგუ
ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს ით ვა ლის წი ნებს: ზო გა დად მო სახ ლე ო ბის  29,35%, შშმ პი რე ბის  
28,7% და სხვა ჯგუ ფე ბის  28,7%, სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის პი რე ბის  23,3%, მრა ვალ
შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის  18,7%, ბავ შვე ბის და ახალ გაზ რდე ბის  7,3%.

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ჩამოთვლილთაგან რომელი ჯგუფის საჭიროებებს 
ითვალისწინებს? (შეგიძლიათ აირჩიოთ ყველა სასურველი პასუხი)

კითხ ვა ზე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მო სახ ლე ო ბას სრუ ლად აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას მის 
საქ მი ა ნო ბა ზე/ სერ ვი სებ ზე, რეს პონ დენ ტებ მა უპა სუ ხეს: 49,3%  ნა წი ლობ რივ აწ ვდის, 20,7% 
 არ აწ ვდის, 15,3%  აწ ვდის და 14,7%ს არ აქვს პა სუ ხი.

ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს ჩა ტა რე ბი სას აღ მოჩ ნდა, რომ მე რი ის წარ მო მად გე ნელს მი აჩ ნი ა, 
რომ მო სახ ლე ო ბის სპე ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა ნამ დვი ლად არა საკ მა რი
სი ა. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რის აზ რით, ასე თი კვლე ვე ბი სა და ანა ლი ზის 
პრაქ ტი კა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სამ წუ ხა როდ, არ არ სე ბობს. ეკო ნო მის ტფი ნან სის ტი მი იჩ ნევს, 
რომ თვით მმარ თვე ლო ბის რე სურ სუ ლი შე საძ ლებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მი წო დე ბუ ლი სერ
ვი სე ბი მორ გე ბუ ლია მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე, თუმ ცა, მე ტი ეფექ ტი ა ნო ბის მიღ წე ვა 
შე საძ ლე ბე ლია რე სურ სე ბის სწო რად და სა მარ თლი ა ნად გა და ნა წი ლე ბის შემ თხვე ვა ში. სსო 
ექ სპერ ტი თვლის, რომ სერ ვი სე ბი, რო ლებ საც აწარ მო ებს თვით მმარ თვე ლო ბა, გა წე რი ლია 
თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ ში და მა თი ად მი ნის ტრი რე ბა სა ვალ დე ბუ ლო ა. გარ და ამი სა, სხვა
დას ხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს აქვთ სხვა დას ხვა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი სერ ვი სე ბი და პროგ რა მე ბი. 
მა თი ეფექ ტუ რო ბის ხა რის ხი და მო კი დე ბუ ლია ამ პროგ რა მე ბის სა ხე ო ბა ზე. 

მე რი ის წარ მო მად გე ნელს მი აჩ ნი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან მი წო დე ბუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა დღე ი სათ ვის არა საკ მა რი სად ხორ ცი ელ დე ბა. 
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სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რის აზ რით, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა და მო
სახ ლე ო ბის მცი რე ნა წი ლი ჩარ თუ ლია მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში, უფ რო ინ დი ვი დუ ა ლუ რად. 
ფი ნან სისტ ეკო ნო მის ტი მი იჩ ნევს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მო წო დე ბუ ლი მომ სა
ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შეს წავ ლის მე თო დე ბი არ არ სე ბობს, იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სის გარ და. 
სსო ექ სპერ ტის აზ რით სა კუ თა რი სერ ვი სე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის მხრი დან ძი რი თა დად არ წარ მო ებს. არ ხდე ბა არც კვლე ვა და არც ანა ლი ზი, არც 
სა კუ თა რი ძა ლე ბით და არც მოწ ვე უ ლი ექ სპერ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით.

რეს პონ დენ ტთა აზ რით აუ ცი ლე ბე ლია შემ დე გი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბის მე ტი გათ ვა ლის წი-
ნე ბა. მე რი ის წარ მომ დგენ ლის აზ რით დღე ი სათ ვის ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა მე რე ბის, 
საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო ბას თან. მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ი ზარ დოს 
მა თი უშუ ა ლო, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან. სა ქარ თვე
ლოს პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რი მი იჩ ნევს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ თან 
შეხ ვედ რა ხში რი ა, მაგ რამ უფ რო მე ტად ხე ლი სუფ ლე ბის მი ე რაა და გეგ მი ლი და არა მო სახ ლე
ო ბის მი ერ. ეკო ნო მის ტფი ნან სის ტის აზ რით უნ და გაძ ლი ერ დეს და გან ვი თარ დეს არა ფორ მა
ლუ რი შეხ ვედ რე ბი, ანუ შეხ ვედ რე ბი ქვე მო დან ზე მოთ. სსო ექ სპერ ტის აზ რით, მო ქა ლა ქე ებ
თან შეხ ვედ რე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, ცხა დი ა, ტარ დე ბა და ამ შეხ ვედ რე ბის აბ სო ლუ ტუ რი 
უმ რავ ლე სო ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ხა სი ა თი საა და პი რად სა ჭი რო ე ბებ ზე არის გათ ვლი ლი. 

მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი ფიქ რობს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სა და დარ გობ რი ვი სა მი ნის ტ-რო-
ე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბის გა მიჯ ვნა აუ ცი ლე ბე ლი ა. ეს სა შუ ა ლე ბას მოგ ვცემს უფ რო სწრა ფად და 
ეფექ ტუ რად მო ვაგ ვა როთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი. 
პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რის აზ რით, ასე ვე, უნ და გა ი ზარ დოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ად მი ნის
ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის უფ ლე ბე ბი. ეკო ნო მის ტფი ნან სის ტის აღ
ნიშ ნავს, რომ ეს გა მიჯ ვნა უნ და შე ე ხოს წყალ მო მა რა გე ბის სა კითხს. სსო ექ სპერ ტი თვლის, რომ 
ად გი ლობ რი ვი სერ ვი სე ბი თვით მმარ თვე ლო ბამ უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს და არა სა მი ნის ტრო ებ მა. 

ყვე ლა ექ სპერ ტი თვლის, რომ იმ სა კი თხებ ში, რო მელ ზეც არ ვრცელ დე ბა /ან ნაკ ლე ბად 
ვრცელ დე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის კომ პე ტენ ცი ა, შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბი, ცენ ტრა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბა მე ტად უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს ად გი ლობ რი ვი წარ მო მად გენ ლო ბე ბის და შე
სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბის მო საზ რე ბებს.

ფო კუს ჯგუ ფის შეხ ვედ რა ზე საკ რე ბუ ლოს ყო ფილ მა წევ რმა გა ნა ცხა და, რომ თვით მმარ თვე-
ლო ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბი ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებს მეტ ნაკ ლე ბად 
პა სუ ხობს, პრი ო რი ტე ტე ბის შეს წავ ლა მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ ხდე ბა, 
მო სახ ლე ო ბა ამ პრო ცეს ში ნაკ ლე ბა დაა ჩარ თუ ლი. სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრო მე ლი 
ამ ბობს, რომ სერ ვი სე ბის მი წო დე ბას რაც შე ე ხე ბა, და სუფ თა ვე ბა მეტ ნაკ ლე ბად მუ შა ობს, მაგ
რამ მთე ლი რა ი ო ნის მას შტა ბით მა ინც არის ხარ ვე ზი. სამ წუ ხა როდ, სხვა სერ ვი სებს არ იც ნობს. 
სამ შე ნებ ლო სფე როს წარ მო მად გე ნე ლის აზ რით, სერ ვი სე ბი უფ რო მე ტად არის მო ვა ლე ო ბის 
მოხ დის მიზ ნით, თვი თონ მო სახ ლე ო ბა არ არის ჩარ თუ ლი აქ ტი უ რად, შე სა ბა მი სად, არც არის 
მორ გე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის მო თხოვ ნებ ზე. რა საც გა დაწყ ვე ტენ, ეუბ ნე ბი ან მათ მხარ დამ ჭე რებს  
რამ დე ნი მე კაცს, ისი ნიც თავს და უქ ნე ვენ და სა ერ თოდ არ იცი ან, რას ეთან ხმე ბი ან. დი ა სახ ლისს 
მი აჩ ნი ა, რომ არის ერ თი მუ ჭა ადა მი ა ნე ბის ჯგუ ფი, რომ ლებ საც ეკი თხე ბი ან, მო ი ლა პა რა კე ბენ 
და მი ი ღე ბენ გა დაწყ ვეტ ლე ბას. ეს უმ რავ ლე სო ბის აზ რი არა ა.

რო გორც დის კუ სი ა ზე მო ნა წი ლე თა ნა წილ მა (ძი რი თა დად, სა ჯა რო მო ხე ლე ებ მა) აღ ნიშ ნა, თვით-
მმარ თვე ლო ბის მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბი მეტ ნაკ ლე ბად მორ გე ბუ ლია მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე
ბებ ზე. მარ ტო ხე ლა დე დას მი აჩ ნი ა, რომ სკო ლამ დე ლი სა აღ მზრდე ლო და წე სე ბუ ლე ბა ერ თერ თი 
სა უ კე თე სო გა ერ თი ა ნე ბაა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. მიმ ღე ბი მშო ბე ლი თვლის, რომ ქუ ჩე ბის და სუფ
თა ვე ბა და ნარ ჩე ნე ბის გა ტა ნა რე გუ ლა რუ ლად მიმ დი ნა რე ობს, თუმ ცა, მე წარ მე მი იჩ ნევს, რომ 
სა ყა ნე ფარ თო ბე ბამ დე მი სას ვლე ლი გზე ბის შე კე თე ბის პრობ ლე მა ისევ დგას. ასე ვე ით ქვა, რომ 
მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის პრო ცეს ში ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა ნაკ ლე ბა დაა ჩარ თუ ლი. 



135

სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრომ ლის აზ რით, „ა მას წყვეტს რამ დე ნი მე ადა მი ა ნი, შენ იძუ
ლე ბუ ლი ხარ, ამას და ე თან ხმო. ჩემ თან არა ვინ მო სუ ლა და არ უკი თხავს, გზა მირ ჩევ ნია თუ 
არ ხი.“ სამ შე ნებ ლო სფე როს წარ მო მად გე ნე ლი ფიქ რობს, რომ რად გან მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო
ბა არ ხდე ბა, შეს რუ ლე ბა ზეც იგი ვე აი სა ხე ბა, მა გა ლი თად, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე. მან მი უ თი თა 
აუ დი ტის დას კვნა ზე: „რა სა ში ნე ლე ბე ბი წე რი ა!“. დი ა სახ ლი სი ამ ბობს: „აბ სო ლუ ტუ რად არა ფე რი 
მო მიგ ვა რეს“. სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მი იჩ ნევს, რომ თვით მმარ თვე ლო ბის მი წო დე ბუ ლი სერ
ვი სე ბი ნამ დვი ლად არაა მორ გე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბებ ზე.

დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ებს მი აჩ ნი ათ, რომ აუ ცი ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლუ რი ხარ ჯე ბის გაზ რდა, ძი რი
თა დად, სო ცი ა ლუ რი კუ თხით, რად გან მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბა უღა რი ბეს ფე ნას მი ე კუთ ვნე ბა, 
თუმ ცა, მათ ასე ვე აღ ნიშ ნეს, რომ აუ ცი ლე ბე ლია ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის (გზე ბის მო
წეს რი გე ბა, ხი დე ბის გა კე თე ბა, კა ნა ლი ზა ცი ის მო წყო ბა, სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის ამოწ მენ და და სხვა) 
გან ხორ ცი ე ლე ბა. ამას თან, მი აჩ ნი ათ, რომ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა
ნია მცი რე მე წარ მე ე ბი სა და ფერ მე რე ბის ად ვო კა ტი რე ბა და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა. ად
გი ლობ რივ პროგ რა მებ ში თვით მმარ თვე ლო ბამ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს მო სახ ლე ო ბის უღა რი ბე სი 
ფე ნე ბი, შშმ პი რე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი, მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, ასე ვე ეკო მიგ რან ტე ბი.

ინკლუზიურობა

კითხ ვა ზე აც ნო ბი ე რე ბენ თუ არა სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო-
ბას, რეს პონ დენ ტთა 32,7% ფიქ რობს, რომ არა, 30%ს მი აჩ ნი ა, რომ ნა წი ლობ რივ, მხო ლოდ 
16,7% თვლის, რომ კი და 20,7%ს არა აქვს პა სუ ხი.

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა /უზ რუნ ველ ყო ფა რეს პონ დენ ტთა 13,3%ის აზ რით 
ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრა ში, 12,7% ეს წრე ბო და ბი უ ჯე ტის გან
ხილ ვას, 8,7% ჩარ თუ ლი იყო მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის გან ხილ ვა ში. უმ რავ ლე სო ბა ზე 
მე ტი, 58,7% ასა ხე ლებს სხვა სა კი თხებს.

რეს პონ დენ ტთა 56% არ მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა არა ნა ირ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბა ში. 22% არის 

და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბის წევ რი, 11,3% მო ნა წი ლე ობს საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ში რე ა ლუ რად 
ან ვირ ტუ ა ლუ რად, 10,7% მო ნა წი ლე ობ და ან გა რი შის მოს მე ნა ში ან პე ტი ცი ა ზე მო ა წე რა ხე ლი.

