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საჯარომმართველობისრეფორმის(PAR)

გატარებისპროცესში

მოსახლეობისსაჭიროებათაშეფასების

კონსოლიდირებულიანგარიში

ხათუნა გოგუა
ფონდი „სოხუმის“ კონსულტანტი

შესავალი

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის ფარ გლებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა 
(PAR) მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტია სა ქარ თვე ლო ში ეფექ ტი ა ნი და გამ ჭვირ ვა ლე სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის მი საღ წე ვად, რად გან ღია და გამ ჭვირ ვა ლე მარ თვის სის ტე მის და კა ნო ნე
ბა ხელს უწყობს და აძ ლი ე რებს დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბას. 

2015 წლი დან სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის გზა ზე 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ არა ერ თი სა ხელ მწი ფო დო კუ მენ ტი და სა მოქ მე დო გეგ მა შე იქ მნა, 
რო მელ თა მი ზა ნია ქმე დი თი და სა მარ თლი ა ნი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა, გა მოწ ვე ვებ
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მოქ ნი ლი და ეფექ ტი ა ნი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. 

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ფარ გლებ ში სა მოქ მე დო გეგ მა ში თვით მმარ თვე
ლო ბის მი სა მარ თით ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბა გა ი წე რა: პირ ვე ლი ამო ცა
ნა გუ ლის ხმობს სა ჯა რო მო ხე ლე თა შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბას თვით მმარ თვე ლი 
ერ თე უ ლე ბის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის მიზ ნით, რაც ამა ვე დროს ით ვა ლის წი ნებს 
თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა ფარ თო ე ბას და მე ტი ავ ტო ნო მი ის მი ნი ჭე ბას 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ხარ ჯზე. სა მოქ მე დო გეგ მის თვით მმარ თვე ლო ბი სათ ვის გან კუთ ვნი
ლი მე ო რე ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბა მო ი აზ რებს ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში ელექ
ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბას, ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე მო ქა ლა ქე თა ხელ
მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 

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 და თვით მმარ თვე ლო ბე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი ძი რი თა დი ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე
ბის პრო ცე სის ხელ შე წყო 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 მხა რის 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.
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პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ და 4 მო ნი ტო რინ გი, რო მელ თაც გა მოკ ვე თეს პრო
ექ ტის სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის პო ზი ტი უ რი ას პექ ტე ბი 
და გა მოწ ვე ვე ბი. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის საქ მი ა ნო ბამ ხე ლი 
შე უ წყო მო ნი ტო რინ გით გა მოვ ლე ნი ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შეს რუ ლე ბას და ად გი ლობ რი ვი 
მმარ თვე ლო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 

პრო ექ ტის ერ თერთ მნიშ ვნე ლო ვან აქ ტი ვო ბას წარ მო ად გენს პრო ექ ტის სა მიზ ნე რე გი ო
ნებ ში, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფარ გლებ ში, ელექ ტრო ნუ
ლი მომ სა ხუ რე ბის დამ კვიდ რე ბის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბა თა სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოკ ვლე ვა. 
სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის დროს ძი რი თად ვექ ტო რად გა ნი საზ ღვრა ელექ ტრო ნუ ლი მომ
სა ხუ რე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბა და ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა ში მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხის გა მოვ ლე ნა. სა ჭი რო ე ბა თა პირ ვე ლი კვლე ვა ჩა ტარ და 2020 წლის 
აპ რილ მა ის ში, მე ო რე  2021 წლის მა ის ივ ნის ში.

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი მო ი ცავს რვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ვა ნი, ხო ნი, ბაღ და თი, თერ
ჯო ლა, ლან ჩხუ თი, ოზურ გე თი, ამ ბრო ლა უ რი, ცა გე რი) მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს
წავ ლით მი ღე ბულ კონ სო ლი დი რე ბულ მო ნა ცე მებს, რაც 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 
ინ დი კა ტო რებ ზე დაყ რდნო ბით ჩა ტარ და.

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ჩა ტა რე ბა ში ჩარ თუ ლი იყო 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 ა. 

კვლე ვის მა სა ლე ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ე ბი, რო მელ თა 
შეს რუ ლე ბის ვექ ტო რი მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა რო გორც ად გი ლობ რი ვი, ასე ვე ცენ ტრა ლუ რი 
დო ნის ად რე სა ტე ბის კენ. რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ხელს შე უ წყობს სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის პრო ცეს ში თვით მმარ თვე ლო ბის თვის გან საზ ღვრუ ლი ამო ცა
ნე ბის წარ მა ტე ბით შეს რუ ლე ბას.

1.საჭიროებათაკვლევისდიზაინიდამეთოდოლოგია

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი ეფუძ ნე ბა იმე რე თის, გუ რი ის, რა ჭა ლე ჩხუ მი სა და ქვე მო სვა
ნე თის რე გი ო ნებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი თვი სებ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბის 
კომ ბი ნა ცი ას. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის შეს რუ ლე ბა ში ჩარ თუ ლი იყო თერ ჯო ლის, ბაღ და თის, 
ვა ნის, ხო ნის, ლან ჩხუ თის, ოზურ გე თის, ცა გე რის, ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
მოქ მე დი 16 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა. კვლე ვის ანა ლი ზით გა მოვ ლე ნი
ლი მიგ ნე ბე ბი კვლე ვა ში მო ნა წი ლე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის წი
ნა პი რო ბას შექ მნის და რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სებს და აჩ ქა რებს. 

1.1კვლევისმიზანიდაამოცანები

კვლე ვის ძი რი თად მი ზანს წარ მო ად გენს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე
ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის პრო ცეს ზე მო სახ ლე
ო ბის ინ ფორ მი რე ბი სა და სარ გებ ლი ა ნო ბის შეს წავ ლა გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბი სა 
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და ინ კლუ ზი უ რო ბის კომ პო ნენ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის 
შე მუ შა ვე ბა. 

ამ კონ კრე ტუ ლი კომ პო ნენ ტის ამო ცა ნე ბი იყო: 

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ-
ლო ბის შეს წავ ლა

 ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სერ ვი სებ ზე 
ხელ მისაწ ვდო მო ბი სა და მი სი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის მი მართ ან გა რიშ-
ვალ დე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა 

 მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ ში მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის ასახ ვის ტენ დენ-
ცი უ რო ბის გან საზ ღვრა

 კვლე ვი დან გა მოვ ლე ნი ლი მიგ ნე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის შე-
მუ შა ვე ბა

1.2.რაოდენობრივიდათვისებრივიკვლევისმეთოდოლოგია

კვლე ვის ჩა ტა რე ბის მე თო დე ბი: 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 ტექ ნი კა. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვა ჩა ტარ და წი ნას წარ შე მუ შა
ვე ბუ ლი სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რით. კვლე ვის კომ პო ნენ ტის ფარ გლებ ში გა მო ყე ნე
ბულ იქ ნა ფო კუ სუ რი ჯგუ ფუ რი დის კუ სი ი სა და პი რის პირ ინ ტერ ვი უს ტექ ნი კა. 

კვლე ვის ჩა ტა რე ბის დრო: კვლე ვა ჩა ტარ და 2021 წლის მა ის სა და ივ ნის ში და სწო რედ ამ 
პე რი ო დის მო ნა ცე მე ბის შეს წავ ლით მი ღე ბულ შე დე გებს ეყ რდნო ბა.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კვლე ვას წინ უძღო და 2020 წლის აპ რილ მა ის ში იგი ვე მიზ ნით ჩა
ტა რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა. ორი ვე კვლე ვის შე დე გე ბის შე და რე ბა პროგ რე სუ ლი და 
რეგ რე სუ ლი ტენ დენ ცი ე ბის შე და რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

რა ო დე ნო ბა და სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი: რვა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან კვლე ვა ში სულ 
ჩარ თუ ლი იყო 1455 ადა მი ა ნი - 849 ქა ლი და 606 მა მა კა ცი. 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. 

2.კვლევისშედეგები:ძირითადიმიგნებები,ტენდენციები

2.1.გამჭვირვალობა

 მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე, ინ ფორ მა ცი ის 
პირ ველ წყა რო ე ბი 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბით 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბი სა და თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის მა ღალ სას ტარ ტო ნიშ ნულს სწო რედ 
მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა გან საზ ღვრავს. 
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რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი აშ კა რას ხდის, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
იმ პლე მენ ტა ცი ის პრო ცეს ში ჯერ კი დევ მთა ვარ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე თა სიღ რმი სე უ ლი ინ ფორ მი რე ბის და ბა ლი მაჩ ვე
ნე ბე ლი. თუმ ცა წი ნა კვლე ვის შე დე გებ თან მი მარ თე ბა ში პროგ რე სი მა ინც შე ი ნიშ ნე ბა, რიგ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არა ინ ფორ მი რე ბულ მო ქა ლა ქე თა რა ო დე ნო ბა კლე ბა დი ა. 

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი ადას ტუ რებს, რომ არა ინ ფორ მი რე
ბულ მო ქა ლა ქე თა რა ო დე ნო ბით ლი დე რო ბენ (54%57%) ოზურ გე თი სა და ლან ჩხუ თის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი. ვა ნის, ცა გე რის, თერ ჯო ლის და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
არა ინ ფორ მი რე ბულ მო ქა ლა ქე თა რა ო დე ნო ბა 22%დან 31%მდე მერ ყე ობს. მნიშ ვნე ლოვ
ნად გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია ტენ დენ ცია ხო ნი სა და ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, სა დაც 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე არა ინ ფორ მი რე ბულ თა რიცხ ვი 8%15%მდეა შემ
ცი რე ბუ ლი. 

გენ დე რუ ლი სეგ რე გა ცი ით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ადას ტუ რებს, რომ თით ქმის ყვე ლა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ინ ფორ მი რე ბულ მო ქა ლა ქე თა შო რის ქალ თა რა ო დე ნო ბა უპი რა ტე სია 
და 55%დან 65%მდე მერ ყე ობს. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი კითხ ვის ნიშ ნებს არ აჩენს, რად
გან, თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ყვე ლა ტი პის შეკ რე ბა ზე, აქ ტი ვო ბა ზე, სა დაც 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა, ქალ თა რა ო დე ნო ბა აღე მა ტე ბა მა მა კა ცე ბის 
რა ო დე ნო ბას. 

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად სხვა დას ხვა მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე ე ბი სხვა დას ხვა პირ ველ წყა როს იყე ნე ბენ. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის 
მა სა ლე ბით დას ტურ დე ბა, რომ ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბა ში ინ ფორ მა ცი ის 
მიმ წო დე ბელ პირ ველ წყა რო ებს შო რის გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ პა თი ით ტე ლე ვი ზი ე ბი სარ
გებ ლო ბენ და მო ქა ლა ქე თა 41,60% სწო რედ ამ წყა რო თი მა რაგ დე ბა. ლან ჩხუ თის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბა გან სა კუთ რე ბით კე თილ გან წყო ბი ლია „ახ ლობ ლი დან“, სო ცი
ა ლ უ რი ქსე ლე ბი დან, გა ზე თე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით. შე ბა მი სად, ამ წყა რო ე ბით 
მო სარ გებ ლე თა რიცხ ვი 55,3%ი ა. და ნარ ჩენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ტე ლე ვი ზი ებს პირ
ველ ყა როდ 18%29% იყე ნებს. 

წი ნა კვლე ვის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბი სას ირ კვე ვა, რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის პირ ველ წყა როდ გა მო ყე ნე ბის ტენ დენ ცია მზარ დია და 
წარ მოდ გე ნილ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 26%32%მდე ა. ამ მხრივ გა მორ ჩე უ ლია ხო ნის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი, სა დაც არა სამ თავ რო ბო ე ბის მხრი დან მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის წი ლი 
37%ი ა. თვი სებ რი ვი მა სა ლე ბის მი ხედ ვით, ეს ტენ დენ ცია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მო ქა ლა
ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა აქ ტი უ რე ბას უკავ შირ დე ბა. 