სამოქალაქო მონაწილეობის რომელი ფორმა გამოგიყენებიათ 
(შეგიძლიათ დააფიქსიროთ რამდენიმე პასუხი)

 სერ ვი სე ბის არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბელ შე დე გებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის არ სე ბო ბის 
შემ თხვე ვა ში შე ნიშ ვნის მი წო დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა არ სე ბობ და 34,7% შემ თხვე ვა ში, არ არ სე
ბობ და 22% შემ თხვე ვა ში. არ ქო ნია სურ ვი ლი და არა ვის თვის მი უ მარ თავს 43,35%ს.

ვინც თვით მმარ თვე ლო ბას მი მარ თა შე ნიშ ვნე ბით, მათ გან 41,3%მა ეს მო ა ხერ ხა პი რა დი შეხ
ვედ რე ბით, მცი რე ნა წილ მა  წე რი ლით, უფ რო ცო ტამ მუ ნი ცი პა ლურ ვებ გვერ დზე პო ზი ცი ის 
და ფიქ სი რე ბით. 42,4% აფიქ სი რებს სხვა მე თო დებს.
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რეს პონ დენ ტე ბის 21,3% თვლის, რომ თვით მმარ თვე ლო ბას თან კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გის 
და მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მთა ვა რი სა ჭი რო ე ბაა წარ მო მად გენ ლის პე რი ო
დუ ლი შეხ ვედ რა მო სახ ლე ო ბას თან. 18%ის აზ რით  პროგ რა მე ბის და ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე
ბა ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თვა, 12,75%ის აზ რით კი მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვე ბის გათ ვა ლის წი
ნე ბა. 41,3% თვლის რომ სხვა რა მაა სა ჭი რო.

რა არის თქვენი მთავარი საჭიროება თვითმმართველობასთან კონსტრუქციული  
დიალოგის და მეტი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად?

რეს პონ დენ ტე ბის 46,7% თვლის, რომ ლან ჩხუთ ში ამ სფე რო ში მო მუ შა ვე ერ თზე მე ტი არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა ა. 40%ის აზ რით  ერ თი და 13,3% თვლის, რომ სამ ზე მე ტი ა. გა მო
კი თხუ ლე ბის 44,7% სა ჯა რო და არა სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რე ბის ურ თი ერ თო ბას ეფექ ტუ რად 
თვლის, 38%  ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რად, 10%  ძა ლი ან ეფექ ტუ რად და 7,2%  არა ე ფექ ტუ რად.

კითხ ვა ზე, რა ში ხე დავთ ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს სა ჯა რო მმარ თვე-
ლო ბი სრე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, რეს პონ დენ ტე ბის პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ
და: მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა მი ტა ნა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან  42,7%, მო სახ ლე ო
ბა  ხე ლი სუფ ლე ბის დი ა ლო გის ფა სი ლი ტა ცია  38,7%, ად გი ლობ რი ვი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე
ტის ად ვო კა ტი რე ბა  27.3%, მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა  25,3%, სო ცი ალ ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა  18%, რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის მო ნი ტო რინ გი  21,3%.

გა მო კი თხუ ლე ბი თვლი ან, რომ ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ თა ვი სი ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი 
რე სურ სე ბი უნ და მი მარ თონ ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე (58,7%), სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბა ზე (54,7%), ჯან
დაც ვა ზე (47,3%), ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის გა რე მოს შექ მნა ზე (46%), კა ნა ლი ზა ცი ის გაყ ვა ნა ზე 
(44%), ავა რი უ ლი სახ ლე ბის მო წეს რი გე ბა ზე (44%), მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა ზე (30%).

რომელ მიმართულებაზე უნდა მიიმართოს ადგილობრივი ხელისუფლების ადამიანური და 
ფინანსური რესურსები? (აღნიშნეთ 4-5 მიმართულება)
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მე რი ის წარ მო მად გენ ლის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ძი რი თა დად გა მო ი ყე ნე ბა მო ნა წი ლე-
ო ბის ისე თი ფორ მე ბი, რო გო რი ცა ა: და სახ ლე ბე ბის კრე ბე ბი, სა ჯა რო ან გა რი შე ბი, თუმ ცა, 
მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა ად გი ლობ რივ მარ თვა ში საკ მა რი სად ეფექ ტუ რი არ არის. სა ქარ
თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რის აზ რით, მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა ად გი ლობ რივ 
მარ თვა ში სუს ტია და უფ რო მე ტად, ფორ მა ლუ რი. ეკო ნო მის ტფი ნან სის ტის აზ რით მო ქა
ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა ად გი ლობ რივ მარ თვა ში მი ზე რუ ლი ა. მო ნა წი ლე ო ბა, გამ ჭვირ ვა ლო ბა, 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა და ინ კლუ ზია არ წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის და 
სა ზო გა დო ე ბის ურ თი ერ თო ბის მთა ვარ საყ რდენს. სსო ექ სპერ ტი თვლის, რომ და სახ ლე ბე ბის 
კრე ბე ბი მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ შე წყო ბით შე იქ მნა სამ სო ფელ ში. 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს სურ ვი ლი არა აქვს სხვა გა ნაც შექ ნას ეს მო ნა წი ლე ო ბის ქმე დი თი წყა რო, 
რად გან გა ეზ რდე ბა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ხა რის ხი. ეს კი არ მი აჩ ნია სა ჭი როდ. 

მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი თვლის, რომ სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტორს შო რის დღე ი სათ ვის არ სე ბუ ლი 
თა ნამ შრომ ლო ბა არა არის საკ მა რი სად ეფექ ტუ რი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია კერ ძო სექ ტო რის პო ტენ ცი
ა ლის გა მო ყე ნე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით. სა ჭი როა რე გუ ლა რუ ლი კო მუ ნი კა ცი ა. შე საძ ლე ბე ლია შე იქ
მნას სპე ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბი (კო მი სი ე ბი), რომ ლე ბის იმუ შა ვე ბენ ამ მი მარ თუ ლე ბით. სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის ყო ფი ლი წევ რის აზ რით, ასე თი მე ქა ნიზ მე ბი ამ ეტაპ ზე არის სუს ტი. ეკო ნო მის ტფი
ნან სის ტის აზ რით, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მე ბის კუ თხით თა ნამ შრომ ლო ბის ასე თი შემ
თხვე ვა არ ახ სენ დე ბა. სსო ექ სპერ ტი ამ ბობს, რომ სამ წუ ხა როდ, გარ და ტენ დე რებ ში მო ნა წი ლე ო
ბი სა, არა ნა ი რი თა ნამ შრომ ლო ბა კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტორს შო რის არ არ სე ბობს.

ფო კუს ჯგუ ფის დი კუ სი ის მო ნა წი ლე ებს არ ჰქო ნი ათ წი ნა და დე ბე ბის წარ დგე ნის ან შეხ ვედ რე-
ბის მო წყო ბის მცდე ლო ბა. მი იჩ ნე ვენ, რომ მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა ად გი ლობ რივ მარ თვა ში 
სუს ტია და ფორ მა ლუ რი. ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლია ად გი ლებ ზე უფ რო მე ტი შეხ ვედ რე ბის ორ გა
ნი ზე ბა და ჩა ტა რე ბა. მარ ტო ხე ლა დე დის თქმით, რო ცა თვით მმარ თე ლო ბის მო სახ ლე ო ბას თან 
შეხ ვედ რა გა ი მარ თა მის სო ფელ ში, მის თვის ამ შეხ ვედ რის შე სა ხებ არ უც ნო ბე ბი ათ. რო გორც 
ჩანს, ქა ლე ბი და შშმ პი რე ბი ნაკ ლე ბად არი ან ჩარ თუ ლე ბი. სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ის თა
ნამ შრომ ლის აზ რით, მო ნა წი ლე ო ბა უსე რი ო ზუ ლე სი პრობ ლე მა ა. მას ჰქონ და წი ნა და დე ბე ბი, 
მაგ რამ აქ ტი უ რო ბა ვერ და ი ნა ხა და გუ ლი გა უტყ და, ვი ნა ი დან, რო ცა ადა მი ანს ხე ლი აქვს ჩაქ
ნე უ ლი, იგი არ ჩა ერ თვე ბა და არც მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებს საქ მი ა ნო ბა ში. დი ა სახ ლი სი ამ ბობს, 
რომ შშმ პი რებს არა ვინ ჩარ თავს. დი კუ სი ის მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბამ და სახ ლე ბე ბის შეხ
ვედ რებ ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა, რამ დე ნი მეს პე ტი ცი ა ზე აქვს ხე ლი მო წე რი ლი. საკ რე ბუ ლოს 
ყო ფი ლი წევ რი თვლის, რომ ბი უ ჯე ტის სა ჯა რო გან ხილ ვი სა და სა ჯა რო ან გა რი შე ბის პრაქ ტი კა 
და ნერ გი ლი ა, თუმ ცა არა ე ფექ ტუ რი ა. 

ფო კუს ჯგუ ფის რეს პონ დენ ტთა აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას სმე ნი ა, თუმ ცა არ მო ნა წი ლე
ობ და არც გენ დე რულ, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა და არც სხვა საბ ჭო ე ბის საქ მი ა ნო ბა ში. 

მო ნა წი ლე ე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტორს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა არა არის 
საკ მა რი სად ეფექ ტუ რი. აუ ცი ლე ბე ლია მე ტი კო მუ ნი კა ცი ა, თა ნამ შრომ ლო ბა და კერ ძო სექ
ტო რის პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბა. სპე ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბი უნ და მუ შა ობ დნენ ამ მი მარ თუ ლე
ბით. სწო რედ, მა თი და ინ ტე რე სე ბით და ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბით მოხ დე ბა ინო ვა ცი უ რი 
ინი ცი ა ტი ვე ბი სა და პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

დასკვნები

გამჭვირვალობა

•	 გა მომ დი ნა რე რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის და ბა ლი ცდო მი ლე ბი დან, შეგ ვიძ ლია აღ ვნიშ ნოთ, რომ 
მო სახ ლე ო ბის ნა ხე ვარს წარ მოდ გე ნა არა აქვს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ;

•	 რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ში უმ თავ რეს როლს თა მა შობს არა სამ თავ
რო ბო და მე დია ორ გა ნი ზა ცი ე ბი;
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•	 არა ინ ფორ მი რე ბის გა მო მო სახ ლე ო ბის ნა ხე ვარ ზე მეტ მა არ იცის გა ა უმ ჯო ბე სებს თუ არა 
რე ფორ მა მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებს, ან არ სჯე რა ამის;

•	 ინ ფორ მი რე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ უმ რავ ლე სო ბა ა;

•	 ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თა დი წყა რო ე ბი მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ვებ და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი, ასე ვე, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ა;

•	 ძი რი თა დად ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბას იყე ნე ბენ ონ ლა ინ გან ცხა დე ბე ბის სა ძი ებ ლად და 
შე სავ სე ბად, ასე ვე, ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად;

•	 მო სახ ლე ო ბის მე სა მედ მა არ იცის, რე ფორ მის პრო ცეს ში რა ზე უნ და გა კეთ დეს აქ ცენ ტი 
მო სახ ლე ო ბი სად მი მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად; 

•	 ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებს არ იყე ნებს ათი დან 
ოთხი მო სახ ლე. ამის მი ზე ზი არა ინ ფორ მი რე ბა და ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა ა;

•	 ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტებს აქვთ ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ, 
თუმ ცა, თვლი ან, რომ რე ფორ მა არა მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის სურ ვი ლი ა, არა მედ ევ რო
პას თან ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა ცა ა; 

•	 მი ზე ზი იმი სა, რომ რე ფორ მა ნე ლი ნა ბი ჯე ბით მი დის წინ ისა ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს 
არა აქვთ რე ფორ მის კონ კრე ტუ ლი სტრა ტე გია და გან ხორ ცი ე ლე ბის გეგ მა, ან რე ფორ მა 
არ არის ასა ხუ ლი არ სე ბულ მუ ნი ცი პა ლურ სტრა ტე გი ა ში.

ეფექტიანობა

•	 მო სახ ლე ო ბის ნა ხევ რის თვის სრუ ლი ად უც ნო ბია თვით მმარ თვე ლო ბის უწყე ბე ბის თვის 
სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად ელექ რტო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვის ეფექ ტუ რო ბა და 2/3 სა ერ
თოდ არ სარ გებ ლობს ამ სერ ვი სით;

•	 უმ თავ რე სი მო თხოვ ნა არის სო ცი ა ლუ რი/ ფუ ლა დი დახ მა რე ბა და წყლის მი წო დე ბა;

•	 მე რის, საკ რე ბუ ლოს და წარ მო მად გენ ლის სერ ვი სით არ არის უკ მა ყო ფი ლო ნა ხე ვარ ზე 
ოდ ნავ მე ტი მო სახ ლე ო ბა;

•	 თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ზე ყო ვე ლი მე ხუ თე უკ
მა ყო ფი ლო ა;

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს პროგ რა მე ბი, თუმ ცა, ამის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბა ნაკ ლე ბა დაა ინ
ფორ მი რე ბუ ლი და თვლის, რომ მათ ში ძი რი თა დად მო სახ ლე ო ბის ზო გა დი პრობ ლე მე ბია 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. ნა წი ლის აზ რით, ასე ვე, უპი რა ტე სად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია შშმპ და 
სხვა ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი;

•	 ნა ხე ვა რი თვლის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ინ ფორ მა ცი ას მის საქ მი ა ნო ბა ზე/ სერ ვი სებ ზე 
აწ ვდის მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ.