გან სხვა ვე ბუ ლია სი ტუ ა ცი აა ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი
ებს ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ მხო ლოდ 9,4% აღი ა რებს, რაც ამ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად გი ლობ
რი ვი სა მო ქა ლა ქო საზოგადოების ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბის დე ფი ციტს უკავ შირ დე ბა. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი სა სიგ ნა ლო ინ ფორ მა ცი ას იძ ლე ვა და ციფ რე ბი პირ
და პირ მი უ თი თებს, რომ თით ქმის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა საძ ლი ე რე ბე ლია ვებ გვერ
დის, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის მიმ წო დებ ლის, მი სი ა, რად გან მომ ხმა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა 
რვა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 7%დან 12%მდე ა. გა სუ ლი წლის კვლე ვის შე დე გებ თან მი მარ-
თე ბა ში ცვლი ლე ბე ბი უმ ნიშ ვნე ლო ა. 
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პროგ რე სის კუ თხით სა ხე ზეა სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნო ე ბის გა აქ ტი უ რე ბა მო ქა ლა ქე თა 
ინ ფორ მი რე ბის საქ მე ში და ამის და მა დას ტუ რე ბე ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 11%დან 24%მდე მერ
ყე ობს. აღ ნიშ ნუ ლი უკავ შირ დე ბა ად გი ლებ ზე სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის შექ მნას და სა ხე ლი
სუფ ლე ბო ორ გა ნო ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბას რე ფორ მის და საჩ ქა რებ ლად. 

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის პო ზი ტი ურ შე დე გებ ზე, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის სარ გებ ლი ა ნო ბა ზე გა მო კი თხულ მო ქა ლა ქე ებს რვა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ცალ სა ხად 
და დე ბი თი შე ფა სე ბა აქვთ: კვლე ვის მო ნა წი ლე თა 3570% ადას ტუ რებს, რომ რე ფორ მით 
შე საძ ლე ბე ლია მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. და დე ბი თი, სა ი მე დო პროგ ნო ზით გა მო ირ
ჩე ვა თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, სა დაც რეს პონ დენ ტთა 70% და დე ბით პა სუხს აფიქ
სი რებს. 

2%დან 10%მდეა ნი ჰი ლის ტუ რად გან წყო ბილ მო ქა ლა ქე თა რიცხ ვი, რო მელ თა პა სუ ხე ბი 
რა დი კა ლუ რია და მი აჩ ნი ათ, რომ ვე რა ნა ი რი სა ჯა რო რე ფორ მა ვერ შეც ვლის მომ სა ხუ
რე ბის ხა რისხს. სა ყუ რა დღე ბო ა, რომ 40%დან 60%ს ჯერ კი დევ არა აქვს ჩა მო ყა ლი ბე
ბუ ლი პა სუ ხი მომ სა ხუ რე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბა ზე. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ კა ტე გო რი ას
თან სის ტე მა ტუ რი მუ შა ო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა იკ ვე თე ბა. 

თვი სებ რი ვი მა სა ლე ბის თა ნახ მად, რე ფორ მის პო ზი ტი ურ შე დე გებ ზე სა კუ თა რი არ გუ
მენ ტე ბი აქვთ ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტებს, რო მელ თა შე ფა სე ბი თაც, ელექ ტრო ნუ ლი მარ
თვის სის ტე მა ღი რე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტია მო ქა ლა ქე ებ თან ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. სამ წუ ხა როდ, ბევ რად უფ რო სუს ტია ფო კუს ჯგუ ფე ბის მო ნა წი
ლე თა მო ლო დი ნე ბი, უჭირთ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნის 
და ნახ ვა და შე ფა სე ბა.

 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, სარ გებ ლი ა ნო ბა და ხელ მი საწ ვდო მო ბა 

ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მის და ნერ გვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო
ბის რე ფორ მის ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სეგ მენ ტი ა. თუმ ცა რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვი დან 
მი ღე ბულ მო ნა ცე მებ ში პირ და პირ იკი თხე ბა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია ჯერ კი დევ ვერ მის წვდა მო ქა ლა ქე თა მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს. მა გა ლი თად, 
ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე არა ინ ფორ მი რე ბულ მო ქა ლა ქე
თა რიცხ ვი 41,72%ით გა ნი საზ ღვრა. 40%მდეა მაჩ ვე ნე ბე ლი ოზურ გე თი სა და ამ ბრო ლა
უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. და ნარ ჩენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არა ინ ფორ მი რე ბულ თა მაჩ
ვე ნე ბე ლი 14დან 25%მდე ა. 

მო ნა ცე მე ბის შე და რე ბით დას ტურ დე ბა, რომ წი ნა წელ თან მი მარ თე ბა ში კვლავ მა ღა
ლია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით ნაკ ლე ბად და ინ ტე რე სე ბულ თა რიცხ ვი და 4547%ს 
შე ად გენს. კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ნა ცემ თა ჩაშ ლით მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, 
რომ ლის თა ნახ მა დაც, ამ კა ტე გო რი ა ში ახალ გაზ რდე ბის წი ლი 1820%ი ა. მი ღე ბუ ლი მო
ნა ცე მე ბი ცალ კე უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის შე საძ ლოა სა სიგ ნა ლო ელე მენ ტი გახ დეს 
ნაკ ლე ბად და ინ ტე რე სე ბულ მო ქა ლა ქე თა უფ რო სიღ რმი სე უ ლი ინ ფორ მი რე ბი სათ ვის, და
ინ ტე რე სე ბის მიზ ნით მე ტი წა მა ხა ლი სე ბე ლი აქ ტი ვო ბის და სა გეგ მად. 

პო ზი ტი უ რი დი ნა მი უ რო ბა თვალ ში სა ცე მია და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, რო გორც ინ ფორ მა
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ცი ის მომ წო დებ ლის, გა აქ ტი უ რე ბას ადას ტუ რებს გა მო კი თხულ თა 2325%. წი ნა კვლე ვის 
შე დე გე ბით, ეს მო ნა ცე მი 8%ს არ აღე მა ტე ბო და. პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კის მი უ ხე და ვად, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მე ტი ჩარ თუ ლო ბის, მე ტი აქ ტი უ რო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე 
მი უ თი თე ბენ ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი და ფო კუ სუ რი დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ე ბიც. მა თი 
არ გუ მენ ტე ბით, აუ ცი ლე ბე ლიც კი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მოქ მე დო გეგ მის შე მად გე ნელ 
ნა წი ლად იქ ცეს მო ქა ლა ქე თა და ინ ტე რე სე ბის ახა ლი, ინო ვა ცი უ რი მე თო დე ბი. 

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მრა ვალ წახ ნა გო ვა ნი სარ გებ ლის შე სა ბა მი სად, მრა ვალ ფე
რო ვა ნია მი სი გა მო ყე ნე ბის მიზ ნე ბი მო სახ ლე ო ბა ში. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვი დან მი ღე ბუ
ლი მო ნა ცე მე ბი ადას ტუ რებს, რომ ამ ბრო ლა უ რის, ცა გე რის, თერ ჯო ლის და ბაღ და თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მო კი თხულ თა 1526% ყვე ლა ზე ხში რად იყე ნებს ელექ ტრო ნულ 
მომ სა ხუ რე ბას სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე სა ხებ ვა კან სი ე ბის მო სა ძი ებ ლად. ელექ ტრო ნუ-
ლი პე ტი ცი ე ბი გამ ხდა რა ონ ლა ინ პორ ტალ ზე ვი ზი ტის მი ზე ზი 1619%ის თვის ხონ სა 
და ოზურ გეთ ში. საკ რე ბუ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის, შეს ყიდ ვე ბის ან გა რი შე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად ელექ ტრო ნუ ლი სივ რცე მო ქა ლა ქე თა უმ ნიშ ვნე ლო ნა წილს (8
10%) აქვს გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

თერ ჯო ლის, ვა ნის, ცა გე რის, ამ ბრო ლა უ რის და ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ინ
ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად ვებ გვერ დე ბის მომ ხმა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა 1012%ს აღ წევს. 

გა სუ ლი წლის მო ნა ცემ თან შე და რე ბით პროგ რე სი უმ ნიშ ვნე ლოა და კვლავ მა ღა ლია იმ 
მო ქა ლა ქე თა რიცხ ვი (4556%), რო მელ თაც არ ცერ თი ჩა მოთ ვლი ლი სერ ვი სი არ გა მო უ ყე
ნე ბი ათ. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი აქაც არ აჩენს ზედ მეტ კითხ ვებს, რად გან მა ღა ლი ალ ბა თო
ბით, მი ზე ზი უკავ შირ დე ბა ინ ტერ ნე ტის არ ქო ნას, ონ ლა ინ მუ შა ო ბის თვის არა საკ მა რის 
უნა რებს და გა მოც დი ლე ბას. 

ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე სა უბ რი სას კვლე ვებ ში მო ნა წი ლე 
ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის გავ ლე
ნა ზე მი ა ნიშ ნე ბენ: 

„მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნილ მა სა მუ შაო ჯგუფ მა, რომ ლის წევ რე ბი თვით მმარ-
თვე ლო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
არი ან, ხე ლი შე უ წყო ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბას“ (ად გი ლობ რი ვი 
ექ სპერ ტი, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და ნერ გი ლი 
ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მის და დე ბით შე დე გებს, გან სა კუთ რე ბით პან დე მი ის პი
რო ბებ ში: 

„კო ვიდ პან დე მი ის ფონ ზე კი დევ უფ რო მე ტი მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ძი ნა, გა ა მარ ტი ვა 
და მოქ ნი ლი გა ხა და კო მუ ნი კა ცია ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან, მო ქა ლა ქეს 
მის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად არ სჭირ დე ბო და ბევ რი ბი უ როკ რა-
ტი უ ლი პრო ცე სის გავ ლა, შო რი გზი დან ჩა მოს ვლა, ლო დი ნი“ (ად გი ლობ რი ვი ექ-
სპერ ტი, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). 

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის თვის მი წო დე ბუ ლი ელექ-
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი სა
კუ თარ ვერ სი ებს გვთა ვა ზო ბენ: ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა მო კი თხულ თა 38%ის 
აზ რით, სა ჯა რო მო ხე ლე თა ცოდ ნის და უნა რე ბის ამაღ ლე ბაა სა ჭი რო. ხო ნის, ცა გე რის 
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და ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში რეს პონ დენ ტთა 2635%ს მი ზან შე წო ნი ლად მი
აჩ ნია გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
შექ მნა. მომ სა ხუ რე ბის დახ ვე წა და ინ ტერ ნე ტით ტე რი ტო რი უ ლი და ფარ ვის ზრდა პრი ო
რი ტე ტულ ინ სტრუ მენ ტად წარ მო უდ გე ნია ოზურ გე თი სა და ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტებ ში გა მო კი თხულ თა 1820%ს.

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბას თვლის მნიშ ვნე ლო ვან 
ნა ბი ჯად გა მო კი თხულ თა 1012% ვა ნი სა და თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. ამ ვერ სი
ის უპი რა ტე სო ბას აღი ა რე ბენ ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი და ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე
ბიც, რო მელ თა არ გუ მენ ტე ბით, მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი და სერ ვი სე ბის მომ ხმა რე ბელ თა 
რა ო დე ნო ბა პირ და პირ უკავ შირ დე ბა სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფორ მე ბის 
და ნერ გვას. გა მარ ტი ვე ბის ფორ მებ ში ასე ვე ნა გუ ლის ხმე ბია ინ ტერ ნეტ გავ რცე ლე ბის მიღ
მა დარ ჩე ნი ლი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა გათ ვლაც. 

2.2.ადგილობრივიმომსახურებისეფექტიანობა

 თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის  
ხა რის ხის გან საზ ღვრა

ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, ძი რი თა დად, ეფუძ ნე ბა 
ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბით მო სარ გებ ლე თა შე ფა სე ბის ანა ლიზს. გა მო კი თხულ თა შე ფა
სე ბა ცალ სა ხად და დე ბი თი ა, ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის  რო გორც მომ სა ხუ რე ბის ეფექ
ტი ა ნი ინ სტრუ მენ ტის შე ფა სე ბი სას. ნე ბის მი ე რი ლო გი კით, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე
ბის გა მო ყე ნე ბა ზო გავს მო ქა ლა ქე თა დროს, ფი ნან სებს, ძა ლის ხმე ვას და ხელს უწყობს 
ეფექ ტი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის შექ მნას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. აღ ნიშ
ნუ ლის მი უ ხე და ვად, კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ დღეს დღე ო ბით, საკ ვლევ მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ერ თნა ი რად მა ღა ლია (5770%) იმ მო ქა ლა ქე თა რიცხ ვი, რო მელ თაც 
სუ ბი ექ ტუ რი თუ ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო არ გა მო უ ყე ნე ბი ათ მი მარ თვის ელექ ტრო-
ნუ ლი ფორ მა სხვა დას ხვა სა ხის სერ ვი სის მი სა ღე ბად. შე სა ბა მი სად, ვერ შე ა ფა სე ბენ მის 
ეფექ ტი ა ნო ბას. 

გა მო კი თხულ რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბის თვის (5060%) 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 მარ ტივ პრო ცე დუ
რას წარ მო ად გენს. თუმ ცა იგი ვე პრო ცე დუ რე ბის სირ თუ ლე ზე მი ა ნიშ ნებს გა მო კი თხულ
თა 1520%. ასა კობ რი ვი გა ფილ ტვრით ირ კვე ვა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი
ღე ბა ყვე ლა ზე უფ რო ერ თუ ლე ბათ სა შუ ა ლო და სა პენ სიო ასა კის მო ქა ლა ქე ებს.

თვით მმარ თვე ლო ბის ეფექ ტი ა ნი მუ შა ო ბა მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე და შე ნე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბის შექ მნას რომ უნ და და ე ფუძ ნოს, ამ სა კითხ ზე პო ლი ტი კუ რი მზად ყოფ ნა 
უკ ვე არ სე ბობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში. შე დე გე ბიც თით ქოს უფ რო თვალ სა ჩი ნო უნ და 
იყოს, მაგ რამ ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ჭი რო დი ნა მი კას მნიშ ვნე ლოვ ნად ამუხ რუ ჭებს სა-
ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის და უ კა ნო ნე ბე ლი პრაქ ტი კა, რაც ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხზე ნე გა
ტი უ რად მოქ მე დებს. კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბიც ადას ტუ რე ბენ, 
რომ სა ჭი რო ე ბა თა შეს წავ ლის კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა 
სუს ტია და ხში რად მიბ მუ ლია რო მე ლი მე სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ის პრო ექ ტზე, ან 
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უფ რო ხში რად  ეყ რდნო ბა ში და აუ დი ტის მი ერ ცალ კე უ ლი პროგ რა მე ბის მო ნი ტო
რინ გსა და შე ფა სე ბას. 

იგი ვე პა თო სი გას დევს ფო კუს ჯგუ ფე ბი დან მი ღე ბულ მო ქა ლა ქე თა მო საზ რე ბებს, რომ
ლებ საც მხო ლოდ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა კე თე ბუ ლი კვლე ვე ბი ახ სენ დე
ბათ. 

არ სე ბუ ლი მო ცე მუ ლო ბის მი უ ხე და ვად, ცალ კე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მო ქა ლა ქე ებ თან 
კო მუ ნი კა ცი ის გაძ ლი ე რე ბის კუ თხით გარ კვე უ ლი ტენ დენ ცი ე ბი მა ინც არ სე ბობს და მი
სა სალ მე ბე ლი ა, რომ წლი დან წლამ დე ეს ტენ დენ ცი ე ბი სულ უფ რო ძლი ერ დე ბა. მა გა ლი
თად, ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხის შეს წავ-
ლა ხდე ბა სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მი ერ გა წე უ ლი მო ნი ტო რინ გის მეშ ვე ო ბით. ბაღ დათ ში 
აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის პრაქ-
ტი კა. 

გა მო კი თხუ ლე ბი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ სოფ ლის კრე ბებს, რო გორც მო სახ ლე ო ბა სა და 
თვით მმარ თვე ლო ბას შო რის აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მატს, თუმ ცა პა რა ლე ლუ რად, 
მის ხარ ვე ზებ ზეც სა უბ რო ბენ, რად გან ხშირ შემ თხვე ვა ში მო სახ ლე ო ბის პრიორი ტე ტუ ლი 
პროგ რა მე ბი ვერ ხვდე ბა. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თა ნახ მად, ლან ჩხუ თის, ხო ნის, ცა გე რის და ამ ბრო ლა უ რის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მო კი თხულ თა 2025% ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას ჯან დაც ვი სა 
და მე დი კა მენ ტე ბის სა კითხ ზე მი მარ თავს. ოზურ გე თის, ბაღ და თის და თერ ჯო ლის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სო ცი ა ლუ რი და ფუ ლა დი დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
სტუმ რობს გა მო კი თხულ თა 1620%. ცნო ბის ასა ღე ბად თუ მი წის გა ფორ მე ბის გა მო მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში ვი ზი ტის მსურ ველ თა რა ო დე ნო ბა 9%12%ი ა. 

კვლე ვით იკ ვე თე ბა, რომ და ბა ლია მო ქა ლა ქე თა და ინ ტე რე სე ბა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ებ ზე. 
რვა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მაჩ ვე ნე ბე ლი 2%დან 3,5%მდე ა. ხო ლო იმ მო ქა ლა ქე თა რა
ო დე ნო ბა, რო მელ თაც ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა ონ ლა ინ მომ სა ხუ რე ბა ზე, 25%35%ი ა. მათ 
შო რის სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე ბი არა აქვს 1325%ს.

წი ნა კვლე ვის შე დე გებ თან შე და რე ბით, გაზ რდი ლია მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს მომ სა ხუ-
რე ბით კმა ყო ფი ლი მო ქა ლა ქე ე ბის რა ო დე ნო ბა, მაჩ ვე ნე ბე ლი რვა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
44-55%-მდეა და აღე მა ტე ბა უკ მა ყო ფი ლო მო ქა ლა ქე თა რა ო დე ნო ბას (30%35%). აღ სა
ნიშ ნა ვი ა, რომ ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გე ნელ თა სერ ვი სე ბის 
ხა რის ხით გა მო კი თხუ ლე ბის 60,63% კმა ყო ფი ლე ბას გა მოთ ქვამს. 

 ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან საზ ღვრა 
ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნად გან კარ გვის პრო ცეს ში

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის პრაქ ტი კის არარ სე ბო ბის ფონ ზე, სა ინ ტე რე სო ა, უფ რო მე ტად 
რო მე ლი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს ით ვა ლის წი ნებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი და ტენ დენ ცი უ რი 
უპი რა ტე სო ბა რო მელ პროგ რა მებ შია ასა ხუ ლი. სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში რეს პონ
დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა (4565%) მი იჩ ნევს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პო ლი ტი კა მეტ  
ნაკ ლე ბად ნე იტ რა ლუ რია და თით ქმის ყვე ლა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებს ით ვა-
ლის წი ნებს. თუმ ცა, ამავ დრო უ ლად, გა მო კი თხუ ლე ბი კონ კრე ტუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის 
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მოწყ ვლა დო ბის მა ღა ლი ხა რის ხის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მათ
თვის ხელ საყ რე ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე მი ა ნიშ ნე ბენ.

თვი სებ რივ მო ნა ცე მებ ში მოწყ ვლა დი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში არი ან ახალ-
გაზ რდე ბი. მა თი აზ რით, ამ სა მიზ ნე ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებს გან სა კუთ რე ბით ამ ძაფ რებს 
ახალ გაზ რდუ ლი სივ რცის არარ სე ბო ბა, სა მუ შაო ად გი ლე ბის არ ქო ნა, პრო ფე სი უ ლი კუ
თხით და საქ მე ბის ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვე ბი. შე სა ბა მი სად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა მუ შა ო ბა 
მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის კენ უნ და მი მარ თოს. 

მოწყ ვლა დო ბის მა ღალ ხა რის ხზე მი ა ნიშ ნე ბენ პენ სი ო ნე რე ბი, რო მელ თა აზ რით, აუ ცი ლე
ბე ლია 80 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი, შრო მი სუ ნარ დაქ ვე ი თე ბუ ლი კა ტე გო რი ის თვის თუნ დაც 
ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბის პროგ რა მის და ნერ გვა. 

სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში სა ხელ დე ბი ან შშმ ბავ შვე ბი და მა თი ოჯა ხის 
წევ რე ბი, რო მელ თაც უამ რავ გა მოწ ვე ვას თან უწევთ ბრძო ლა. მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, ძა-
ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი, რო მელ თა მი მართ პა სუ ხის მგებ ლო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
მა თი სა ჭი რო ე ბის სა პა სუ ხო პროგ რა მით უნ და იყოს გა მო ხა ტუ ლი. 

 მო ქა ლა ქე თა ხედ ვე ბი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა კითხ ზე 

მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის მე ქა ნიზმს მნიშ ვნე ლოვ ნად ასუს ტებს დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის 
კუ თხით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი. გა მო კი თხუ ლი ექ სპერ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტებს სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში უნ და მი ე ცეთ მე ტი და მო უ კი
დებ ლო ბა პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრა სა და მათ გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. ამის აუ ცი ლე ბელ 
წი ნა პი რო ბად დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბას მი იჩ ნე ვენ:

„ბევ რი პრობ ლე მა, რო მე ლიც კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია ად გილ ზე, გან პი რო ბე ბუ ლია 
სწო რედ იმით, რომ შეზ ღუ დუ ლია უფ ლე ბა, არ არის წვდო მა სა ბა ზი სო რე სურ-
სებ ზე. სა ბო ლოო ჯამ ში თვით მმარ თვე ლო ბა უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში გა მო დის, 
რო გორც ორ გა ნი ზე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც გან კარ გავს ცენ ტრი დან გა-
მო ყო ფილ თან ხებს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ამი ტომ მას 
არ აქვს სრულ ფა სო ვა ნი თვით მმარ თვე ლი ინ სტი ტუ ტის ხა სი ა თი“ (ად გი ლობ რი ვი 
ექ სპერ ტი, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

კვლე ვა ში აქ ტი უ რად არის წა მო წე უ 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 ბის გა მიჯ ვნის სა ჭი რო ე ბა წყალ მო მა რა გე ბის, უძ რა ვი ქო ნე ბის, 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გან კარ გვის სა კი თხებ ში. ექ სპერ ტთა აზ რით, თვით მმარ თვე ლო
ბის კო დექ სის მე16 მუხ ლი მკვეთ რად გა მიჯ ნავს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს. თუმ ცა ჯე როვ ნად ვერ ხდე ბა მი სი შეს რუ ლე ბა, რად გან არ არ სე
ბობს შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა.

ანა ლო გი უ რია თვი სებ რი ვი გა მო კითხ ვით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე-
ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ში თვით მმარ თვე ლო ბის მო ნა წი ლე ო ბა ზე:

„სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუს თან და კავ ში რე ბით თვით მმარ თვე ლო ბის ჩარ-
თვა უფ რო უპ რი ა ნი იქ ნე ბო და, ვიდ რე სო ცი ა ლუ რი სა ა გენ ტო სი, რად გან ად გი ლობ-
რივ მა წარ მო მად გენ ლებ მა უფ რო კარ გად იცი ან მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მე ბი და გა-
სა ჭი რი“ (პე და გო გი, ფო კუს -ჯგუ ფის მო ნა წი ლე, ვა ნის მუ ნი ციპ ალი ტე ტი).
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2.3.ინკლუზიურობა/მონაწილეობა

 მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში, გა მოწ ვე ვე ბი, 
არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი

თვით მმარ თვე ლო ბა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის, აქ ტი უ რო ბის, 
ან გა რიშ გე ბის პრო ცე სებ ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის, კო მუ ნი კა ცი ი სა და უკუ კავ ში რის სხვა
დას ხვა ფორ მა ტის არ სე ბო ბით შე ფას და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ინ კლუ ზი უ რო ბის მაჩ ვე ნე
ბე ლი.