ინკლუზიურობა

•	 სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი უმე ტეს წი ლად ვერ აც ნო ბი ე რე ბენ მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას. მათ არ მი აჩ ნი ათ, რომ ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა;

•	 მო სახ ლე ო ბა ძი რი თა დად არ მო ნა წი ლე ობს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. უმე
ტე სო ბას მცდე ლო ბაც კი არ ქო ნია ჩარ თუ ლი ყო პრო ცეს ში;

•	 მე სა მედ ზე ოდ ნავ მეტ მა მი ა წო და თვით მმარ თვე ლო ბას შე ნიშ ვნე ბი უბ ნის შეხ ვედ რე ბის 
დროს; 
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•	 თვით მმარ თვე ლო ბას თან კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გის და მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ
ველ სა ყო ფად მთა ვა რი სა ჭი რო ე ბაა მა თი წარ მო მად გენ ლის პე რი ო დუ ლი შეხ ვედ რე ბი და 
პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და ბი უ ჯე ტი რე ბა ში ჩარ თუ ლო ბა;

•	 ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის გან ხილ ვა ში მო ქა ლა ქე ე ბი მეტ ნაკ ლე ბად ჩარ თუ ლე ბი 
არი ან. ეს გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ თვით მმარ თვე ლო ბას კა ნო ნით აქვს და ვა ლე ბუ ლი 
სოფ ლის პროგ რა მის გან ხილ ვა ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თვა;

•	 ლან ჩხუთ ში მუ შა ობს რამ დე ნი მე აქ ტი უ რი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ა. მათ აქვთ მუდ მი ვი 
და ეფექ ტუ რი თა ნამ შრომ ლო ბა ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან.

რეკომენდაციები

გამჭვირვალობა

•	 უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე ი მუ შა ოს კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გი ა, რა თა მო
სახ ლე ო ბა სრუ ლად იყოს ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ. 
კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გი ის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფუნ ქცია უნ და გახ დეს მო სახ ლე ო ბის 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის ელექ ტრო ნუ ლად მი წო დე ბის ეფექ
ტუ რო ბის აღ ქმა ში. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, რო გორც 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი, უნ და ჩარ თოს არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი და მე დია სა შუ ა
ლე ბე ბი;

•	 რად გან მო სახ ლე ო ბა თვლის, რომ უმ თავ რე სად ინ ფორ მა ცი ას ღე ბუ ლობს არა სამ თავ რო
ბო სექ ტო რის გან, უნ და გაძ ლი ერ დეს მი სი, რო გორც კო მუ ნი კა ტო რის რო ლი ამ პრო ცეს
ში კონ კრე ტუ ლი პრო ექ ტე ბის მეშ ვე ო ბით, რო მელ საც მე ტი გამ ჭვირ ვა ლე ო ბის მი საღ წე
ვად და ა ფი ნან სებს ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი; 

•	 ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ძი რი თად წყა რო ებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ უნ და და ე მა
ტოს ბეჭ დვი თი მე დი ა, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ში;

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ შე საძ ლე ბე ლი უნ და გახ დეს ისე თი ონ ლა ინ სერ ვი სე ბის აქ ტი
ვა ცი ა, რო გო რი ცა ა: მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვა, სა სოფ ლო და არა სა სოფ ლო მი წის რე გის
ტრა ცი ა, ერ თჯე რად დახ მა რე ბებ ზე და სხვა მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი სებ ზე რე გის ტრი რე ბა. 
ეს არა მარ ტო გამ ჭვირ ვა ლე ბას, არა მედ სერ ვი სის რე ა ლურ გა უმ ჯო ბე სე ბას უზ რუნ ველ
ყოფს;

•	 უნ და გა მარ ტივ დეს ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის, შე კითხ ვე ბის დას მი სა და უკუ კავ ში რის 
ელექ ტრო ნუ ლად წარ მო ე ბა. და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს შე საძ ლებ ლო ბა უნ და ჰქონ დეთ, 
თუნ დაც ვი დეო ფა ი ლე ბის მეშ ვე ო ბით, აი მაღ ლონ ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის უნა რე ბი 
და ცოდ ნა. უნ და გა ი ზარ დოს მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხი ინ ფორ მა
ცი ის არ სე ბულ წყა რო ებ ზე. ეს საქ მი ა ნო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს 
სფე როს კვა ლი ფი ცი ურ ექ სპერ ტებ თან და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ
თად;

•	 გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 54 და სახ ლე ბა ა, რო მელ თა 60%ს ოფი
ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის შე სა ბა მი სად ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა ონ ლა ინ სერ ვი სებ ზე, მნიშ
ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ გა ნა ხორ ცი ე ლოს ად ვო კა ტი რე ბა 
შე სა ბა მის სტრუქ ტუ რებ თან სოფ ლებ ში ინ ტერ ნეტ სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის მი მარ თუ
ლე ბით.
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ეფექტიანობა

•	 სერ ვი სე ბის ელექ რტო ნუ ლი ფორ მით გა ცე მის ეფექ ტუ რო ბის გა საზ რდე ლად აუ ცი ლე
ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ შე მუ შავ დეს სრუ ლი ინ ფორ მი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
კონ კრე ტუ ლი გეგ მა და ამავ დრო უ ლად ელ .მთავ რო ბის მარ ტი ვი და ად ვი ლად გა სა გე ბი 
პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა;

•	 მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე იქ მნას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის სა
ჯა რო ო ბის და დაშ ვე ბა დო ბის ელექ ტრო ნუ ლი მხარ და ჭე რა;

•	 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი არ აწარ მო ებს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვას, გარ და კა ნო ნით 
გან საზ ღვრუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბი სა, მო ახ დი ნოს პრობ ლე მა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა სოფ ლის 
მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის ფარ გლებ ში; 

•	 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, შე იქ მნას ელექ ტრო ნუ ლი ონ ლა ინ პლატ ფორ მა, სა დაც გა მოქ ვეყ ნდე ბა 
ან გა რი შე ბი და შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ეფექ ტუ რი უკუ კავ ში რის წარ მო ე ბა მო სახ ლე ო ბას თან; 

•	 სა ვალ დე ბუ ლო უნ და გახ დეს და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბე ბის რე გის ტრა ცია ყვე ლა სო ფელ
ში. ეს ხა რის ხობ რი ვად გაზ რდის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას და მო ნა წი ლე ო ბას.

ინკლუზიურობა

•	 აუ ცი ლე ბე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლომ და მე რი ამ შე ი მუ შა ოს მო სახ ლე ო ბას თან 
შეხ ვედ რე ბის მკაც რად გა წე რი ლი და შეს რუ ლე ბა დი გრა ფი კი, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ
ლი იქ ნე ბა რო გორც მო სახ ლე ო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა ზე, ასე ვე, ხე ლი სუფ
ლე ბის ან გა რიშ გე ბა ზე პერ მა ნენ ტუ ლად და კონ კრე ტულ და სახ ლე ბა ში;

•	 მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბი სა და მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის გა აზ რე ბის
თვის და უნარ  ჩვე ვე ბის მი სა ღე ბად უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის ტრე
ნინ გი ისეთ თე მებ ზე, რო გო რი ცაა „კო მუ ნი კა ცი ა, ფა სი ლი ტა ცია და პრე ზენ ტა ცი ა“, „მო
ნა წი ლე ო ბი თი პროგ რა მე ბი და ბი უ ჯე ტი რე ბა“, „შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა და ონ ლა ინ 
კო მუ ნი კა ცი ის მე თო დე ბი“;

•	 მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ ამოქ მედ დეს და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბე ბი. ეს 
კარ დი ნა ლუ რად გაზ რდის რო გორც მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბას, ასე ვე, სა ჯა რო სტრუქ
ტუ რე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას;

•	 უნ და შე მუ შავ დეს მო სახ ლე ო ბის თვის ონ ლა ინ სერ ვი სე ბის გა წე ვის პლატ ფორ მე ბი და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი;

•	 ად გი ლობ რივ მა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა უნ და გა აგ რძე ლონ მო სახ ლე ო ბის ად
ვო კა ტი რე ბის პრო ექ ტე ბი ად გი ლობ რივ და ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან.

•	 ბი უ ჯე ტის და გეგ მვი სას ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ მე ტი ყუ რა დღე ბა უნ და მი აქ ცი
ოს ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბა სა და სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს.



141

გურიისრეგიონი

ან გა რი ში გან სა კუთ რე ბუ ლი 

მო თხოვ ნი ლე ბე ბის მქო ნე მო სახ ლე ო ბის

სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბის შესახებ

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

გურიის რე გი ონ ში საჭიროებათა შეფასების ჩატარებაზე, 

ან გა რი შის მომ ზა დე ბა სა და რე დაქ ტი რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია 

იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“

www.spectri.org.ge
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შესავალი

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 2015 წლი დან და ი წყო სიღ რმი სე უ ლი რე ფორ
მე ბი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბი სა და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მი მარ თუ ლე ბით.

 რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად შე მუ შავ და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ
მის გზამ კვლე ვი 2020 (PAR), რომ ლის ახალ, 20192020 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა ში  ად გი
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი ამო ცა
ნა: ა) თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის მიზ ნით ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა; ბ) 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 და გა უმ ჯო ბე სე ბა1. 

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ეფექ ტუ რი გან ხორ ცი ე ლე 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 მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით,  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“.  

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ში მო ცე მუ ლია ოზურ გე თის  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე თა ად გი ლობ
რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის მა სა ლე ბი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) სა მოქ მე დო 
გეგ მის მო ნი ტო რინ გის კონ ტექ სტში. 

კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და იმე რე თის მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრის“ ხელ მძღვა ნე ლო ბით. კვლე
ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი და წი ნა და დე ბე ბი  სა ფუძ ვლად და ე დე ბა პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის ად ვო კა ტი რე ბის სტრა ტე გი ებს და თვით მმარ თვე
ლო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბას მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის  გათ ვა ლის წი ნე ბის თვის.

კვლე ვის მი ზა ნი:  კვლე ვის მი ზანს წარ მო ად გენს ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ 
მო ქა ლა ქე თა ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის და სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის  შე სა ხებ 
სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის ხა რის ხის 
ანა ლი ზი; მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის კონ კრე ტუ ლი შე დე გე ბის 
და გა მოწ ვე ვე ბის გან საზ ღვრა; PAR სა მოქ მე დო გეგ მით გან საზ ღვრუ ლი ამო ცა ნე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბა ში თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის, ექ სპერ ტე ბის, მო ქა ლა ქე ე ბის და მო კი
დე ბუ ლე ბის და ხედ ვე ბის გა მოვ ლე ნა უკე თე სი მომ სა ხუ რე ბის სა კითხ თან მი მარ თე ბით.  

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 2020 წლის 
აპ რილ ში. კვლე ვის სა ვე ლე სა მუ შაო ჩა ტარ და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის  „ა ხალ გაზ რდა პე და გოგ თა 
კავ ში რი“   და   ,,გა ნათ ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი“  მი ერ. 

პრო ექ ტის პარ ტნი ო რე ბის შე თან ხმე ბით, მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა მოხ და რა
ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დით, ინ ფორ მა ცი ის მო სა პო ვებ ლად წი ნას წარ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი კითხ ვა რე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი
ა ნო ბის შე ფა სე ბის სამ კრი ტე რი უმს (გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა, ინ კლუ ზი უ რო ბა) და 34 
სხვა დას ხვა   ინ დი კა ტორს აერ თი ა ნებს. კვლე ვამ  მთლი ა ნო ბა ში მო იც ვა 178 რეს პონ დენ ტი. 
რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო ი კი თხა 150 რეს პონ დენ ტი, ჩა ტარ და 4 სიღ რმი სე
უ ლი ინ ტერ ვიუ ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტებ თან და 4 ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სია ად გი ლობ რივ 
სო ცი ა ლურ  ჯგუ ფებ თან. თვი სებ რივ მა კვლე ვამ მო იც ვა 28 რეს პონ დენ ტი.  