კვლე ვი დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ადას ტუ რებს, რამ დე ნად კარ გად აქვთ გაც ნო ბი ე რე
ბუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლე ებს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბას (4060%) ამ კითხ ვა ზე 
ჯერ კი დევ არ აქვს პა სუ ხი. მხო ლოდ 1530% ფიქ რობს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო 
მო ხე ლე ებს ნა წი ლობ რივ აქვთ გა თა ვი სე ბუ ლი მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა. 
და დე ბი თი პა სუ ხე ბი ერ თნა ი რად და ბა ლია რვა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  გა მო კი თხულ თა 
915% მი იჩ ნევს, რომ ჩი ნოვ ნი კებს გა აზ რე ბუ ლი აქვთ თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის პრინ ცი პით 
აგე ბუ ლი თვით მმარ თვე ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა. 

გა სუ ლი წლის შე დე გებს თუ გა დავ ხე დავთ, დი ნა მი კა უც ვლე ლი ა. მო ქა ლა ქე თა სა ერ თო 
გან წყო ბის შე საც ვლე ლად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მე ტი ინი ცი ა ტი ვის გან ხორ ცი ე ლე
ბის აუ ცი ლებ ლო ბა იკ ვე თე ბა. 

რა ო დე ნობ რი ვი გა მო კითხ ვის მა სა ლე ბი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, შე ფას დეს, ჩარ თუ ლო
ბის რო მელ ფორ მას ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი პი რე ბი. ლან ჩხუ
თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში რეს პონ დენ ტე ბის 47%ს მი აჩ ნი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბი სა და ინ ტე რაქ ცი ის თვის მნიშ ვნე ლო ვან გა რე მოს ქმნის ად-
გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვის პრო ცე სი, სა დაც მო სახ ლე ო ბა პრო ცეს ში ჩარ თვის 
სრუ ლი უფ ლე ბით სარ გებ ლობს. ოზურ გეთ ში გა მო კი თხულ თა 38,5% ჩარ თუ ლო ბის 
ყვე ლა ზე დე მოკ რა ტი ულ ფორ მად სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პრო ცესს მი იჩ ნევს. 
ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 49,70%მა ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრის 
პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა მი იჩ ნია კო მუ ნი კა ცი ის იდე ა ლურ ფორ მა ტად. 
და ნარ ჩენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სოფ ლის /და სახ ლე ბის კრე ბებს ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო
ბას (2035%).

სა ყუ რა დღე ბო ა, რომ გენ დე რუ ლი საბ ჭო და მრჩე ველ თა საბ ჭო ნაკ ლე ბად ხვდე ბა მო ქა
ლა ქე თა ინ ტე რე სის სფე რო ში და, შე სა ბა მი სად, მა თი აქ ტი ვიზ მი არ არის მი მარ თუ ლი ამ 
საბ ჭო ე ბის მი სა მარ თით. 

კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი ექ სპერ ტე ბის აზ რით, თვით მმარ თვე ლო ბას უნ და გა აჩ ნდეს მრა ვალ
ფე რო ვა ნი, წა მა ხა ლი სე ბე ლი ფორ მა ტი, რა თა მო სახ ლე ო ბას არ ჩე ვის სა შუ ა ლე ბა მი ე ცეს. 

ფო კუს ჯგუ ფე ბი დან მი ღე ბუ ლი თვი სებ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბით დას ტურ დე ბა, რომ მო
სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სი გაზ რდი ლია სა ბი უ ჯე ტო სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბით, ეს ეხე ბა იმ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს, სა დაც სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პრაქ ტი კა არ სე ბობს (თერ ჯო
ლა, ოზურ გე თი), ან ახ ლა იწყებს დამ კვიდ რე ბას. მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის დამ კვიდ რე ბამ, რომ ლის სა უ კე თე
სო პრაქ ტი კას წარ მო ად გენს ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. 
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აღ ნიშ ნუ ლი პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბის მი უ ხე და ვად, აქ ტი უ რო ბის სა ერ თო სუ რა თი არ 
იც ვლე ბა. მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ნიშ ნუ ლი გა მო კი თხულ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში კვლა
ვაც და ბა ლი ა. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა 5570% პირ და პირ აცხა დებს, რომ 
არ მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა არა ნა ირ ღო ნის ძი ე ბა ში. ან გა რი შე ბის მოს მე ნა ში მო ნა წი ლე ობ და 
1013%, სოფ ლის კრე ბებ ში მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა კი 1536%ი ა.

კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი ექ სპერ ტე ბი მო ქა ლა ქე თა და ბა ლი აქ ტი უ რო ბის მი ზე ზებს სა კუ თა რი 
არ გუ მენ ტე ბით ხსნი ან. მა თი აზ რით, პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც მო ქა ლა ქე ებს ყვე ლა ზე 
მე ტად აწუ ხებთ  მა გა ლი თად, და საქ მე ბა, სი ღა რი ბის აღ მოფხ ვრა, სო ცი ა ლუ რი დაც
ვა  ნაკ ლე ბად შე დის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ა ში. ხშირ შემ თხვე ვა ში 
სწო რედ ეს მი ზე ზე ბი ქმნის სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან აქ ტი უ რო ბის და ბალ ტენ დენ ცი ებს 
და კი დევ უფ რო აძ ლი ე რებს სკეპ ტი კოს თა გან წყო ბას. 

 სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, კერ ძო სექ ტო რის რე სურ სე ბის 
გა მო ყე ნე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი

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 გა მო კი თხუ ლე ბი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებს უპი რო ბო უპი რა ტე სო ბას 
ანი ჭე ბენ. გა სა კუთ რე ბით ვა ნის, ბაღ და თის, ოზურ გე თის, ამ ბრო ლა უ რის და ცა გე რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში (4560%). 

ამ მო საზ რე ბას ამ ყა რებს თვი სებ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბიც, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც, მო
ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია რე გი ო ნუ ლი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მხარ და ჭე რა და გაძ ლი ე რე ბა.

სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი სი ას სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით ხე და ვენ გა მო კი თხუ
ლი რეს პონ დენ ტე ბი: მა თი 4855% სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა ში ხე დავს ამ როლს. 
2030%ს რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის მო ნი ტო რინ გი მი აჩ ნია სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის და
ნიშ ნუ ლე ბად. 

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში კი დევ ერ თი მნიშ ვნე
ლო ვა ნი ფი გუ რან ტის  კერ ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა იკ ვე თე ბა. ად გი
ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი ამ სა კი თხით გან სა კუთ რე ბით ინ ტე რეს დე ბი ან: 

„იქ მნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე კო მერ ცი ი თა 
და კერ ძო ბიზ ნე სით და კა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თა ფუ ლა დი შე მო სავ ლე ბი 
უტოლ დე ბა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის სა შუ ა ლო ფე ნის ფუ ლად შე მო სა ვა ლებს, არ 
მო ნა წი ლე ო ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მარ თვა ში. არა და, მა თი გა და სა ხა დე ბის ხვედ-
რი თი წი ლი ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში გა ცი ლე ბით მე ტი ა, ვიდ რე სხვა სო ცი ა ლუ რი 
ფე ნის. ეს აზი ა ნებს და არას რულ ფა სო ვანს ხდის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პო ლი ტი კურ 
და სო ცი ალ -ე კო ნო მი კურ ლან დშაფტს“ (ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი, ლან ჩხუ თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი).

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტორს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მა ტი 
ჯერ კი დევ შორს დგას სა სურ ვე ლის გან, რად გან არ არის ორი ვე მხრი დან თა ნამ შრომ ლო
ბის სურ ვი ლი და მზად ყოფ ნა. 
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3.დასკვნა

კვლე ვის შე დე გებ მა ნათ ლად წარ მო ა ჩი ნა, რომ კვლე ვის სა მიზ ნე რვა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ნე ლი ტემ პით, მაგ რამ მა ინც დი ნა მი უ რად მიმ დი ნა
რე ობს. თვალ სა ჩი ნო პროგ რე სის შე საქ მნე ლად იკ ვე თე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან 
შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ის შექ მნის სა ჭი რო ე ბა.

ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის სა ერ თოა და კვლავ მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბა 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე არა ინ ფორ მი რე ბულ მო ქა ლა ქე თა მა ღა ლი მაჩ ვე ნე
ბე ლი. მი უ ხე და ვად სა ჯა რო და სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი სა, მო სახ ლე ო ბი სათ ვის მა ინც 
გა უ გე ბა რია რე ფორ მის ში ნა არ სი, მი ზა ნი და მო სა ლოდ ნე ლი პო ზი ტი უ რი სარ გე ბე ლი, 
რაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან მო ქა ლა ქე თა უფ რო სიღ რმი სე უ ლი ინ ფორ მი რე ბის 
მიზ ნით, კო მუ ნი კა ცი ის სხვა დას ხვა ფორ მა ტის და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბას ავ ლენს.

კვლე ვით იკ ვე თე ბა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მე ბი გა მარ თუ ლი ა, თუმ ცა ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა ყვე ლა კა ტე გო რი ის თვის არა თა ნა ბა რი ა. ამას მი ზე ზად უდევს გარ კვე უ ლი 
კა ტე გო რი ის მხრი დან ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის მი ღე ბის არა სა თა ნა დო უნა რე ბი, რაც 
არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის გა მარ ტი ვე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას მო ი თხოვს.

კარ გად ჩანს, რომ არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის ელექ-
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ა, 
რაც, შე სა ბა მი სად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს უკარ გავს ინ ფორ მა ცი ის გა მავ რცე ლე ბე ლი პირ
ველ წყა როს ფუნ ქცი ას და მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის პრო ცე სი არა სის ტე მა ტურ, სპონ
ტა ნურ ხა სი ათს ატა რებს. 

ირ კვე ვა, რომ მო სახ ლე ო ბის მი ერ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბა, ძი რი თა-
დად, ხდე ბა ვა კან სი ე ბის მო სა ძი ებ ლად, მცი რე ნა წილს გა მო უ ყე ნე ბია სა ჯა რო მო ხე ლე ე
ბის სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად. უმ ნიშ ვნე ლო ნა წი ლი ეძებს ელექ ტრო ნუ ლად 
სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მებს. 

კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის 
მიზ ნით გა სა მარ ტი ვე ბე ლია ვებ გვერ დის მოხ მა რე ბის ფუქ ნქცი ა, რა თა გა ი ზარ დოს მი სი, 
რო გორც ინ ფორ მა ტო რის, მი სი ა. 

თით ქმის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ერ თნა ი რი სიმ წვა ვით დგას სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის, 
მათ შო რის გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კის არარ სე ბო ბა. 

გა მოკ ვე თი ლია პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბი: კვლე ვის მო ნა წი ლე თა მხრი დან და დე ბი თად 
არის შე ფა სე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მე რი ის, საკ რე ბუ ლო სა და ად მი ნის ტრა ცი ულ 
ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბა. 

იკ ვე თე ბა, რომ კო ვიდ პან დე მი ის პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი დატ ვირ თვა შე ი ძი ნა ელექ
ტრო ნულ მა სერ ვი სებ მა. თუმ ცა, პა რა ლე ლუ რად, კვლავ მწვა ვედ დგას ინ ტერ ნეტ ზე და-
ბა ლი წვდო მა, გან სა კუთ რე ბით პე რი ფე რი ულ უბ ნებ ში. 

კვლე ვის მა სა ლე ბით ცხა დი ხდე ბა, რომ ჩარ თუ ლო ბის კუ თხით სუს ტია გენ დე რუ ლი საბ-
ჭოს ცნო ბა დო ბა და მი სი ა; ასე ვე ნაკ ლე ბად აღიქ ვამს მო სახ ლე ო ბა მრჩე ველ თა საბ ჭოს, 
შშმ პირ თა სა ჭოს და ნიშ ნუ ლე ბას და პა სუ ხის მგებ ლო ბას. 

ვლინ დე ბა ისიც, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა



16

ში გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებს, 
ამას თა ნა ვე - კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა რე გი ო ნუ ლი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დე
ფი ცი ტი. 

გა მო იკ ვე თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სა და დარ გობ რი ვი სა მი ნის ტრო ე ბის ერ თმა ნე თის გან გა-
მიჯ ვნის აუ ცი ლებ ლო ბა, რად გან ხში რად სა მი ნის ტრო ე ბის საქ მი ა ნო ბა დი სო ნან სში მო
დის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ კა ნონ თან. 

გა მოჩ ნდა ასე ვე თვით მმარ თვე ლო ბის პო ლი ტი კუ რი კლი მა ტის შექ მნა ში კერ ძო სექ ტო-
რის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბი სა და მი სი და ინ ტე რე სე ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მის დაჩ ქა რე ბის პრო ცეს ში. 

4.რეკომენდაციები

ადგილობრივხელისუფლებას

გამჭვირვალობა

 მი ზან შე წო ნი ლი ა, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე მო ქა ლა ქე თა არა ინ ფორ-
მი რე ბუ ლო ბის სა პა სუ ხოდ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა ი ზარ დოს სა ჯა რო მო ხე ლე თა პა-
სუ ხის მგებ ლო ბა და შე იქ მნას მო ქა ლა ქე ებ თან სის ტე მა ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ი სა და უკუ-
კავ ში რის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი სის ტე მა ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის (მე რის წარ მო მად-
გენ ლე ბი სოფ ლებ ში, სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბი, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი) 
გა მო ყე ნე ბით. 

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის პო ზი ტი უ რი შე დე გე ბის პო პუ ლა-
რი ზე ბა მო ქა ლა ქე ებ თან მუდ მი ვი კო მუ ნი კა ცი ით, ყვე ლა სა მიზ ნე ჯგუ ფი სა და სეგ-
მენ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

 მი ზან შწო ნი ლია ვებ გვერ დე ბის გა აქ ტი უ რე ბის, მო სახ ლე ო ბის მხრი დან მა თი მოხ-
მა რე ბის გაზ რდის მიზ ნით ელექ ტრო ნუ ლი პორ ტა ლის გა პი ა რე ბა და მომ ხმა რე ბელ თა 
ელექ ტრო ნუ ლი ინ ტე რაქ ცი ის გა საზ რდე ლად წა მა ხა ლი სე ბე ლი აქ ტი ვო ბე ბის ინი ცი რე-
ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან. 

 აუ ცი ლე ბე ლია ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდის მიზ-
ნით, ყვე ლა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის თვის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი პორ ტა ლის 
შექ მნა და პა რა ლე ლუ რად, სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბის ჩა ტა რე ბა შე სა ბა მი სი უნა რე-
ბით მო ქა ლა ქე თა აღ ჭურ ვის თვის. 

ეფექტიანობა

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, თვით მმარ თვე ლო ბებ მა ლო ბი რე ბა გა უ წი ონ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე-
ბის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე ინ ტერ ნეტ გავ რცე ლე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი ზო ნის გა ფარ თო ე-
ბას და ხე ლი შე უ წყონ პე რი ფე რი ულ ნა წილ ში მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ელექ-
ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის კუ თხით თა ნა ბარ ზო მი ე რი გა რე მოს 
შექ მნას. 
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 რე კო მენ დე ბუ ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შე იქ მნას და და კა ნონ დეს მო ქა ლა ქე თა 
სა ჭი რო ე ბე ბის (მათ შო რის გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის) შეს წავ ლის პრაქ ტი კა და ამ 
სა ჭი რო ე ბებ ზე აგე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შექ მნა. 

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბის ხელ-
შე წყო ბა და მა თი, რო გორც პარ ტნი ო რის, გა მო ყე ნე ბა ეფექ ტი ა ნი მომ სა ხუ რე ბის ხა-
რის ხის გა საზ რდე ლად. 

ინკლუზიურობა

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე-
ბის სრუ ლად გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში შექ მნი ლი გენ დე რუ ლი თა-
ნას წო რო ბის საბ ჭოს, მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭოს და სხვა ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე-
ბის რე სურ სე ბის სრუ ლად გა მო ყე ნე ბა თვით მმარ თვე ლო ბა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ში 
მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდის თვის. 

 აუ ცი ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მო ქა ლა ქე ებ თან ონ ლა ინ ან გა რიშ გე ბის 
პრო ცე სის და კა ნო ნე ბა და უკუ კავ ში რის შე საქ მნე ლად ონ ლა ინ სივ რცის გამ რა ვალ ფე-
როვ ნე ბა: მო ნი ტო რინ გის, შე ფა სე ბის, ონ ლა ინ გა მო კითხ ვე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

 მი ზან შე წო ნი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა მხრი დან არა საკ მა რი სი ჩარ-
თუ ლო ბის გა საძ ლი ე რებ ლად სოფ ლის კრე ბე ბის და სხვა ფორ მა ტის წა მა ხა ლი სე ბე ლი 
აქ ტი ვო ბე ბის და ნერ გვა. 

 რე კო მენ დე ბუ ლი ა, თვით მმარ თვე ლო ბამ ხე ლი შე უ წყოს ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა-
ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბას და მა თი რე სურ სის სრუ ლად გა მო ყე ნე ბას, ელექ-
ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის სარ გებ ლი ა ნო ბა ზე მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის მაჩ-
ვე ნებ ლის გაზ რდის მიზ ნით. 

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია სხვა დას ხვა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის - სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ 
მყო ფი მო ქა ლა ქე ე ბის, პენ სი ო ნე რი ქა ლე ბის /კა ცე ბის, შშმ პირ თა ოჯა ხე ბის, მრა ვალ-
შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის, ახალ გაზ რდე ბის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის - სა ჭი რო ე ბე-
ბის შეს წავ ლა და გათ ვა ლის წი ნე ბა ად გი ლობ რივ პროგ რა მებ ში.

 სა სურ ვე ლი ა, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან უფ რო მე ტად მოხ დეს კერ-
ძო სექ ტორ თან პარ ტნი ო რო ბა, რა თა გა ი ზარ დოს მი სი ჩარ თუ ლო ბა და თა ნა მო ნა წი-
ლე ო ბა ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა ში.

არასამთავრობოორგანიზაციებს

 მი ზან შე წო ნი ლია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის პრო ცე სებ ზე მო ქა ლა ქე თა 
ინ ფორ მი რე ბის კუ თხით არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის 
წყა როს, მი სი ის გა აქ ტი უ რე ბა. 

 სა სურ ვე ლია არა სამ თავ რო ბო და მუ ნი ცი პა ლურ სექ ტორს შო რის თა ნამ შრომ ლო-
ბი თი სივ რცის გა ფარ თო ე ბა, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნი სა და ად ვო კა-
ტი რე ბის პრო ცე სე ბის ინი ცი რე ბის კუ თხით.
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 რე კო მენ დე ბუ ლია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის დაჩ ქა რე ბის, პრო ცე სე ბის 
სრულ ყო ფი ლად წარ მარ თვის მიზ ნით, თვით მმარ თვე ლო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბით, 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბის შე ფა სე ბა და მო ნი ტო რინ გი.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლებ ზე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შექ-
მნის პრე ცე დენ ტე ბის მხარ და ჭე რა პარ ტნი ო რუ ლი, კო ა ლი ცი უ რი პრო ექ ტე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბით.

ცენტრალურხელისუფლებას

 მი ზან შე წო ნი ლია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის ხელ შე წყო ბა ად გი ლობ რი ვი მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თვის ავ ტო ნო მი ის და კა ნო ნე ბით, თვით მმარ თვე ლო ბე ბის და დარ-
გობ რი ვი სა მი ნის ტრო ე ბით ფუნ ქცი ა თა გა მიჯ ვნით.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, დაჩ ქარ დეს სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, თვით-
მმარ თვე ლო ბის რო ლის გაზ რდით ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა ში.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გაზ-
რდა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გე ოგ რა ფი ულ ზოლ ში არ სე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის, წყლის, 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გან კარ გვის კუ თხით.



იმერეთისრეგიონი

ვანისმუნიციპალიტეტში

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, რო მე ლიც ფუნ
და მენ ტურ როლს ას რუ ლებს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე, ქვეყ
ნის 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. 

მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის პრო ცეს ში, აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ
მის წარ მა ტე ბის სა წინ და რი ა. ის, არა მარ ტო უზ რუნ ველ ყოფს ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი უ ლი 
და ღია 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 მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ლე გი ტი მუ რო ბას აძ ლი ე რებს. 
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 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 ასე ვე, შეძ ლონ მა თი გა დაჭ რა.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, ად გი ლობ
რივ დო ნე ზე, 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. 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 ვა ნის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
მო ქა ლა ქე ე ბის თვის 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 მა ის ივ ნი სის 
თვე 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, 
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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. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო ი კი თხა სულ 183 რეს პონ დენ ტი. რა ო დე ნობ რივ მა კვლე ვამ მო
იც ვა 151 რეს პონ დენ ტი (ქა ლი  77, კა ცი  74). თვი სებ რივ მა კვლე ვამ მო იც ვა 31 ადა მი
ა ნი. ჩა ტარ და 4 სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტებ თან (ქა ლი  2, კა ცი 
 2) 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 (ქა ლი  23, კა ცი  5). 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, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი 
თვით მმარ თვე ლო ბის სა კი თხებ ში.

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 შე დე გებ სა 
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.

2.კვლევისსოციალურ-დემოგრაფიულიმახასიათებლები

რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე თა შერ ჩე ვი სას 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 ჯგუ ფებს 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. კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 51% 
იყო ქა ლი, 49%  კა ცი. ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ა: 1834 წე ლი  41,72%, 3564 წე ლი  
26,49%, 65 წე ლი და მე ტი  31,79%. რაც შე ე ხე ბა ოჯა ხურ მდგო მა რე ო ბას, გა მო კი თხულ
თა 49,70% იმ ყო ფე ბა ქორ წი ნე ბა ში, 28,50% არ არის და ო ჯა ხე ბუ ლი, 17,20% ქვრი ვი ა, 
4,60%  გან ქორ წი ნე ბუ ლი.

რეს პონ დენ ტთა გა და ნა წი ლე ბა გა ნათ ლე ბის მი ხედ ვით შემ დე გი ა: კვლე ვის მო ნა წი ლე თა 
37,09%ს აქვს სრუ ლი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა, 21,20%ს სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი, 19,86%ს 
სრუ ლი უმაღ ლე სი, ხო ლო 21,85%ს არას რუ ლი სა შუ ა ლო. ეს ბო ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი შე იძ
ლე ბა ჩა ით ვა ლოს და მაბ რკო ლებ ლად იმის თვის, რომ აღ ნიშ ნულ მა ბე ნე ფი ცი ა რებ მა გა მო
ი ყე ნონ თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი. 

სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით, კვლე ვა ში ჩარ თულ თა შო რის თა ნა ბა რი რა ო დე ნო
ბით არი ან სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი, მცი რე 
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მე წარ მე ე ბი, ახალ გაზ რდე ბი  16,56%. რაც შე ე ხე ბა ხან დაზ მუ ლებს, კვლე ვა ში ჩარ თუ ლია 
17,20% ით. 

და საქ მე ბის სტა ტუ სის მი ხედ ვით, კვლე ვა ში ჩარ თულ თა შო რის ჭარ ბო ბენ პენ სი ონ რე ბი 
(32,68%), ასე ვე დი დი წი ლი მო დის უმუ შევ რებ ზე (32%), თვით და საქ მე ბუ ლებ ზე (30,70%), 
მცი რეა სა ჯა რო მო ხე ლე თა რა ო დე ნო ბა (3,30%), სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი (0,66%) და სტუ დენ ტე ბი (0,66%). 

ოჯა ხის სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის და ფიქ სი რე ბა ზე უა რი თქვა რეს პონ დენ ტთა 9,90%მა. 
ოჯახ ში 101დან 500 ლა რამ დე შე მო სა ვა ლი აქვს 63,60%ს, 900 ლა რამ დე  16,60%ს, 901 
ლარ ზე მე ტი  7,90%ს, ხო ლო 100 ლარ ზე ნაკ ლე ბი  2%ს. 