შერ ჩე ვა - კვლე ვის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თვის  კვო ტუ რი შერ ჩე ვა 

1 საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმა 20192020, გვ.10 ხელმისაწვდომია https://bit.
ly/2XbKQwB
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გან ხორ ცი ელ და სხვა დას ხვა ნიშ ნით: ასა კის, სქე სის, გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის გათ ვა
ლის წი ნე ბით. გა მო კითხ ვის ჩა სა ტა რებ ლად შედ გა კითხ ვა რი, რო მე ლიც და ყო ფი ლი იყო სამ 
მი მარ თუ ლე ბად: გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა, ინ კლუ ზი უ რო ბა და, ძი რი თა დად, მო ი ცავ და  
და ხუ რულ შე კითხ ვებს. რო გორც პი რის პირ ინ ტერ ვი უ, ასე ვე დის ტან ცი უ რი სა ტე ლე ფო ნო 
და ელექ ტრო ნუ ლი გა მო კითხ ვა ჩა ტარ და ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის გე
ნე რა ლუ რი და შერ ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 150 რეს პონ დენ ტთან. კვლე
ვის ინ სტრუ მენ ტი  სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი, რო მე ლიც და მუ შავ და ელექ ტრო ნუ ლი 
პლატ ფორ მა Google Formsით.

სა მიზ ნე სეგ მენ ტი  ახალ გაზ რდე ბი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბი, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო
ბე ბი, მცი რე მე წარ მე ე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი, შშმ პი რე ბი.

თვი სებ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა მიზ ნე ჯგუ ფებს წარ მო ად გენ დნენ ქა ლე ბი, შშმ ბავ შვე ბის მშობ
ლე ბი, პენ სი ონ რე ბი, მცი რე მე წარ მე ე ბი, მე დი ცი ნის მუ შა კე ბი, პე და გო გე ბი, დი ა სახ ლი სე ბი. 
სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ტარ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად
გენ ლებ თან, სოფ ლად მცხოვ რებ ინ დმე წარ მეს თან, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ
მძღვა ნელ თან.

 

ძირითადიინფორმაცია

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა 56.7%   ქა ლი ა, 43.3%  კა ცი. მო ნა
წი ლე თა ასა კობ რი ვი კა ტე გო რია შემ დე გი პრო ცენ ტუ ლო ბით გა და ნა წილ და: 1834 წლამ დე 
 52.7%, 3564 წლამ დე  42%, 65 წელ ზე მე ტი  5.3%. გა მო კი თხულ თა გან 23.4% სო ცი ა ლუ
რად და უც ვე ლი ა; 10%  ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი; 5.3%   შშმ პი რი; 4%  
იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი. რეს პონ დენ ტთა გა ნათ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი მო ცე მუ ლია 
დი აგ რა მა ზე:

რესპონდენტის განათლება

რეს პონ დენ ტთა სა მუ შაო სტა ტუ სის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა: უმუ შე ვა რი  24%; სა ჯა რო 
მო ხე ლე/ სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი პი რი  12%; პენ სი ო ნე რი  7.3%; თვით და საქ მე
ბუ ლი/ მე წარ მე 16.7%; სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცია  3.3%; არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია  
7.3%; კერ ძო სექ ტო რი  22%; სტუ დენ ტი/ მოს წავ ლე  7.3%. 

ოჯა ხის სა შუ ა ლო თვი ურ შე მო სა ვალ ში, ნე ბის მი ე რი ფუ ლა დი შე მო სავ ლის ჩათ ვლით, უმე ტე
სად ფი გუ რი რებს  501დან 900 ლა რამ დე მაჩ ვე ნე ბე ლი. 
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გამჭვირვალობა

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ თვალ სა ჩი ნო გა ხა და სა ჯა რო მმარ
თვე ლო ბის რე ფორ მის ცნო ბა დო ბა, მის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხი, ელექ ტრო ნუ
ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბა და მი სი გავ ლე ნა ღია და გამ ჭვირ ვა ლე ად გი ლობ რივ მარ თვა
ზე; ამ კუ თხით არ სე ბუ ლი მიღ წე ვე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი. 

ირ კვე ვა, რომ  გა მო კი თხულ რეს პონ დენ ტთა 16%ს აქვს ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო მმარ თვე ლო
ბის რე ფორ მის შე სა ხებ; 45.3%მა და ა ფიქ სი რა, რომ ნა წი ლობ რივ აქვს; 38.7% არ ფლობს 
ინ ფორ მა ცი ას.  მათ, ვინც და დე ბი თი პა სუ ხი მო ნიშ ნა, ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის წყა როდ, უფ რო 
ხში რად, და ა სა ხე ლეს ტე ლე ვი ზი ა; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დი; არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ა. ნაკ ლე ბად  სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებ თან შეხ ვედ რა  (იხ. დი აგ რა მა).

საიდან გაიგეთ  რეფორმის შესახებ?

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მებ მა გა ამ ყა რა რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა
ცი ა, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა სა და მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ად გი ლობ
რივ ღო ნის ძი ე ბებ ზე მო ქა ლა ქე ე ბის მხო ლოდ გარ ვე უ ლი ნა წი ლია ინ ფორ მი რე ბუ ლი.

კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი ექ სპერ ტე ბის შე ფა სე ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა
ხუ რე ბის პი ლო ტი რე ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სა მო ქა ლა ქე თათ ვის სერ ვი სე ბის მი წო დე
ბა, საქ მის წარ მო ე ბა, ელექ ტრო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბი და სხვა ში და ინ ფორ მა ცი ის ცირ კუ ლა ცი ა; 
ხე ლი შე უ წყო მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სხვა დას ხვა პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბას  და გა ნა პი რო ბა 
ინ ფორ მი რე ბის შე და რე ბით მა ღა ლი სტან დარ ტე ბი,  უფ რო უშუ ა ლო კო მუ ნი კა ცი ა. 

„თვით მმარ თვე ლო ბებ ში საკ მა ოდ კარ გად და ი ნერ გა ერ თი ა ნი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე-
მა. მან ხე ლი შე უ წყო ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი ე რე ბის ნგრე ვას და ეფექ ტუ რი გა ხა და 
დრო ის მე ნეჯ მენ ტი. შე იქ მნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი და მო ქა ლა ქე ე ბის თვის 
ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია  ხელ მი საწ ვდო მი გახ და“  - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

„ამ სის ტე მის დამ სა ხუ რე ბით დრო ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ზოგ ვა მოხ და. მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის სხვა დას ხვა ერ თე უ ლი დან მოკ ლე ვა და ში ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა და, 
შე სა ბა მი სად, მო ქა ლა ქე ე ბის  სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა“  - მე რი ის წარ მო მად-
გე ნე ლი.

გა ა უმ ჯო ბე სებს თუ არა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის ხა-
რისხს: გა მო კი თხულ თა 52% თვლის, რომ გა ა უმ ჯო ბე სებს, ხო ლო 40.7%ს  უჭირს პა სუ ხის 
გა ცე მა. მხო ლოდ 2% ფიქ რობს, რომ ვერ გა ა უმ ჯო ბე სებს.  5.3%ის აზ რით  ნაკ ლე ბად გა
ა უმ ჯო ბე სებს. 

კვლე ვის მო ნა წი ლე მო ქა ლა ქე თა გარ კვე ულ ნა წილს სმე ნია სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მის 
თა ო ბა ზე და აქვს წარ მოდ გე ნა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სპე ცი ფი კა ზე. მა თი შე ფა სე
ბით, ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის მას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. 
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„ჩვენ თვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსგავ სი რე ფორ მე ბის წარ მა ტე ბით გან-
ხორ ცი ე ლე ბა. მით უმე ტეს, მო სახ ლე ო ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი სოფ ლად, ან სოფ ლის ტი-
პის და სახ ლე ბებ ში  ცხოვ რობს. ის აუ ცი ლებ ლად შეც ვლის მა თი ცხოვ რე ბის დო ნეს, 
შე ამ ცი რებს ბი უ როკ რა ტი ას და გაზ რდის მარ თვა ში ჩარ თუ ლო ბის ხა რისხს, კონ-
ტროლს“ - ინ დმე წარ მე.  

მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლებს უჭირთ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბა, 
თუმ ცა მა თი მო ლო დი ნი ოპ ტი მის ტუ რი ა:  

„რომ გითხ რათ, მთლად ასე ბო ლომ დე ჩა ხე დუ ლი არ ვარ, რომ შე ვა ფა სო, კარ გად 
მი დის, თუ ცუ დად მი დის. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ცხა დი ა, რომ  ამ რე ფორ მის შემ დეგ 
უფ რო უკეთ შეგ ვეძ ლე ბა ურ თი ერ თო ბა მათ თან [მე რი ა, საკ რე ბუ ლო], სერ ვი სე ბის 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის, თუნ დაც ინ ფორ მა ცი ის გა მო თხოვ ნის დო ნე ზე, ან თუნ დაც ჩვე ნი 
გან ცხა დე ბა რომ უფ რო დრო უ ლად გა ნი ხი ლონ“ - შშმ ბავ შვის მშო ბე ლი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მი ხედ ვით, ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ გა მო კი თხულ თა 
17.3% ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა, 31.3% არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი, 44% მეტ ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე
ბუ ლი ა, 7.4% არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი სა კი თხით.

სა ინ ტე რე სო ა, რომ ინ ფორ მა ცია ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე 33.3%მა  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ფე ის ბუქ ან ვებ გვერ დი დან მი ი ღო, 24.7%მა  არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან, 18.7%
მა ტე ლე ვი ზი ის სა შუ ა ლე ბით.  გა მო კი თხულ თა 23.3% ინ ფორ მი რე ბის სხვა წყა რო ებს ასა ხე
ლებს. მათ შო რი საა მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ა, ასე ვე  ოჯა ხის წევ რე ბი, მე რის წარ მო მად გე ნე
ლი, მე გობ რე ბი.

ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად  გა მო კი თხულ თა 53.3% არ იყე ნებს არ ცერთ ელექ
ტრო ნულ სერ ვისს, 14.7% იყე ნებს www.my.gov.ge/მო ქა ლა ქის პორ ტალს, ასე ვე 14.7%  მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერდს, 13.3%  მე რი ის ფე ის ბუქ გვერდს, 2.7% საკ რე ბუ
ლოს ფე ის ბუქ გვერდს. ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად იყე ნე ბენ მო ქა ლა ქე ე ბი სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის 
ვებ გვერდს  1.3%.

სა ინ ტე რე სოა კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა პა სუ ხე ბის ანა ლი ზი ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით: 
18დან 34 წლამ დე ახალ გაზ რდე ბი უფ რო მე ტად იყე ნე ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ ვებ
გვერდს და მე რი ის ფე ის ბუქ გვერდს. 3564 წლამ დე რეს პონ დენ ტე ბი  მო ქა ლა ქის პორ ტალს.  
ორი ვე ჯგუფ ში ნაკ ლე ბია და ინ ტე რე სე ბა საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დით. (იხ. დი აგ რა მა)

ადგილობრივი მომსახურების მისაღებად, რომელ ელექტრონულ სერვისს იყენებთ? 

საკ ვლევ კითხ ვა ზე  „ბო ლო წლის გან მავ ლო ბა ში რო მე ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბა გა მო გი ყე ნე ბი ათ“,  ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სას   რეს პონ დენ ტთა ორი ტი პი გა
მო იკ ვე თა: ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც ან კე ტა ში ჩა მოთ ვლი ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი გა მო უ ყე ნე ბი ათ 
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(მა თი ჯა მუ რი რიცხ ვი  შე ად გენს 43.8%) და  რეს პონ დენ ტე ბი, რო მელ თაც არ აქვთ სა თა ნა დო 
უნა რე ბი, ხე ლი არ მი უწ ვდე ბათ ან არ აინ ტე რე სებთ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა (66.2% ).

და სა ხელ და ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბის პრო ცეს ში ხე ლის შემ შლე ლი ობი
ექ ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი  მი ზე ზე ბი. რეს პონ დენ ტთა  საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი მი ე სალ მე ბა 
მომ სა ხუ რე ბის ახა ლი სტან დარ ტე ბის და ნერ გვას, მაგ რამ აცხა დებს, რომ ეს მომ სა ხუ რე ბა 
მათ თვის ხელ მი საწ ვდო მი არ არის: „ინ ტერ ნე ტი ვი საც არ აქვს, ის რას იზამს ?!“ (სო ცი ა-
ლუ რად და უც ვე ლი ქა ლი).  „რომ გა ა უმ ჯო ბე სებს [მომ სა ხუ რე ბას], ამას სა უ ბა რიც არ უნ და, 
გა ა უმ ჯო ბე სებს, მაგ რამ მეტ ნაკ ლე ბად. ვი საც,  ახ ლა, წვდო მა და სა შუ ა ლე ბა აქვს, იმათ თვის 
გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ა, რა თქმა უნ და, მაგ რამ პი რა დად ჩემ თვის - არ არის გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი, 
იმი ტომ რომ მე არ მაქვს წვდო მა ინ ტერ ნეტ ზე“ - სოფ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლი.  