3.კვლევისძირითადიმიგნებები

გამჭვირვალობა

კვლე ვის ამ ნა წილ ში მოხ და თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბა მო ქა ლა ქე ე
ბის თვის 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 ნა წი ლობ რივ ინ ფორ მი რე ბულ მო ქა ლა ქე თა ჯა მი არის 
55,60%, რე ფორ მა ზე არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას 31,80% და ინ ფორ მა ცი ას ფლობს 
12,60%.

 (იხ. დი აგ რა მა 1)

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 (41,60%), არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბი (24,60%), სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბი (19,20%), მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ფე ის ბუქ გვერ დი და ვებ გვერ დი (10%). 4,60%მა პა სუ ხი ამ შე კითხ ვა ზე არ გას ცა. 

რო გორც თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბით ჩანს, რეს პონ დენ ტე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი 
თვლის, რომ რე ფორ მის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის დო ნის ასა მაღ ლებ
ლად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბეჭ დუ რი მე დი ის გა აქ ტი უ რე ბა, გან სა კუთ რე ბით ასა კო ვა ნი 
მო ქა ლა ქე ე ბის თვის და მათ თვის, ვის სოფ ლებ შიც ინ ტერ ნე ტი ჯერ კი დევ არ არის 
ხელ მი საწ ვდო მი: 
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„ბევრ სო ფელ ში ინ ტერ ნე ტიც რომ იყოს, მარ ტო მო ხუ ცე ბი არი ან დარ ჩე ნი ლი და 
მათ ამის გა მო ყე ნე ბის უნა რი არ აქვთ. ამი ტო მაა აუ ცი ლე ბე ლი ბეჭ დუ რი მე დი ა. 
ისე ბევრს ინ ტრე სიც არა აქვს ამის მოხ მა რე ბის“- პენ სი ო ნე რი.

„მე რო გორც ინ ფორ მა ცია მაქვს, მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა 
წარ მო მად გენ ლე ბის და მი სი ასის ტენ ტე ბის დახ მა რე ბით, ვი ნა ი დან სოფ ლებ ში 
ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა ძი რი თა დად შე უძ ლე ბე ლი ა“- პე და გო გი. 

ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის პრობ ლე მას ხაზს უს ვა მენ ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბიც, რომ ლე ბიც 
ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მის მნიშ ვნე ლო ბა ზე სა უბ რო ბენ:

„ა უ ცი ლე ბე ლი ა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მე ბი აქ ტი უ რად იყოს გა მო-
ყე ნე ბუ ლი. ეს დრო ის ფაქ ტო რი დან გა მომ დი ნა რე ძა ლი ან ამარ თლებს, არ არის 
აუ ცი ლე ბე ლი ადა მი ა ნი ჩა მო ვი დეს, რო გორც ად რე ხდე ბო და, გა ი ა როს რამ დე-
ნი მე კი ლო მეტ რი, თუ კი აქვს ინ ტერ ნე ტი და შე სა ბა მი სი ტექ ნი კა ად გი ლი დან 
ახ დენს მი ღე ბას, და რე გის ტრი რე ბას. თუმ ცა აქ არის ერ თი ტი პის პრობ ლე მაც, 
ბევრ ადა მი ანს არ აქვს წვდო მის სა შუ ა ლე ბა, არც იტერ ნეტ ზე და არც შე სა ბა მის 
ტექ ნი კა ზე. ეს პრობ ლე მა, მე მგო ნი, მი სა ხე დი ა“- რე სურ სცენ ტრის ხელ მძღვა-
ნე ლი.

სა ინ ტე რე სო ა, გა მო კი თხულ რეს პონ დენ ტთა და მო კი დე ბუ ლე ბა იმის შე სა ხებ, 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. 
მო ნა ცე მე ბის შე დე გად ჩანს, რომ მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბა (50,33%) თვლის, რომ გა
ა უმ ჯო ბე სებს, 4,63%ს მი აჩ ნი ა, რომ ნაკ ლე ბად გა ა უმ ჯო ბე სებს, ხო ლო 45,04%ს უჭირს 
კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ არც ერთ რეს პონ დენტს პა სუ ხად 
არ მი უ თი თე ბია „ვერ გა ა უმ ჯო ბე სებს“. ეს პირ და პირ მი უ თი თებს, რომ რეს პონ დენ ტე ბი 
დარ წმუ ნე ბუ ლი არი ან  რე ფორ მა ხელს შე უ წყობს მა თი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ
ჯო ბე სე ბას. იგი ვე მიდ გო მა ნათ ლად ჩანს თვი სობ რი ვი კვლე ვის შე დე გად, სა დაც, რო
გორც ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, ისე დარ გობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი, რე ფორ მის აუ ცი ლებ ლო ბა სა და 
მის და დე ბით მხა რე ზე სა უბ რო ბენ: 

„პირ ველ რიგ ში და დე ბი თად შე ვა ფა სებ. ნე ლა, თუმ ცა მა ინც მიმ დი ნა რე ობს. 
აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მის და დე ბი თო ბა ა, რომ ის მკვეთ რად გა ა უმ ჯო ბე სებს სა-
ხელ მწი ფო ორ გა ნო თა მუ შა ო ბას, და ზო გავს დროს და რე სურ სებს, გა ა მარ ტი-
ვებს მო ქა ლა ქე ებ თან ურ თი ერ თო ბას, ამის მა გა ლი თია სმს მომ სა ხუ რე ბა“- შშმ 
პი რი.

„რე ფორ მის და დე ბი თი პი რო ბა ის არის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აქ ტი უ რად ხდე-
ბა ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა, რო გორც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, ასე ვე 
სო ცი ა ლურ ქსელ ში. მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ხდე ბა, მაგ რამ ხე ლის შემ-
შლე ლია ინ ტერ ნე ტის ქსე ლით რომ არ არის და ფა რუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე-
რი ტო რი ა“- სა ხე ლოვ ნე ბო, გა ნათ ლე ბი სა და ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის 
დი რექ ტო რი.
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რეს პონ დენ ტე ბი ხაზს უს ვა მენ მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას რე ფორ
მის მაქ სი მა ლუ რი წარ მა ტე ბის თვის:

„მეც მი მაჩ ნი ა, რომ ნამ დვი ლად კარ გად მიმ დი ნა რე ობს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მა, მაგ რამ თი თო ე ულ მო ქა ლა ქემ დეც თუ მი ვი ტანთ ამ ბავს რომ გა ი გოს 
რე ფორ მის შე სა ხებ, იმის შე სა ხებ, რომ მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა ჩვე ნი მომ სა ხუ-
რე ბის გან ვი თა რე ბის თვის, ალ ბათ უკე თე სი იქ ნე ბა“ -დი ა სახ ლი სი. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით ირ კვე ვა, გა მო კი თხულ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე ელექ-
ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე: სრუ ლად ინ ფორ მი რე ბუ ლია მხო ლოდ 9,93%, ხო ლო 43,72% მეტ
ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა, 41,72% არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი, 4,63%ს კი არ აინ ტე
რე სებს ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი. 

(იხ. დი აგ რამა 2) 

რამდენად ხართ ინფორმირებული მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების შესახებ?

მათ გან, ვინც რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა, ინ ფორ მა ცია ძი რი თა დად მი ი ღეს 
ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რა ზე (29,17%), ასე ვე არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან (22,50%), ტე ლე ვი ზი ი დან (19,90%), შე სა ბა მი სი მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი დან /ფე ის ბუ ქი დან (15,23), ხო ლო 13,20% ასა ხე ლებს, რომ 
სხვა წყა რო ე ბი დან, რა შიც ახ ლობ ლე ბის /ნაც ნო ბე ბის რე სურსს მო ი აზ რე ბენ. 

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 10,67%მა , უპა სუ ხა, რომ მი ი ღო ად გი ლობ რი ვი „ბი უ ჯე ტის 
შე სა ხებ“, 7,90%მა „ონ ლა ინ გან ცხა დე ბა ვა კან სი ის შე სა ხებ“, მო ნა წი ლე თა 2,67%მა 
„საკ რე ბუ ლოს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ხებ“, 3,30 %მა „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", 5,33%მა „ან გა რი შე ბის გაც ნო
ბა“, 4%მა „შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა, ან გა რი ში“, 10%მა „შეხ ვედ რა ზე და რე გის ტრი რე ბა“ 
და „საკ რე ბუ ლოს სხდო მე ბის დღის წეს რი გის /ოქ მე ბის გაც ნო ბა„ 1,33%მა. სა ერ
თოდ არ გა მო უ ყე ნე ბი ათ სა ჩივ რე ბის, წი ნა და დე ბე ბის წარ დგე ნა და ელექ ტრო ნუ
ლი პე ტი ცი ა. ხო ლო სკეპ ტი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა „არ მა ინ ტე რე სებს“ და ა ფიქ სი რა 
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5,33%მა, ხე ლი არ მი უწ ვდე ბა 25,33%ს, ხო ლო სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე ბი არ აქვს 
13,33%ს.

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 ცია ქვეყ ნდე ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ოფი
ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე, რა ზეც სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში წვდო მა აქვთ. გან სა კუთ რე ბუ ლად 
ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გახ და პან დე მი ის დროს, რა მაც 
მო ქა ლა ქე ებს გა უ მარ ტი ვა სა ჭი რო მომ სა ხუ რე ო ბის მი ღე ბა:

„ე ლექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მა მნიშ ვნე ლო ვა ნია თვით მმარ თველ ერ თე ულ ში. 
მე ვი ყე ნებ ინ ტერ ნეტს, რომ ლი თაც ხში რად ვკი თხუ ლობ შშმ პი რე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ას“ - შშმ პი რი. 

„ე ლექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მებ მა, ძა ლი ან გა ა მარ ტი ვა ად გი ლობ რივ თვით-
მმარ თვე ლო ბებ ში მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მომ სა ხუ რე ბა, გან სა კუთ რე ბით ამ პან დე-
მი ის დროს. და ცუ ლო ბაა უფ რო, რად გან ელექ ტრო ნუ ლად იგ ზავ ნე ბა გან ცხა დე-
ბე ბი. პან დე მი აც რომ არ იყოს, მი ვე სალ მე ბი ასე თი მომ სა ხუ რე ბის ფორ მას. შე ნი 
დროა გა მო ყო ფი ლი, შე ნი სეგ მენ ტი გაქვს“ - დი ა სახ ლი სი.

ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის პრობ ლე მის გარ და, არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის კუ თხით აღი ნიშ ნა მო
სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ბა ლი დო ნე, რაც რე ფორ მის და ნერ გვის პრო ცეს ში 
და მაბ რკო ლე ბე ლი ფაქ ტო რი ა: 

„ე ლექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა უკე თე სი ა, მე ტი დრო ის და ზოგ ვაა და ნერ ვე ბის, მაგ-
რამ ადა მი ა ნე ბი უნ და იყოს მცოდ ნე სა ა მი სოდ. შე სა ბა მი სი ცნო ბი ე რე ბა უნ და 
იყოს. რო გორც ან ბანს იწყებ თა ვი დან, ისე ჭირ დე ბა ამა საც “ - პე და გო გი.

„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.

ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტთა აზ რით, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა ეფექ ტუ რი ა, 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 
ცოდ ნა და ხელ მი საწ ვდო მო ბა: 

„ინ ფორ მი რე ბის სხვა დას ხვა ხერ ხი არ სე ბობს, მაგ რამ სა უ კე თე სოდ მი მაჩ ნია მო-
ქა ლა ქე ებ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი. შეხ ვედ რე ბი ტარ დე ბა, მაგ რამ მე იმ 
კუ თხით ვგუ ლის ხმობ, რომ გა უ მარ ტი ვებს თა ვად თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო-
მად გენ ლებს საქ მეს, რო ცა მო ქა ლა ქეს შე ეძ ლე ბა ელექ ტრო ნუ ლად ნე ბის მი ე რი 
მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა. ამა ში დე პუ ტა ტე ბი და მე რი ის წარ მო მად გენ ლე ბიც უნ და 
იყოს ჩარ თუ ლი“ - სა ჯა რო მო ხე ლე.