 სა კი თხის გა დაწყ ვე ტა, რეს პონ დენ ტთა აზ რით, შე იძ ლე ბა მა სობ რი ვი ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ით, 
რო მელ ზეც სა უ ბა რი ხში რა და ა: „სხვა თა შო რის, ამ ინ ტერ ნეტ ზე ამ ბობ დენ, რომ ყვე ლა ოჯახ-
ში შეჰ ყავ თო. იყო შარ შან ასე თი და პი რე ბა. თუ კი ინ ტერ ნე ტი ყვე ლა ოჯახ ში შე ვა, მა შინ ეს 
პრობ ლე მაც არ იქ ნე ბა. პრე სას მე ვერ ვკი თხუ ლობ, არა მაქვს, ვე ღარ ვყი დუ ლობ“ - პენ სი-
ო ნე რი ქა ლი. 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა აზ რით, ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის სრულ ფა სო ვან 
გა მო ყე ნე ბას აბ რკო ლებს სა თა ნა დო უნა რე ბის არ ქო ნაც. რი გით მო ქა ლა ქე ებ ში მომ სა ხუ რე ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის გარ და, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის ჩვე ვის ჩა მო ყა ლი
ბე ბა.  სა ჭი როდ მი იჩ ნე ვენ  თვით მმარ თვე ლო ბის პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა საც. 

„თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ ამ სერ-
ვი სე ბის მიმ წო დებ ლე ბი არი ან, ასე ვე სა ჭი რო ე ბენ გა დამ ზა დე ბას, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბა უფ რო მოქ ნი ლი და ხელ მი საწ ვდო მი გახ დეს“ - ად გი ლობ რი ვი სსო-ს 
წარ მო მად გე ნე ლი.

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის მა გა ლი თად მოყ ვა ნი ლი იქ ნა მო
ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვა, რომ ლი თაც ოზურ გე თი გა მო ირ ჩე ვა ბევ რი 
სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ფონ ზე. 

„ე ლექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მას საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლად იყე ნებს ოზურ გე თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, ამის თვალ სა ჩი ნო ინ დი კა ტო რია მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის შე-
მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მი სი რო ლი“ - მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი.

ოზურ გეთ ში შე საძ ლე ბე ლია თვით მმარ თვე ლო ბის თვის სა ბი უ ჯე ტო ინი ცი ა ტი ვე ბის  ელექ
ტრო ნუ ლად წარ დგე ნა, თუმ ცა, ამის შემ დეგ ხდე ბა თუ არა დი ა ლო გის გაგ რძე ლე ბა, გან
ხილ ვა, დის კუ სი ე ბი, რეს პონ დენ ტთა აზ რი გა ი ყო: ზო გი ერ თი მი იჩ ნევს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა 
ზოგ ჯერ უპა სუ ხოდ ტო ვებს მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვებს:

 „დი დი აქ ტი უ რო ბა არ შე მიმ ჩნე ვი ა. მე ტიც, სო ცი ა ლურ პლატ ფორ მებ ზე თვით მმარ-
თვე ლო ბა ში მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქის აზ რის გა მო ხატ ვის შეზ ღუდ ვის შემ თხვე ვე ბიც 
ფიქ სირ დე ბა, თუ ის არ ემ თხვე ვა გა მავ რცე ლებ ლის ტონს, ან კრი ტი კუ ლი ა“  - სოფ-
ლად მცხოვ რე ბი ინ დმე წარ მე.

მნიშ ვნე ლოვ ნად იქ ნა მიჩ ნე უ ლი სა ზო გა დო ე ბის მო ტი ვი რე ბა მო ქა ლა ქე თა მი ერ მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ სა და სერ ვი სებ ზე ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცის მი სა ღე ბად  და, 
სა ერ თო მო საზ რე ბით, ამით ხე ლი სუფ ლე ბა თვი თონ უნ და იყოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი: 

„ალ ბათ, პირ ველ რიგ ში, მუ ნი ცი პა ლუ რი სამ სა ხუ რე ბის და მე რის წარ მო მად გენ ლე-
ბის ინ ფორ მი რე ბა უნ და მოხ დეს და მათ და ე ვა ლოთ კო მუ ნი კა ცი ის მო წეს რი გე ბა, 
მო სახ ლე ო ბამ დე ინ ფორ მა ცი ის მი ტა ნა და უკუ კავ ში რი“-  მცი რე მე წარ მე .

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში გა მო იკ ვე თა რეს პონ დენ ტთა მო საზ რე ბა, თუ რა ზე უნ და გა კეთ
დეს ფო კუ სი მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად: 26.7% უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს სა ხელ მწი ფო 
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ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე სა ზო გა დო ე ბის დრო ულ და სრულ ფა სო ვან ინ ფორ მი რე ბას; 24.7% 
გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის (მაგ. მრა ვალ შვი ლი ა ნი და მარ ტო ხე ლა დე დე ბის, ძა
ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის, ბავ შვე ბის, შშმ პი რე ბის და სხვა) სა ჭი რო ე ბებ ზე და პრი ო რი
ტე ტებ ზე მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბას თვლის მნიშ ვნე ლოვ ნად; 16.7%ს უჭირს 
პა სუ ხის გა ცე მა, 15.3% ერ თერთ პრი ო რი ტე ტად მი იჩ ნევს მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის 
გა მარ ტი ვე ბას, 11.3%ის აზ რით, სა ჭი როა სა ჯა რო მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ცი ის ზრდა. 

მო ქა ლა ქე ე ბი ერ თხმად აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ქვე ყა ნა ში კო ვიდ19ის პან დე მი ას თან და კავ ში რე
ბულ მა მოვ ლე ნებ მა  თვალ ნათ ლივ აჩ ვე ნა, რამ დე ნად დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ელექ ტრო ნუ
ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მარ თულ სის ტე მას. 

„მგო ნი, ამ პან დე მი ის შემ დეგ ბევ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი გახ დე ბა ონ ლა ინ -მომ სა ხუ-
რე ბე ბი და ონ ლა ინ -რე სურ სე ბი. ჩე მი აზ რით, ამა ზე ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნი და ფიქ-
რდე ბა, იმი ტომ, რომ ეს ამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა. ეს მო მა ვალს შეც ვლის“ 
- პე და გო გი ქა ლი.

ეფექტიანობა

კვლე ვის ერ თერ თი მი მარ თუ ლე ბა იყო ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა
ნო ბი სად მი მო ქა ლა ქე ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მოვ ლე ნა და ამ  კუ თხით მო ქა ლა ქე თა სა ჭი
რო ე ბე ბის შეს წავ ლა. გან ხი ლუ ლი იყო ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი ნდო ბის ხა რის ხი; 
კმა ყო ფი ლე ბა ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი თა და სხვა მომ სა ხუ რე ბით (მათ შო რის ელექ ტრო
ნუ ლი სერ ვი სე ბით), ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბით.

თვით მმარ თვე ლო ბის უწყე ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა გა მო კი თხულ თა 
36.7%ის თვის მარ ტი ვი, 19.3%ის თვის რთუ ლი პრო ცე დუ რე ბი ა, ხო ლო 44%ს პა სუ ხის გა ცე
მა უჭირს.  

რამდენად იოლია თვითმმართველობის უწყებისთვის სერვისის მისაღებად ელექტრონული 
ფორმით მიმართვა?

გენ დე რუ ლი ნიშ ნით მო ნა ცემ თა ჩაშ ლის შემ თხვე ვა ში, მომ სა ხუ რე ბის პრო ცე დუ რებს რთუ
ლად მი იჩ ნევს   კვლე ვის მო ნა წი ლე კა ცე ბის 21,5%, ხო ლო ქა ლე ბის 17,6%. 

გა ირ კვა, რომ ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში სა სურ ვე ლი უწყე ბის წა მო მად გე ნელ თან შე სახ
ვედ რად ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე რა გა მო ი ყე ნა გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 9.3%მა. რეს პონ დენ ტთა 
ძი რი თად ნა წილს (79.3%)  არ გა მო უ ყე ნე ბი ა; 11.4%ს არ ჰქონ და ამის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა. 

რეს პონ დენ ტებ მა ისა უბ რეს იმ ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე, ვინც თვით მმარ თვე ლო ბის გან სა
კუთ რე ბუ ლი ზრუნ ვის ქვეშ უნ და იყ ვნენ.  ხაზ გას მუ ლი იყო სოფ ლად მცხოვ რე ბი შშმ პი რე ბის 
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მა ღა ლი მოწყ ვლა დო ბა: ისი ნი იმ სი კე თე ე ბი თაც კი ვერ სარ გებ ლო ბენ, რაც ხელ მი საწ ვდო მია 
ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი შშმ პი რე ბის თვის: 

„ცხა დი ა, პრობ ლე მუ რია ქალ თა, შშმ პირ თა ჩარ თუ ლო ბის სა კი თხი. პირ ველ რიგ-
ში, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რო გორც ცენ ტრებ ში, ასე ვე სოფ ლად, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი 
შე ნო ბე ბი არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი, რად გან შეხ ვედ რე ბის დი დი ნა წი ლი სწო რედ ამ 
სივ რცე ებ ში ტარ დე ბა, ეს ავ ტო მა ტუ რად იწ ვევს შშმ პირ თა ჩარ თუ ლო ბის გა მო-
რიცხ ვას“ - პე და გო გი ქა ლი.

„არ არ სე ბობს ისე თი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის ოჯა ხი, სა დაც შშმ პი რი არ ჰყავთ. 
ასეთ ოჯა ხებ ზე უნ და გა კეთ დეს აქ ცენ ტი.  ესე ნი, ძი რი თა დად, და მო კი დე ბუ ლი არი-
ან სა ხელ მწი ფო ზე, იმი ტომ რომ სა მუ შაო არ აქვთ. ისეთ ხალხს მო უხ სნეს დახ მა რე-
ბა, შე გე ცო დე ბათ!“ - სსო-ს წარ მო მად გე ნე ლი.

 გა მო იკ ვე თა სხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბიც: 

„გან სა კუთ რე ბით ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქა ლებ ზე გა ვა კე თებ დი აქ ცენტს. 
მათ ხში რად აქვთ სა ცხოვ რი სის პრობ ლე მა. დღეს არ სე ბუ ლი რი გი პროგ რა მე ბი არის 
გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე, მაგ რამ ეს საკ მა რი სი არა ა“ - ბიზ ნეს -პრო ექ ტის მე ნე-
ჯე რი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბით, რეს პონ დენ ტთა აზ რი ორად გა ი ყო სა კითხ ზე,  ით ვა
ლის წი ნებს თუ არა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბა მო ქა ლა ქე თა კონ კრე ტუ ლი ჯგუ
ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს. 39.3% ფიქ რობს, რომ მთლი ა ნად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის სა
ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ხდე ბა, 34.7%ის აზ რით სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბა ნაკ ლე ბად ხდე ბა. თა ნა ბა რი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს  შშმ პი რე ბის (22%)  
და  მრა ვალ შვი ლი ა ნი ქა ლე ბის (22%) კა ტე გო რი ას (კვლე ვა ში მო ნა წი ლე პი რებს მო ცე მულ 
კითხ ვა ზე რამ დე ნი მე პა სუ ხის მო ნიშ ვნის უფ ლე ბა ჰქონ დათ).

რეს პონ დენ ტებ მა და ა სა ხე ლეს სა კი თხე ბი, რა ზეც ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში მი უ მარ
თავთ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის თვის. ყვე ლა ზე ხში რად ესაა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე
ბა (24.7%); ჯან დაც ვა (22%); მი წის გა ფორ მე ბა (21.3%) და სა ხუ რა ვის შე კე თე ბას თან და კავ
ში რე ბუ ლი სა კი თხე ბი (11%).  

მო ქა ლა ქე ებ მა გა მო ხა ტეს თა ვი ან თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის, 
საკ რე ბუ ლოს და მე რის წარ მო მად გენ ლის მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბი სად მი  (იხ. დი აგ რა მა)

მომსახურებით კმაყოფილების ხარისხი

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა და ა ფიქ სი რეს, რამ დე ნად მოხ და მა თი ოჯა ხე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა
ყო ფი ლე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან. გა მო კი თხულ თა 17.3% აღ ნიშ ნავს, რომ პრობ ლე მე ბი, 
რომ ლის თა ო ბა ზეც მი უ მარ თავთ თვით მმარ თვე ლო ბის თვის, სრუ ლად მო უგ ვა რეს; 35.3% აფიქ
სი რებს, რომ პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა  ნა წი ლობ რივ მოხ და;  28.7%ს არ აქვს პა სუ ხი კითხ ვა ზე;  
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9.3% ფიქ რობს, რომ მოგ ვა რე ბის პრო ცე სი დრო ში  გა ი წე ლა.  მა თი რიცხ ვი, ვინც თვლის, რომ 
მოგ ვა რე ბის მცდე ლო ბაც არ ჰქო ნი ათ, შე ად გენს 4%ს. 3.3%მა აღ ნიშ ნა, რომ მა თი სა ჭი რო ე ბი
დან ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას არ ცერ თი პრობ ლე მა არ მო უგ ვა რე ბი ა. 

მო ქა ლა ქე ებ მა შე ა ფა სეს თვით მმარ თვე ლო ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სა კი თხი. 26% მი იჩ
ნევს, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა სა ზო გა დო ე ბას სრუ ლად აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას მის 
მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბა ზე. 

მთლი ა ნო ბა ში, თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გი ის ნაკ ლე
ბი ცოდ ნა სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვად და სა ხელ და, თუმ ცა  სა კი თხის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა 
ერ თგვა რო ვა ნი  არ იყო: მე რის წარ მო მად გენ ლის აზ რით  „კვლე ვი სა და ანა ლი ზის პრაქ ტი კა  
ზო გა გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ყვე ლა ზე სუს ტი მხა რეა და აუ ცი ლებ ლად სა ჭი რო ებს გან ვი
თა რე ბას“. საკ რე ბუ ლოს წარ მო მად გე ნელ მა კი მო იყ ვა ნა კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი, რო გორ 
ხდე ბა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის ორ გა ნი ზე ბა: 

„ვი ყე ნებთ ფო კუს -ჯგუ ფე ბის გა მო კითხ ვებს ყვე ლა პრინ ცი პის დაც ვით, რაც სა შუ-
ა ლე ბას გვაძ ლევს, და ვი ნა ხოთ შე უ ლა მა ზე ბე ლი, ობი ექ ტუ რი რე ა ლო ბა“; „...გა მო-
კითხ ვა -ინ ტერ ვი უ ე ბი, ფო კუს -ჯგუ ფე ბის შექ მნა, სა მე ზობ ლოს შეკ რე ბა, ახალ გაზ-
რდე ბის საბ ჭო და ა.შ. ყვე ლა ის მე ქა ნიზ მი ა, რა საც აქ ტი უ რად ვი ყე ნებთ“. 

მო ქა ლა ქე ებ მაც გა იხ სე ნეს სერ ვი სე ბის შე ფა სე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი: 

„გა მოხ მა უ რე ბებს ითხოვ დნენ მომ სა ხუ რე ბა ზე,  ერ თი -ორ ჯერ, და შე ვავ სე“ -კერ ძო 
სა წარ მოს მე ნე ჯე რი.

მო ქა ლა ქე თა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის აუ ცი
ლებ ლო ბა, რო მე ლიც ხარ ჯე ბის მიზ ნობ რი ო ბის სა კითხს და ბე ნე ფი ცი ა რის მი ერ მი ღე ბულ 
სარ გე ბელს  აიყ ვანს კონ ტროლ ზე.  გან სა კუთ რე ბით ეს ეხე ბა მოკ ლე ვა დი ა ნი დახ მა რე ბის 
პროგ რა მებს, ერ თჯე რად დახ მა რე ბებს, რო მე ლიც ერი ცხე ბათ გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ის მო
ქა ლა ქე ებს, მათ შო რის შშმ ბავ შვებს.  

„ჩე მი შვი ლის მე გო ბა რი ა, პირ ვე ლი ჯგუ ფის ინ ვა ლი დია და პენ სია რომ და ე ნიშ ნა 
ამ ბავშვს, იმის მე რე მშო ბელს ექიმ თა ნაც არ მი უყ ვა ნი ა. უნ და ტარ დე ბო დეს მო-
ნი ტო რინ გი, თო რე მე ახ ლა თან ხას რომ ჩა მი რი ცხა ვენ, რამ დე ნად მო ვახ მარ, ვინ 
ამოწ მებს?! ორ ჯერ აქვთ ჩე მი ბავ შვის თვის და ფი ნან სე ბუ ლი თე რა პი ი ის სა ა თე ბი 
-  ოთხა სი ლა რი. ჩემ თვის კი არ მო უ ცი ათ, გა და უ რი ცხეს და წე სე ბუ ლე ბას“ - შშმ  
ბავ შვის მშო ბე ლი. 

კვლე ვის მო ნა ცემ თა ანა ლი ზით, დი დია ინ ტე რე სი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კი თხის მი მართ. 
ად გი ლობ რივ მა ექ სპერ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ რე ა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის მთა ვა რი წი ნა
პი რო ბაა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა საკ მა რი სი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბით. 

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს უნ და მი ე ცეთ უფ რო მე ტი სახ სრე ბი იმის თვის, რომ სრულ ფა-
სოვ ნად შეძ ლონ ად გი ლობ რი ვი სა კი თხე ბის ეფექ ტუ რად მოგ ვა რე ბა“ - საკ რე ბუ ლოს 
წევ რი.

„ვთვლი, რომ დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის კუ თხით სა ხელ მწი ფოს მე ტი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა სჭირ დე ბა, ვი ნა ი დან, ხშირ შემ თხვე ვა ში, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, 
რო გორც მოვ ლე ნა თა ეპი ცენ ტრში მყოფს, შე უძ ლია უფ რო რე ა ლუ რი  და დრო უ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა კონ კრე ტულ სა კი თხებ თან მი მარ თე ბა ში“ - მე რი ის წარ-
მო მად გე ნე ლი.

მო ქა ლა ქე ე ბის გან სა კუთ რე ბულ ინ ტე რესს წარ მო ად გენ და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა კი თხი. კვლე
ვის მო ნა წი ლე თა შე ფა სე ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის მე ტი დე ლე გი რე ბა 
და სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის შტა ტის გა ჩე ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში  მე ტი მიზ ნობ რი ვი დახ მა რე ბის, 
მე ტი სო ცი ა ლუ რი დაც ვის გა რან ტი ა ა, რად გან თვით მმარ თვე ლო ბას უნ და შე ეძ ლოს ყვე ლა ზე 
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მოწყ ვლად მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ყვე ლა ზე სწრა ფი და მიზ ნობ რი ვად სა ჭი
რო დახ მა რე ბის გა წე ვა, ზედ მე ტი ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა რე შე: 

„წელს, რო გორც ვი ცი, თვით მმარ თვე ლო ბის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში გა დაჰ ყავთ სო ცი ა ლუ-
რი მუ შა კე ბის ნა წი ლი და ხდე ბა კონ ტინ გენ ტის და მა ტე ბა. ასე, რომ არის იდე ა ში,   რა-
ღაც სა კი თხებ ზე იმუ შა ოს თვით მმარ თვე ლო ბა მაც“ - იუ რის ტი, უფ ლე ბათ დამ ცვე ლი.

სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის კუ თხით ხაზ გას მუ ლი იყო მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის სა კითხ ში თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლის და ფუნ ქცი ის გაზ რდის 
სა ჭი რო ე ბა. ოზურ გეთ ში, ისე ვე, რო გორც სხვა გან, ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი 
„მიბ მუ ლი ა“ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუს ზე. ეს სა მარ თლი ან მიდ გო მად არ მი აჩ ნი ათ 
იმ მო ქა ლა ქე ებს, ვინც ვერ მოხ ვდნენ სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა ბა ზა ში. მა თი მოწყ ვლა დო
ბის ხა რის ხი დი დად არ გან სხვავ დე ბა სა ხელ მწი ფო შემ წე ო ბის პროგ რა მე ბის ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
მდგო მა რე ო ბის გან.

„ა რის ადა მი ა ნი, უკი დუ რე სად გა ჭირ ვე ბუ ლი და იღებს დახ მა რე ბას,  მაგ რამ 65-დან 
100-ის შუ ა ში ვინც ვართ, არა ფე რი დახ მა რე ბა არ გვაქვს“- სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი 
ქა ლი. „რო დე საც არის ავად მყო ფი, მუდ მი ვი მკურ ნა ლო ბა სჭირ დე ბა და სო ცი ა ლუ რი 
შემ წე ო ბა არ აქვს, მე მგო ნი ა, მი სი სა კი თხი უნ და წყდე ბო დეს ად გი ლობ რი ვად“  - 
პენ სი ო ნე რი ქა ლი.

ინკლუზიურობა

კვლე ვით გა მოჩ ნდა, რომ ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია სა მო ქა ლა ქო ჩარ
თუ ლო ბის  რო გორც კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, ისე ვე სხვა   ფორ მე ბი: და სახ ლე ბის 
კრე ბე ბი, პე ტი ცი ა, საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა, ბი უ ჯე ტის სა კი
თხებ თან და კავ ში რე ბით სა ჯა რო გან ხილ ვე ბის პრაქ ტი კა, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა, სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პროგ რა მე ბის და ნერ გვა, სა ჯა რო ან გა რი შე ბის 
პრაქ ტი კა.  თუმ ცა ით ქვა, რომ მო ქა ლა ქე თა დი დი ნა წი ლი არ იყე ნებს ამ შე საძ ლებ ლო ბას 
(ამ შე ხე დუ ლე ბას ამ ყა რებს რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბიც, სა დაც გა მო კი თხულ თა 
56.7% იგი ვეს აცხა დებს).

სოფ ლად მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, მარ თა ლი ა, არის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის 
მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ რის პრაქ ტი კა, მაგ რამ   ამას აქვს ფორ მა ლუ რი ხა სი ა თი და ჩარ თუ
ლო ბა მი ნი მა ლუ რი ა. ით ქვა, რომ მო ქა ლა ქე ებს არ აქვთ საკ მა რი სი ცოდ ნა, რა თა სწო რად 
წარ მო ა ჩი ნონ  პრობ ლე მა, ჰქონ დეთ ეფექ ტუ რი დი ა ლო გი  თვით მმარ თვე ლო ბას თან. მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რის აღი ა რე ბით, რიგ შემ თხვე ვებ ში, ხე ლი სუფ ლე ბაც არ არის 
მზად კონ სტრუქ ცი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ის თვის:

„ხში რად, მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ და ყე ნე ბუ ლი სა კი თხე ბი სად მი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი-
სუფ ლე ბა  უყუ რა დღე ბო ბას იჩენს და უგულ ვე ბელ ყოფს მათ. სა ზო გა დო ე ბას მი აჩ-
ნი ა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი მა ინც მათ გა რე შე ღე ბუ ლო ბენ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბებს და  ჩარ თუ ლო ბას აზ რი არა აქვს“ - საკ რე ბუ ლოს წევ რი.

გა მო კი თხულ თა 32.2% მი იჩ ნევს, რომ მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, ძი რი
თა დად, ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრის პრო ცეს ში. 18.8%მა მო ნიშ ნა 
სა კი თხი  „ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა“; 16.1%მა  „მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა“; ასე ვე  16.1% ფიქ რობს, რომ მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა ში 
ხდე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თვა. 

სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის არ ცერ თი ფორ მა გა მო უ ყე ნე ბია რეს პონ დენ ტთა 56.7%ს; და სახ
ლე ბის კრე ბებ ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა 16.7%მა; პე ტი ცია მო ნიშ ნა 8%მა. და ნარ ჩე ნი  იყო   
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საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე მო ნა წი ლე ო ბა (5.3%); ან გა რი შის მოს მე ნა (4%); მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო (4%); სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო (2.7%); სა მო ქა ლა ქო 
ბი უ ჯე ტი (2%). მხო ლოდ 0.7% იყო ჩარ თუ ლი ყვე ლა ზე მოთხ სე ნე ბულ აქ ტი ვო ბა ში. პა სუხს 
თა ვი აა რი და გა მო კი თხულ თა 8%მა.

გენ დე რუ ლი ნიშ ნით მო ნა ცე მებ ში დი დი გან სხვა ვე ბა არ არის. და სახ ლე ბის კრე ბებ ში მო ნა
წი ლე ო ბა უფ რო მე ტად ქა ლებს ჰქონ დათ და ფიქ სი რე ბუ ლი (ქა ლე ბი 18%, კა ცე ბი  15%). 
პე ტი ცი ა ზე ხელ მომ წე რე ბი უფ რო მე ტად არი ან კა ცე ბი (კა ცე ბი  8%, ქა ლე ბი  6%).

სამოქალაქო ჩართულობის რომელი ფორმა გამოგიყენებიათ

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის პე ტი ცი ე ბის წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ
ტი კა (ა რის პე ტი ცი ის  მო თხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბის 2 შემ თხვე ვა).   სა ჯა რო რე ფორ მის 
და წყე ბის შემ დეგ  პე ტი ცი ის წარ დგე ნა  ელექ ტრო ნუ ლად ხდე ბა და მი სი ბა ზა  მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ვებ გვერ დზეც არის გან თავ სე ბუ ლი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მეს ვე ურ თა შე ფა სე ბით „ეს 
არის სრუ ლი ად ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის, რო მელ საც ისი ნი კონ კრე ტუ ლი 
პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტი სათ ვის იყე ნე ბენ“. თა ვის მხრივ, მო ქა ლა ქე ებ მა პო ზი ტი უ რად შე ა ფა
სეს პე ტი ცი ის წარ მდგენ რე გის ტრი რე ბულ ამომ რჩე ველ თა რა ო დე ნო ბის 1%დან 0.5 %მდე 
შემ ცი რე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბაც.

რეს პონ დენ ტთა 55.3%ს არ ჰქო ნია მცდე ლო ბა, მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი  შე ნიშ
ვნე ბი მი ე წო დე ბი ნა შე სა ბა მი სი უწყე ბის თვის. ისი ნი, ვინც  და დე ბი თი პა სუ ხი მო ნიშ ნეს, კო
მუ ნი კა ცი ის ფორ მე ბი დან უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ „პი რად შეხ ვედ რას შე სა ბა მის უწყე ბას
თან“, შემ დე გია   „პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დზე“, მე სა მე 
ად გილ ზეა  აზ რის და ფიქ სი რე ბა წე რი ლით. 

კითხ ვა ზე, თუ რა არის მთა ვა რი სა ჭი რო ე ბა თვით მმარ თვე ლო ბას თან კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა
ლო გის და მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე თა 50%  კონ სულ ტა
ცი ის მიზ ნით მო ქა ლა ქე ებ თან ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის პე რი ო დულ 
შეხ ვედ რებს თვლის უპი რა ტე სად; 14.7%  მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას 
სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის პრაქ ტი კის გაძ ლი ე რე ბის გზით (გა მო კი თხულ მო ქა ლა ქე თა 2% აფიქ
სი რებს, რომ მო ნა წი ლე ობ და სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა ში); მო ქა ლა ქე თა 14%ს მი აჩ ნი ა, რომ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თვა მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის და ბი უ
ჯე ტის გან ხილ ვის პრო ცეს ში; 9.3% სა ჭი როდ მი იჩ ნევს უფ რო მე ტი დარ გობ რი ვი პრო ფი ლის /
სპე ცი ფი კურ სა კი თხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი სა ჯა რო მო ხე ლის შტა ტის არ სე ბო ბას; 6.7% გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა და სხვა საბ ჭო ე ბის ფორ მა ტის ქმე დი თო
ბის გაზ რდას; 4.7% მნიშ ვნე ლო ნად მი იჩ ნევს   ბი ნათ მე სა კუთ რე თა ამ ხა ნა გო ბის გა მო ყე ნე ბას.  

კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი თვლი ან, რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა საკ მა ოდ დი დი დახ
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მა რე ბა გა უ წი ეს თვით მმარ თვე ლო ბებს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ელექ ტრო ნუ ლი მე ქა ნიზ
მე ბის და ნერ გვა ში, რაც ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია თვით მმარ თვე ლო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ან
გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის კუ თხით.  

 და სა ხელ და მა გა ლი თე ბი, რო ცა სსო კვლე ვე ბის შე დე გად (მა გა ლი თად  შშპ პირ თა სა ჭი რო
ე ბე ბის კვლე ვა) მოხ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ამ ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე მორ გე ბუ ლი მიზ ნობ რი ვი 
პროგ რა მე ბის და ნერ გვა.

გა მო კი თხულ თა 54%ის აზ რით, მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ო ბის ხელ შე წყო ბის თვის ად გი ლობ
რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შრომ ლო ბა 
ეფექ ტუ რი ა.  33.3%ის  აზ რით  არც ისე ეფექ ტუ რი; 11.3%  ამ თა ნამ შრომ ლო ბას  ძა ლი ან 
ეფექ ტუ რად მი იჩ ნევს და მხო ლოდ 1.3%ს მი აჩ ნია არა ე ფექ ტუ რად. 

რეს პონ დენ ტთა 18%ის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არის სამ ზე მე ტი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ საც აქვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ 
დი ა ლოგ ში.  მო ნა ცე მებ ში გენ დე რუ ლი ნიშ ნით დი დი სხვა ო ბა არ აღი ნიშ ნე ბა. სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბას ეფექ ტუ რად მი იჩ ნევს ქა ლე ბის 55% და კა ცე
ბის 52% (და ნარ ჩე ნი მო ნა ცე მე ბი დი აგ რა მა ზე).

რამდენად ეფექტურია მათი თანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან

მო ქა ლა ქე ებ მა გა მო ხა ტეს პო ზი ცი ა, თუ სად არის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში (შე საძ ლე ბე ლი 
იყო რამ დე ნი მე პა სუ ხის მო ნიშ ვნა). მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბის მი ხედ ვით, გა მო კი თხულ თა 51.3%მა 
პირ ვე ლი რი გის სა ჭი რო ე ბად და ა სა ხე ლა გა ნათ ლე ბა და ინ ფორ მი რე ბა. რეს პონ დენ ტთა 46%ის
თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის მი ტა ნა ხე ლი სუფ ლე ბას თან; 42.7%ს სა ჭი
როდ მი აჩ ნია მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა; 34.7%ს  რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის კონ ტრო ლი; 
28.7%ს  ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა; 28%ს  მო ქა ლა ქე თა 
სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა; რეს
პონ დენ ტთა  25.3%,  სხვა სა კი თხე ბის პა რა ლე ლუ რად, მნიშ ვნე ლოვ ნად მი იჩ ნევს მო სახ ლე ო ბა სა 
და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის დი ა ლო გის ხელ შე წყო ბას;   9.3% ად გი ლობ რი ვი სა მარ
თლებ რი ვი აქ ტე ბის მი ღე ბის, ცვლი ლე ბე ბის და შეს წო რე ბე ბის ლო ბი რე ბას ანი ჭებს მნიშ ვნე ლო
ბას; გა მო კი თხულ თა  14.7%ს არა აქვს პა სუ ხი მო ცე მულ კითხ ვა ზე. 

სა ინ ტე რე სო დის კუ სია გა ი მარ თა კერ ძო სექ ტორ თან სო ცი ა ლუ რი კორ პო რა ცი ის სა კი თხებ
ზე. თვალ სა ჩი ნო გახ და არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა და ცალ კე უ ლი ხედ ვე ბი სა კითხ თან მი მარ თე ბა
ში. ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტთა მო საზ რე ბით,  თვით მმარ თვე ლო ბას შე უძ ლია მყა რი სა ფუძ ვე ლი 
შე უქ მნას ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას. მას ხე ლე წი ფე ბა კერ ძო სექ ტორს შეს თა ვა ზოს ინ ვეს
ტი რე ბის თვის ხელ საყ რე ლი გა რე მო, მიმ ზიდ ვე ლი გა ხა დოს ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი, სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბა და ტუ რიზ მი. მა გა ლი თად მო იყ ვა ნეს ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გახ სნი ლი 
სამ რეწ ვე ლო სა წარ მო  ,,ო ზურ გე თი დე ნი მი“, სა დაც ასო ბით ად გი ლობ რი ვი და საქ მდა. ასე ვე 
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ტუ რიზ მის აღორ ძი ნე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პრო ექ ტი ,,რა ყო ფი ლა გუ რი ა“, რო მელ მაც დი დი 
ას პა რე ზი შექ მნა გუ რი ის ტუ რის ტულ რუ კა ზე დამ კვიდ რე ბის თვის და ად გი ლობ რი ვი შე მო
სავ ლე ბის გაზ რდის თვის. ამ კუ თხით ჩარ თუ ლია ზო გი ერ თი ად გი ლობ რი ვი ა(ა )ი პი: 

„სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის კუ თხით და ახ ლო ე ბით 40 შე თა ვა ზე ბა გვაქვს გა-
კე თე ბუ ლი კერ ძო კომ პა ნი ე ბის თვის, რამ დე ნი მე წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თიც გვაქვს. 
გან ხორ ცი ელ და სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტი: სა ბავ შვო ზო ნის მო წყო ბა, სპე-
ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე პი რე ბის თვის სა ქა ნე ლის მო წყო ბა. კი დევ გვაქვს ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რი იდე ე ბი დი დი ბრენ დე ბის თვის, მაგ რამ ამის პრე ზენ ტა ცია ჯერ ვერ 
მო ხერ ხდა“ - ეკო ნო მის ტი, ა(ა )ი პი-ს თა ნამ შრო მე ლი.

გა მო იკ ვე თა, რომ კერ ძო ბიზ ნე სის წარ მო მად გე ნელ თათ ვის უცხო არ არის კორ პო რა ცი უ ლი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მხარ და ჭე რა.

„რე ა ლუ რად, ჩვე ნი კომ პა ნია ახორ ცი ე ლებს სო ცი ა ლურ პრო ექ ტებს, უბ რა ლოდ, სა-
ხელ მწი ფოს თან გა დაკ ვე თა ში ან თხოვ ნით არა, თა ვი სი ინი ცი რე ბით ხდე ბა და, რომ 
იყოს ჩარ თუ ლო ბა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან, რა ღა ცა ერ თობ ლი ვი გან ხორ ცი ელ დეს, 
არ იქ ნე ბი ან [ხელ მძღვა ნე ლო ბა] წი ნა აღ მდე გი“ - კერ ძო კომ პა ნი ის მე ნე ჯე რი.

კვლე ვის ერ თერ თი ამო ცა ნა იყო ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე
ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ებს შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ და ე ფიქ
სი რე ბი ნათ სა კუ თა რი აზ რი, თუ რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბით მი აჩ ნი ათ სა ჭი როდ ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მი მარ თვა.

მო ცე მულ კითხ ვა ზე  შე საძ ლე ბე ლი იყო რამ დე ნი მე პა სუ ხის არ ჩე ვა. შე დე გე ბი შემ დეგ ნა ი რად 
გა და ნა წილ და: ჯან დაც ვა,  სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, ეკო ნო მი კუ რი გან
ვი თა რე ბის ხელ შე წყო ბა და შე სა ბა მი სი გა რე მოს შექ მნა ად გი ლებ ზე  2%; კულ ტუ რა გა ნათ
ლე ბა  37.3%; სას მე ლი წყა ლი  36%; მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა  29.3%;  მზრუნ ვე
ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი მო ხუ ცე ბის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი (კვე ბა, სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი)  28 
%; შშმ პი რე ბის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მო  24.7%; სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა  24%;  ავა რი უ ლი 
სახ ლე ბის /ე ზო ე ბის მო წეს რი გე ბა  22.7%; პარ კე ბი და გამ წვა ნე ბა  18%; წყა ლა რი ნე ბა  
11.3%;  და სუფ თა ვე ბა/ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა  22%; სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტი   22.7%; 
სკო ლამ დე ლი აღ ზრდა  14%; ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი მხარ
და ჭე რის სერ ვი სე ბის შექ მნა  14%; სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი  9.3%; სა ნი აღ ვრე ქსე ლე ბი 
 8%; სარ წყა ვი წყა ლი /ი რი გა ცია  6%. 

თვი სებ რივ კვლე ვა ში გა მო იკ ვე თა წყლის, სოფ ლის გზე ბის, სო ცი ა ლუ რი ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის პრობ ლე მა:

„იმ დე ნი რა მე უნ და სო ფელს, მე ტი რომ არ შე იძ ლე ბა. პირ ველ რიგ ში - წყა ლი, ზა-
ფხუ ლი მო დის და ჭა ში ყო ველ წუთ ში ვი ხე დე ბი,  წყალ მა რამ დე ნი სან ტი მეტ რით 
მო იკ ლო“ - სო ფელ ში მცხოვ რე ბი ქა ლი.

„გზა კი დევ, მტკა ველ -მტკა ველ რომ გვი გებს მთავ რო ბა, არ ჩევ ნე ბი დან არ ჩევ ნე ბად-
მე, თი თო- თი თო კი ლო მეტრს რომ აკე თე ბენ, ასე კი არ უნ და იყოს. უნ და მო ა წეს-
რი გოს გზა, წყა ლი, ელექ ტრო ფი კა ცი ა, გა რე გა ნა თე ბა. ეს ყვე ლა ფე რი უნ და იყოს, 
რომ ახალ გაზ რდე ბი შე ვი ნარ ჩუ ნოთ  და არ გა იქ ცნენ სოფ ლი დან, ამან და ა კა ვოს და 
იგ რძნონ, რომ სა ხელ მწი ფო ზრუ ნავს მათ ზე, მათ სო ფელ ზე და აინ ტე რე სებს ქვე ყა-
ნას სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა“ - სო ფელ ში მცხოვ რე ბი ქა ლი.

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში ღია კითხ ვით გა მო იკ ვე თა რამ დე ნი მე ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა, 
რომ ლე ბიც დაჯ გუფ და სა ერ თო მა ხა სი ა თებ ლის მი ხედ ვით: მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა არ
სე ბულ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მებ თან და კავ ში რე ბით და ამ პროგ რა მით სარ გებ ლო ბა ში დახ
მა რე ბა;  მო სახ ლე ო ბის აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბა და მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი ახა ლი  
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ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის და ნერ გვა; ბი უ ჯე ტის სა ჯა რო გან ხილ ვა; მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა
ტი ვე ბის მხარ და ჭე რა;   ახალ გაზ რდე ბის და საქ მე ბის ხელ შემ წყო ბი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი
ე ლე ბა; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ახა ლი გეგ მის მომ ზა დე ბა; სა მო ქა
ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა; ში და მიგ რა ცი ის შე მა კა ვე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მვა, სოფ ლებ ში 
სას მე ლი წყლის მი წო დე ბის სის ტე მის და ნერ გვა და არ სე ბუ ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა; ბუ ნებ რი ვი 
აი რის გაყ ვა ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა სო ფელ ში; გზე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა; სკვე რე ბის და 
მო ედ ნე ბის მო წყო ბა, გამ წვა ნე ბა; ირი გა ცი ა; სკო ლე ბის რე მონ ტი; სა ნაგ ვე ურ ნე ბის გან თავ
სე ბა სოფ ლებ ში; ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა; სა ნი ავ ღვრე არ ხე ბის მო წეს რი გე ბა; შშმ პირ თა ადაპ
ტი რე ბუ ლი გა რე მოს შექ მნა, პან დუ სე ბის და მონ ტა ჟე ბა; გა რე გა ნა თე ბა; ავა რი უ ლი სახ ლე ბის 
რე ა ბი ლი ტა ცი ა; სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე პირ თა სა რე ა ბი ლი ტა ციო ხარ ჯე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფა; შშმ პირ თა რე ა ბი ლი ტა ცი ის თვის სპე ცი ა ლუ რი ავ ტო მო ბი ლით გა და ად გი ლე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა; მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბა; მე დი კა მენ ტე ბის შე ღა ვა თი ან ფას ში 
მი ღე ბა; კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის და ბა ლი ტა რი ფი; მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცე ბის მხარ დამ ჭე
რი ღო ნის ძი ე ბე ბის მო წყო ბა; მხედ ვე ლო ბის პრობ ლე მის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
კვლე ვა და მა თი სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ რი რე ბა; სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ პირ თა მო
ნი ტო რინ გის სის ტე მის გა და ხედ ვა, რა თა ქუ ლე ბის მი ღე ბა სა მარ თლი ა ნად მოხ დეს; სა ზო
გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის გრა ფი კის სწო რად გან საზ ღვრა, რო მე ლიც მორ გე ბუ ლი იქ ნე
ბა სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის ყო ველ დღი ურ სა ჭი რო ე ბებ ზე, ასე ვე მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ტრან სპორ ტის გა და ცე მა სოფ ლე ბის თვის; იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა სა ცხოვ რე ბე
ლი ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფა; მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა, ვაქ ცი ნა ცი ა;

ყუ რა დღე ბა გა მახ ვილ და მე წარ მე ო ბის ხელ შე წყო ბა ზე - ფერ მე რე ბის თვის ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა
რე ბა მარ კე ტინ გის მი მარ თუ ლე ბით და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბა; მე წარ მე ე ბის ინ ფორ მი რე ბა სა ხელ მწი ფო და კერ ძო გრან ტე ბის მი მარ თუ ლე ბით; 
ად გი ლობ რივ მე წარ მე თა შეხ ვედ რე ბი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან, სა ჭი რო ე ბე ბის 
გა მოკ ვე თის და გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის გან საზ ღვრის მიზ ნით; ფარ თო მას შტა ბი ა ნი გა მო
ფე ნა გა ყიდ ვე ბის ორ გა ნი ზე ბა; კო ო პე რა ტი ვე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე
ბე ბის და გეგ მვა;

კულ ტუ რულ შე მეც ნე ბი თი სა ჭი რო ე ბე ბი  სოფ ლებ ში სპორ ტულ კულ ტუ რუ ლი ცენ ტრე ბის 
მო წყო ბა; შშმ პირ თა მო ნა წი ლე ო ბით სპორ ტუ ლი ჩემ პი ო ნა ტე ბის მო წყო ბა; გა სარ თო ბი სპორ
ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მვა.

მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, გან ზო გად დეს რო გორც უფ რო მე ტი სო ცი
ა ლუ რი დატ ვირ თვი სა და ში ნა არ სის მქო ნე სა კი თხე ბი, ასე ვე სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი  ჯგუ
ფე ბის სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი. 

დასკვნადარეკომენდაციები

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ   მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბის თვის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიზ ნე ბი თა და ამო ცა ნე ბით გან საზ
ღვრულ სა კი თხებ თან მი მარ თე ბა ში (ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ ტი
ა ნო ბა, ინ კლუ ზი უ რო ბა  მომ სა ხუ რე ბის ელექ ტრო ნუ ლი სტან დარ ტე ბი), გა მო ავ ლი ნა მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა, მიღ წე ვე ბი და  სა ჭი რო ე ბე ბი. 

კვლე ვამ  უჩ ვე ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვის კუ თხით 
აღე ბუ ლი სტარ ტი სა წყი სი ეტა პის თვის ოპ ტი მა ლუ რი ა, მაგ რამ სა ჭი როა მი სი პო ზი ტი უ რი 
დი ნა მი კის გაგ რძე ლე ბა. 

გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე თა ნა წი ლი სარ გებ ლობს ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბით,  ნა წილს 
კი არა აქვს საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია მის სი კე თე ზე,  ან არ ფლობს სა თა ნა დო უნა რებს; ხე ლი 
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არ მი უწ ვდე ბა ინ ტერ ნე ტის არ ქო ნის გა მო ან არ აქვს სა ჭი რო მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სი ელექ
ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის თვის. თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 
უშუ ა ლოდ ამ სერ ვი სე ბის გამ ცე მე ბი არი ან, ასე ვე სა ჭი რო ე ბენ გა დამ ზა დე ბას, რომ აღ ნიშ ნუ
ლი მომ სა ხუ რე ბა უფ რო მოქ ნი ლი და ხელ მი საწ ვდო მი გახ დეს.

კვლე ვამ თვალ სა ჩი ნო გა ხა და ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის სის ტე
მის გა უმ ჯო ბე სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, რო მე ლიც შე ის წავ ლის მომ სა ხუ რე ბით კმა ყო ფი ლე ბას და 
სა ფუძ ვლად და ე დე ბა  სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მის გაგ რძე ლე ბას, ან ახ ლის ინი ცი რე ბას. მე ო რე 
მხრივ  გა მო იკ ვე თა  პროგ რა მე ბის  მო ნი ტო რინ გის სა ჭი რო ე ბა გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის მიზ
ნობ რი ო ბის გა მო სავ ლე ნად,   უფ რო გრძელ ვა დი ან შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბა.

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო ქა ლა ქე თა უკე თე სი მომ სა ხუ რე ბის სა კითხ ში გა მო იკ ვე თა დე ცენ
ტრა ლი ზა ცი ის შე უქ ცე ვა დი პრო ცე სის აუ ცი ლებ ლო ბა. ეს გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო იყო 
სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის კონ ტექ სტში, რად გან მო ქა ლა ქე თა თვალ ში სა
ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ცი პით გან ხორ ცი ე ლე ბის სა
კითხ ში ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას ბევ რად მე ტი ნდო ბა აქვს.  

გა მო იკ ვე თა იმ ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბით ელო დე ბი ან თვით მმარ
თვე ლო ბის ყუ რა დღე ბას: შშმ ბავ შვე ბი და მა თი ოჯა ხე ბი; სოფ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი; სა
ხელ მწი ფო ზრუნ ვის პროგ რა მის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ოჯა ხე ბი, რო მელ თაც  მოწყ ვლა დო ბის 
მა ღა ლი ხა რის ხი აქვთ; ახალ გაზ დე ბი, ვი საც სჭირ დე ბა შე სა ბა მი სი გა რე მო და გაძ ლი ე რე ბის 
ღო ნის ძი ე ბე ბი, რა თა მიმ ზიდ ვე ლი გახ დეს ად გი ლობ რი ვი ყო ფა და შე ჩერ დეს ში და მიგ რა ცი ა.

მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა კითხ ში თვალ სა ჩი ნო იყო ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, კერ ძო სექ ტო რის კო ო პე რა ცი ის 
მნიშ ვნე ლო ბა, რაც შე იძ ლე ბა სა ფუძ ლად და ე დოს მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბულ 
სერ ვი სებს, ად გი ლობ რი ვი და საქ მე ბის პროგ რა მებს.

არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ და სა სურ ვე ლი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად სა ჭი როა მთე ლი 
რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბი,  რო გორც ად გი ლობ რივ, ასე ვე ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე. 

რეკომენდაციები

1.ადგილობრივთვითმმართველობას:

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა   მნიშ ვნე ლო ვა ნია ოზურ გე თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გან სა კუთ რე ბით ცენ ტრი დან მო შო რე ბულ და მთა გო რი ან სოფ ლებ ში ინ
ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბის  უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ბა მი სი ღო ნი ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე  სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სა ინ ფორ მა ცი ო სა გან მა ნათ ლებ ლო კამ პა ნი ის ჩა ტა რე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის პო
პუ ლა რი ზა ცი ის თვის. შე სა ბა მის ღო ნის ძი ე ბებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის, ად გი ლობ რი ვი 
დე პუ ტა ტე ბის,  მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის, სსოს  და აქ ტი უ რი სა თე მო ჯგუ ფე ბის ჩარ თვა.

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ტექ ნი კუ რი რე სურ სე ბის გაზ რდა  სა სურ ვე ლია   არ სე ბუ ლი 
რე სურ სე ბის უკე თე სი ტექ ნი კუ რი გა მარ თვა და თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებ თან მი სა და გე ბა; 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის, ღია პორ ტა ლის მო დერ ნი ზა ცი ა, ახა ლი აპ ლი კა ცი ე ბის შექ
მნა; კად რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა. 

თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბა  მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად
გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის შექ მნა, რო მე ლიც შე ის წავ ლის პროგ
რა მე ბის ეფექტს, მიზ ნობ რი ო ბას. შე საძ ლე ბე ლი ა, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას თვით მმარ თვე ლო ბის 
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პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბის თვის არ სე ბუ ლი აპ რო ბი რე ბუ ლი მე თო დო ლო გი ა, ან შე იქ მნას ად გი
ლობ რივ სა ჭი რო ე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მო დუ ლე ბი; მომ ზად დეს შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის 
კად რე ბი.

სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა თა ნა დო ფი ნან სუ რი, ან თა ნამ შრომ ლო ბი თი რე სურ სე ბის 
მო ძი ე ბა მო ქა ლა ქე თა მი ერ იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის თვის: სოფ
ლებ ში სას მე ლი წყლის მი წო დე ბის სის ტე მის უზ რუნ ველ ყო ფა, არ სე ბუ ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა; 
ბუ ნებ რი ვი აი რის გაყ ვა ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა სო ფელ ში; სოფ ლებ ში გზის რე ა ბი ლი ტა
ცი ა; სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის გა მარ თვა;  მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა.

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო ქა ლა ქე თა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი პროგ-
რა მე ბის და ნერ გვა -  მნიშ ვნე ლო ვა ნია შშმ ბავ შვე ბის, გა სა კუთ რე ბით, სო ფელ ში მცხოვ რე ბი 
შშმ პი რე ბის დახ მა რე ბის, მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის თვის სახ ლში ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის და ნერ გვა; შშმ პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს უზ
რუნ ველ ყო ფა. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, გა მო ი ნა ხოს შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა ხელ წი ფო ზრუნ ვის პო ლი
ტი კის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი მოწყ ვლა დი ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რის თვის.

ად გი ლობ რი ვი კო ო პე რა ცია უფ რო ეფექ ტუ რი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის თვის - სა სურ ვე ლი ა,  
გა მო ი ნა ხოს კერ ძო სექ ტორ თან, ად გი ლობ რივ  არა სამ თავ რო ბი ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ
შრომ ლო ბის გზე ბი; მოხ დეს მათ გან გარ კვე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვა, მა გა ლი თად, სა ჭი
რო ე ბა თა კვლე ვე ბის, მო ქა ლა ქე ებ თან ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ის, სა ზო გა დო ებ რი ვი კამ პა ნი ე
ბის, ინ ფორ მი რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

2.არასამთავრობოორგანიზაციებს-აუ ცი ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბი სა 
და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის  თა ნამ შრომ ლო ბის უფ რო ინ ტენ სი უ რი რე ჟი მი ად გი ლობ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კი სა და ეკო ნო მი კუ რი აღ მავ ლო ბის ხელ შე წყო ბის მი მარ თუ ლე ბით. სსო 
ე ბის მხრი დან საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის დე მონ
სტრი რე ბა   სო ცი ა ლურ პო ლი ტი კა ზე პო ზი ტი ურ გავ ლე ნა ზე სა კუ თა რი გა ნა ცხა დის მე ტი 
ლე გი ტი მა ცი ის თვის. 

3.ცენტრალურხელისუფლებას-მნიშ ვნე ლო ვა ნია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ტემ პის ზრდა 
და თან მიმ დევ რუ ლი ნა ბი ჯე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით, გან სა კუთ რე ბით სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის 
სფე რო ში. სე რი ო ზუ ლი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა იმ კუ თხით, თუ რა მი მარ თუ ლე ბი თაა სა ჭი რო 
თვით მმარ თვე ლო ბის თვის მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დე ლე გი რე ბა   მო ქა ლა ქე თათ ვის უკე თე
სი მომ სა ხუ რე ბის მი სა წო დებ ლად.

სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბის პროგ რა მის სრულ ყო ფა  სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლია სო ცი ა ლუ
რი შე ფა სე ბის  სა დღე ი სოდ არ სე ბუ ლი სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა, რა თა არ დარ ჩეს კითხ ვე ბი 
სა ხელ მწი ფო შემ წე ო ბის პროგ რა მე ბის სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ციპ თან და კავ ში
რე ბით.
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ვანის  მუნიციპალიტეტი

ბაღდათის  მუნიციპალიტეტი

თერჯოლის  მუნიციპალიტეტი

ხონის  მუნიციპალიტეტი

ცაგერის  მუნიციპალიტეტი

ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტი

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტი