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, 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 უნ და მოხ დეს ტე ლე ვი ზი ით, სა
ინ ფორ მა ციო ფლა ე რე ბით, ფე ის ბუ ქით, ვებ გვერ დით (25,20%). მომ სა ხუ რე ბის პრო ცე სის 
გა მარ ტი ვე ბა მი აჩ ნია სა ჭი როდ გა მო კი თხულ თა 14,56%ს. 15,23% ფიქ რობს, რომ ელექ
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა უნ და შე ი მუ შა ვოს 
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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. 
სა ჯა რო მო ხე ლე თა ანაზ ღა უ რე ბის ზრდა მნიშ ვნე ლო ვან კომ პო ნენ ტად და ა სა ხე ლა გა მო
კი თხულ თა 2,65%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 1,98%მა, პა სუ ხის გა ცე მა კი გა უ ჭირ და 37,73%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 (10%), მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი 
ვებ გვერ დით (10,60%), მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დით (14,70%). გა მო კი თხულ თა გან 0% 
სარ გებ ლობს საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დით და სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის ოფი ცი
ა ლუ რი ვებ გვერ დით, რა შიც სა ხელ მწი ფოს სე რი ო ზუ ლი რე სურ სე ბია ჩა დე ბუ ლი. ის, 
რომ ჩა მოთ ვლილ თა გან 64,70%ს არც ერ თი სა შუ ა ლე ბით არ მი უ ღია ინ ფორ მა ცი ა, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა კითხს ეჭ ვქვეშ 
აყე ნებს. 

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 მე რის 
წარ მო მად გე ნელ თა აქ ტი უ რო ბის მნიშ ვნე ლო ბა, რომ ლე ბიც ინ ფორ მა ცი ის გამ ტარ პი რე
ბად, შუ ა მა ვალ რგო ლად მო იხ სე ნი ეს ად გი ლობ რივ მა ექ სპერ ტებ მა:

„ვფიქ რობ, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი ყვე ლა მო ქა ლა ქე ფლობს ინ ფორ მა ცი ას 
მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბებ ზე უკ ვე 
ვი სა უბ რეთ, მაგ რამ ამ შემ თხვე ვა ში ერთ სა ი მე დო და საყ რდენ სა კო მუ ნი კა ციო კად-
რზე ვი სა უბ რებ, რო მე ლიც შუ ა მა ვა ლია მმარ თველ - აღ მას რუ ლე ბელ რგოლ სა და 
ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას შო რის. ეს არის მე რის წარ მო მად გე ნე ლი ად მი ნის ტრა-
ცი ულ ერ თე უ ლებ ში. წარ მო მად გენ ლე ბი არა მარ ტო მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მებ თან, 
არა მედ სხვა მნიშ ვნე ლო ვან სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბი თაც აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას 
მო სახ ლე ო ბას. ისი ნი უზ რუნ ველ ყო ფენ აღ მას რუ ლე ბელ რგოლ თან მო სახ ლე ო ბის 
შეხ ვედ რებს და ეს ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა“ - სა ჯა რო მო ხე ლე.

ეფექტიანობა

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. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მებ მა სა შუ ა ლე ბა მოგ ვცა გაგ ვერ კვია მო სახ ლე ო ბის თვის 
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. უმ რავ ლე სო ბას (69,50%) უჭირს ამა ზე პა სუ ხის გა ცე მა, 24,50% 
თვლის, რომ ეს მარ ტი ვი პრო ცე დუ რაა და 6% მას რთულ პრო ცე დუ რად მი იჩ ნევს. 

ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 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 ისარ გებ ლა მხო ლოდ 6,60%მა, არ უსარ გებ
ლია 53,60%ს და ამის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ ქონ და 39,80%ს. 
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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  49,66%, სო ცი ა ლურ დახ მა რე
ბას (ძი რი თა დად იგუ ლის ხმე ბა ფუ ლა დი დახ მა რე ბა) 18,67%, ცნო ბის გა ცე მას  12,58%, 
შე შის მი ღე ბას  13,90%, სა ხუ რა ვის შე კე თე ბას /სამ შე ნებ ლო მა სა ლით უზ რუნ ველ ყო ფას 
 7,94%, მი წის გა ფორ მე ბას  25,16%, ფარ თის და კა ნო ნე ბას  1,32%, ვა უ ჩე რის მი ღე
ბას  6,60%, სა ბავ შვო მო ედ ნის მშე ნებ ლო ბას 1,98%, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის 
მუ შა ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას  5,29%, ნაგ ვის გა ტა ნას 1,32%, წყლის მი წო დე ბას (მათ შო
რის ხა რის ხი ა ნი წყლის) და სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის გა მარ თვას  3,97%, და საქ მე ბას  5,29% 
და ქა ლა ქის ურ ბა ნი ზა ცი ის პრო ექ ტს/სკვე რე ბის კე თილ მო წყო ბას /ქუ ჩე ბის გა ნა თე ბას  
1,98%. ამ 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 ბი ა. 

პრობ ლე მა ზე რე ა გი რე ბის ხა რის ხის გან საზ ღვრი სას მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით კმა ყო ფი-
ლე ბა რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გად, შემ დეგ ნა ი რად შე ა ფა სეს: 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 68,88%, უკ მა ყო ფი ლოა 
მხო ლოდ 21,85%, ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლო 1,32% და ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი 7,95%; საკ რე ბუ-
ლოს მი მართ კმა ყო ფი ლე ბას ხაზს უს ვამს რეს პონ დეტ თა 62,25%, უკ მა ყო ფი ლოა 21,85%, 
ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლო 7,95% და ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი 7,95%. 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 58,28%მა, უკ მა ყო ფი ლე ბა 
10,60%მა, ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლე ბა 1,32%მა და ძა ლი ან კმა ყო ფი ლე ბა 29,80%მა. 

რაც შე ე ხე ბა თვით მარ თვე ლო ბის მხრი დან მო ქა ლა ქე ე ბის მი მარ თვი ა ნო ბის შემ თხვე ვა ში 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას, ბე ნე ფი ცი არ თა 50,34% პა სუ ხობს, რომ მა თი პრობ ლე მე ბი 
ნა წი ლობ რივ მო აგ ვა რეს, 16,55% კი აღ ნიშ ნავს, რომ მა თი პრობ ლე მა რა ზეც მი მარ თეს, 
მოგ ვა რე ბუ ლი ა, პა სუ ხი „დაგ ვპირ დნენ, მაგ რამ უზო მოდ გა ი წე ლა მოგ ვა რე ბის პრო ცე სი“, 
3,97%ის პო ზი ცი ა ა, ხო ლო 1,32% აღ ნიშ ნავს, რომ არც ერ თი პრობ ლე მა არ მო უგ ვა რე
ბი ათ და არც მი უ წო დე ბი ათ წე რი ლო ბით უა რის არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მი ზე ზი. 1,98%თვის 
ქონ დათ მოგ ვა რე ბის მცდე ლო ბა, მაგ რამ მო იყ ვა ნეს არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მი ზე ზი, თუ რა
ტომ ვერ ხერ ხდე ბა პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა, რომ ლის შე სა ხებ წე რი ლო ბით აც ნო ბეს. გა
მო კი თხულ თა საკ მა ოდ დიდ ნა წილს (25,84%) ამა ზე პა სუ ხი არ გა აჩ ნი ა.  

თვით მარ თვე ლო ბის მხრი დან პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ზე და დრო ულ რე ა გი რე ბა ზე სა
უბ რო ბენ თვი სებ რივ გა მო კითხ ვა ში ჩარ თუ ლე ბიც. აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მი მარ თვი ა ნო ბის 
შემ დგომ გა მოხ მა უ რე ბა მა თი მხრი დან არის: 

„რო ცა წა მოვ ჭე რი სო ფელ ში მცხოვ რებ შშმ პირ თა სა კი თხე ბი, მო სახ ლე ო ბას 
ჩა უ ტარ და გა მო კითხ ვა. მე ვთვლი, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბი ნა წი ლობ რივ მო მიგ ვა რეს. კერ ძოდ შშმ პი რე ბის პი რო ბე ბის გა სა უმ-
ჯო ბე სებ ლად“ - შშმ პი რის ოჯა ხის წევ რი.

„სო ფელ ში ძი რი თა დად სა უბ ნო გზე ბის პრობ ლე მა იდ გა. მე რი ამ გა ით ვა ლის წი ნა 
მო თხოვ ნე ბი და ეტა პობ რი ვად შე ას რუ ლა. თი თო ე უ ლი მმარ თვე ლო ბა, ორ გა ნი-
ზა ცი ა, მი სი სამ სა ხუ რე ბი არ სე ბობს იმი სათ ვის, რომ მო ემ სა ხუ როს ხალხს“- სო-
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი.
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კითხ ვა ზე, თუ რო მე ლი კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებს ით ვა ლის წი ნებს ად გი ლობ
რი ვი თვით მარ თვე ლო ბა, შემ დე გი სუ რა თი მი ვი ღეთ: მო ნა წი ლე თა 69,10% თვლის, რომ 
მთლი ა ნად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, 30,90%
ის აზ რით, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის სა ჭი
რო ე ბე ბი, 10,60% თვლის, რომ ქა ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი ასა ხუ ლია ბი უ ჯეტ ში, 7,40%ის აზ
რით, კი მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბის. და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის და ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე. ორი ვე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 3,40%ს შე ად გენს. გა ცე მუ ლი პა სუ ხე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სპე ცი ფი კუ რი 
სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ნაკ ლე ბად ხდე ბა, რაც მო ნა წი ლე თა 25,50%ის აზ რი ა. 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა აქ ტი უ რად ისა უბ რეს სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი-
რო ე ბებ სა და პრობ ლე მებ ზე, თუ რა მი მარ თუ ლე ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბაა მნიშ ვნე ლო ვა ნი. 
გა მო იკ ვე თა ჯან დაც ვის პროგ რა მის გა უმ ჯო ბე სე ბის და ახალ გაზ რდე ბის მხარ და ჭე რის 
აუ ცი ლებ ლო ბა: 

„ჯან დაც ვის სის ტე მა ში ხარ ჯე ბის გაზ რდა, ცო ტა რთუ ლი სა კი თხი ა, თუმ ცა შე-
საძ ლე ბე ლია სპონ სო რის პოვ ნა და კარ გი კლი ნი კის მშე ნებ ლო ბა, თა ნა მედ რო ვე 
აპა რა ტუ რის შე მო ტა ნა და კვა ლი ფი ცი უ რი ექი მე ბის და საქ მე ბა. რამ დე ნი წე ლია 
სამ შო ბი ა რო არ გვაქვს რა ი ონ ში“ - დი ა სახ ლი სი.

 „ხარ ჯე ბის გაზ რდა ყვე ლა ზე მე ტად ჭირ დე ბათ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლებს, შშმ 
პი რებს, უდედ მა მო ბავ შვებს. ამ პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ეკის რე ბა ად გი ლობ-
რივ თვით მმარ თვე ლო ბას“ - პე და გო გი.

ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის მი ერ და სა ხელ და ის სა კი თხე ბი, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბულ 
ყუ რა დღე ბას სა ჭი რო ე ბენ. პუნ ქტე ბად გა მო ი ყო სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა პრობ ლე მე ბი 
და ახალ გაზ რდე ბის მხარ და ჭე რა ში და მიგ რა ცი ის შე სა ჩე რებ ლად. 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 გახ დე ბა. მო ქა ლა ქე თა აზ რით, მე ტი ყუ რა დღე ბა უნ და იყოს 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 ბის მე ქა ნიზ მი: 

„ჩვენ ხში რად ვი ყე ნებთ სიტყ ვას თა ნას წო რო ბას იმის თვის, რომ თა ნას წო რო ბა 
მარ თლაც მო ვახ დი ნოთ რე ა ლუ რად. სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის ინ ტეგ რი რე ბა არის 
სა ჭი რო, მე ტი თა ნად გო მა, მე ტი დახ მა რე ბა და რაც უფ რო მე ტი დახ მა რე ბა და 
რაც უფ რო მე ტი პროგ რა მა იქ ნე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, რო მე ლიც ამ ჯგუ ფის ინ-
ტე რე სებს მო ემ სა ხუ რე ბა, უკე თეს შე დე გებს მი ვი ღებთ“ - რე სურ სცენ ტრის ხელ-
მძღვა ნე ლი.

„სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის, რომ ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა მრა ვალ სო ცი ა ლურ პრო ექტს აფი ნან სებს. სო-
ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის გარ და, კარ გი იქ ნე ბა თუ კი ახალ გაზ რდუ ლი, კულ ტუ-
რულ -შე მოქ მე დე ბი თი და შე მეც ნე ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბას და ეთ მო ბა 
სა თა ნა დო ყუ რა დღე ბა, უფ რო მე ტად ახალ გაზ რდე ბი ჩა ერ თვე ბი ან ამ კუ თხით 
და სხვა მი მარ თუ ლე ბა მი ე ცე მა მათ ცხოვ რე ბას“ - სა ჯა რო მო ხე ლე.
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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, მათ მდგო მა რე ო ბა ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მე ბი, ანუ 
კომ პლექ სუ რი ზრუნ ვა და მხარ და ჭე რა თვით მმარ თვე ლო ბის გან. და სა ხელ და ასე ვე 
ფი ზი კუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის და ფი ნას ნე ბის სა კი თხიც, რა საც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მი სი 
სახ სრე ბით ვერ წვდე 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, გა მო სა ვა ლი თით ქმის არ 
არ სე ბობს. 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.

„ა რის ისე თი რე ა ბი ლი ტა ცი ის პროგ რა მე ბი, რა საც თვით მარ თვე ლო ბა არ აფი ნან-
სებს. ჩვენ ისიც კი არ ვი ცით ამას სა ხელ მწი ფო დაგ ვი ფი ნან სებს თუ არა. ან, რა 
სა ბუ თე ბი უნ და“- შშმ პი რის მშო ბე ლი. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით სა შუ ა ლე ბა მოგ ვე ცა გაგ ვე გო, გა მო კი თხულ თა აზ რით, ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მო სახ ლე ო ბას სრუ ლად აწო დებს თუ არა ინ ფორ მა ცი ას მის მი
ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბა ზე/ მი წო დე ბულ მომ სა ხუ რე ბა ზე. მო ნა წი ლე თა უმ რავ
ლე სო ბა ფიქ რობს, რომ ნა წი ლობ რივ  45,00%, „დი ახ“ პა სუ ხი გას ცა 15,90%მა, ხო ლო 
„ა რა“  7,30%მა. ამ შე კითხ ვა ზე პა სუ ხი არ ქონ და მხო ლოდ 31,80%ს. 

(იხ. დი აგ რა მა 3)

ფიქრობთ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას სრულად აწოდებს 
ინფორმაციას მის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე/მიწოდებულ მომსახურებაზე
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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. მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა და მო კი დე ბუ ლია მათ ინ ტე რე სებ ზე. თვი სებ რი ვი 
კვლე ვის მო ნა წი ლე თა მხრი დან, კი მუ ნი ცი პა ლურ ცხოვ რე ბა ში ჩარ თვის ინ ტე რე სი ნაკ
ლე ბი ა: 

„მი მაჩ ნი ა, რომ ად გი ლობ რივ მა თვით მმარ თვე ლო ბამ და თქვენ, სა მო ქა ლა ქო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, ამ მი მარ თუ ლე ბით უნ და იმუ შა ოთ, რა თა სა ზო გა დო ე ბის 
თვით შეგ ნე ბის ამაღ ლე ბა მოხ დეს ჩარ თუ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით. მო ქა ლა-
ქე თა ჩარ თუ ლო ბა ზო გა დად ხდე ბა და სახ ლე ბე ბის კრე ბებ ზე, რო დე საც ად-
გი ლობ რი ვი ხელ მძღვა ნე ლე ბი მი დი ან მო სახ ლე ო ბას თან, ერ კვე ვი ან რა ჭირ-
დე ბათ, რა არის მათ თვის პრი ო რი ტე ტი, ცდი ლობს და ი ნერ გოს სი ახ ლე ე ბი, 
მხარ და ჭე რა გა მო ხა ტოს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სად მი, გა ით ვა ლის წი ნოს 
ბი უ ჯეტ ში შე სა ბა მი სი სახ სრე ბი. ეს ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა ნი და პრი ო რი ტე-
ტუ ლი ა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ ასეთ შემ თხვე ვა ში მო სახ ლე-
ო ბის ნდო ბა მე ტი ა, რაც ზრდის ჩარ თუ ლო ბას. რაც შე ე ხე ბა საკ რე ბუ ლოს 
სხდო მებს, ამ მხრივ შეზ ღუდ ვა ნამ დვი ლად არ არის და მე მომ სწრე ვარ ფაქ-
ტის, რო ცა დარ ბაზ ში ბი უ ჯე ტი იხი ლე ბო და, რამ დე ნი მე ად გი ლობ რი ვი მო ქა-
ლა ქე ეს წრე ბო და ამ პრო ცესს. შეზ ღუდ ვა არ არის. მთა ვა რი ა, მსგავ სი პრო-
ექ ტე ბის გან ხილ ვა ში ჩარ თვის მხრივ, სა ზო გა დო ე ბის გან იყოს ინ ტე რე სი“ - 
სა ჯა რო მო ხე ლე.

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  23,20% და ნა წი ლობ რივ  41%; არა  3,30%, 
პა სუ ხი არ აქვს გა მო კი თხულ თა 32,50%ს. ხო ლო 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 
(49,70%), ასე ვე მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა (23,20%), მო ქა ლა ქე
თა სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა (11,90%), მო ქა ლა ქე ე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხილ ვა 
(6,60%), ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა (1,30%).

რა ო დე ნობ რივ მა კვლე ვამ ცხად ყო, რომ მო სახ ლე ო ბა მეტ -ნაკ ლე ბად ფლობს ინ ფორ მა ცი-
ას მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ფორ მე ბის შე სა ხებ. 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 მის თა ნახ მად, და სახ ლე ბის კრე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ა, 
რა საც გა მო კი თხულ თა 34,45% უს ვამს ხაზს. და ნარ ჩენ ფორ მებ ზე და ფიქ სირ და ძა ლი ან 
და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი: ან გა რი შის მოს მე ნა 1,30%, საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ში მო ნა წი ლე ო ბა 
2%. სა ერ თოდ 0% და ფიქ სირ და ისეთ ფორ მებ ზე, რო გო რიც არის სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი, 
პე ტი ცი ა, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის საბ ჭო. ხო ლო არც ერ თი ფორ მით არ უსარ გებ ლია 62,25%ს.



31

(იხ. დი აგ რა მა 4)
სამოქალაქო ჩართულობის რომელი ფორმა გამოგიყენებიათ

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ა ზეც, სა უ ბა რი შე ე ხო მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლის 
გაზ რდას. და ფიქ სირ და, რომ ისი ნი ინერ ტუ ლე ბი არი ან და მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი გა აქ
ტი უ რე ბა: 

„ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა. გან სა კუთ რე ბით, თუ გაძ-
ლი ერ დე ბა ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თვა მარ თვის პრო ცეს ში და შშმ პი რე ბი, რომ-
ლებ საც აქვთ უნა რი, სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რი წევ რე ბი გახ დე ბი ან“- პე და გო გი.

„ბევ რი პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა ვან ში, მაგ რამ მო სახ ლე ო ბა არ არის ინ ფორ მი-
რე ბუ ლი. ეკო ნო მი კის და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრო ებს არ ჰყავთ ად გი-
ლობ რი ვი წარ მო მად გენ ლე ბი რა ი ონ ში, თუ არ ჩავ თვლით სა ინ ფორ მა ციო სერ-
ვისს. სა ჭი როა ხე ლი სუფ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა ტუ რიზ მის და ეკო ნო მი კის მხრივ, 
მა გა ლი თად ღვი ნის გზის მო წყო ბა, მარ ნე ბის და სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ე ბის მო-
წყო ბა ში დახ მა რე ბა“ - პენ სი ო ნე რი.

„მო ქა ლა ქე ე ბი ამ კუ თხით უფ რო პა სი უ რე ბი არი ან, მო სახ ლე ო ბის დიდ მა ნა წილ-
მა არც კი იცის რომ შე უძ ლია საკ რე ბუ ლოს სხდო მებ ზე დას წრე ბა, არ იცი ან, 
რომ შე უძ ლი ათ მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში, თუნ დაც წი ნა და-
დე ბე ბის წარ დგე ნის, პე ტი ცი ის, შეხ ვედ რე ბის ინი ცი რე ბის სა ხით. სა ჭი როა მა თი 
მე ტი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა“ - შშმ პი რი.

„ვფიქ რობ, რომ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბა, თვით შეგ ნე ბა უნ-
და გა ი ზარ დოს. ინ ფორ მი რე ბის გაზ რდას თან და კავ ში რე ბით ზუს ტა დაც უნ და ვი-
მუ შა ვოთ ყვე ლა ჩვენ გან მა, რომ მი ვა წო დოთ ინ ფორ მა ცია იმ ნე ბის მი ერ სა კითხ-
ზე, რაც უნ და გა ნი ხი ლონ, ამ მე ტად ავუხ სნათ, გან ხილ ვა ში მა თი რო ლი რა ო დენ 
პრი ო რი ტე ტუ ლია და რა ო დენ მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა მა თი აზ რი ამ პრო ექ ტის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში“ - სა ხე ლოვ ნე ბო, გა ნათ ლე ბი სა და ტუ რიზ მის გან-
ვი თა რე ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რი.
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სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, ქონ დათ თუ არა სა შუ ა ლე ბა მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი შე ნიშ ვნე ბი მი ე წო დე ბი ნათ შე სა ბა მი სი უწყე ბის თვის, დად გინ და, რომ უმ რავ ლე სო ბას, 
რაც მო ნა წი ლე თა 65,60%ს შე ად გენს, არ ქონ და მცდე ლო ბა, მხო ლოდ 8,60% პა სუ ხობს, 
რომ ქონ და და პა სუ ხი „ა რა“ შე მო ხა ზა 25,80%მა. შე ნიშ ვნე ბის მი წო დე ბის ძი რი თად 
ფორ მე ბად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა: პი რა დი შეხ ვედ რა შე სა ბა მი სი უწყე ბის წარ მო მად გენ ლებ
თან (11,92%), მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დზე/ ვებ გვერ დზე პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბა 
(0,66%) და წე რი ლი (1,32%).  

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:

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 58,30%ს შე უძ ლია და ა სა ხე
ლოს ერ თი, ერ თზე მე ტი  39,10%ს და სამ ზე მე ტი 2,60%ს. რეს პონ დენ ტთა აზ რით, 
აუ ცი ლე ბე ლია 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 (73,50%), ასე ვე 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 ო ბის ჩარ თვა (11,90%), 
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 (3,97%), 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  (6%), 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 
(3,97%).

ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის აზ რით, მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, აუ
ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რო ბა, რა საც სწო რედ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
გა აქ ტი უ რე ბა შე უ წყობს ხელს: 

„ყვე ლა ზე მთა ვა რი ასეთ დროს არის სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი უ რო ბა. სა ზო გა დო-
ე ბის აქ ტი უ რო ბას, პირ ველ რიგ ში, ასე თი ტი პის სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
გაძ ლი ე რე ბა ში ვხე დავ. მა თი რო ლი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. კი დევ ერ თხელ ვამ-
ბობ, ის შეხ ვედ რე ბი, რო მელ საც თქვენ, თუ თქვე ნი ტი პის სხვა დას ხვა სა მო ქა-
ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აწარ მო ებთ, რომ ლე ბიც ახ დე ნენ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე-
ბას, პრობ ლე მის და ნახ ვას, მათ ანა ლიზს, სა ბო ლოო ჯამ ში მი ყავთ სა ზო გა დო ე ბა 
უკე თე სი ხვა ლინ დე ლი დღის კენ. ე. ი. თქვე ნი რო ლი არის შე უ ფა სე ბე ლი“- რე-
სურ სცენ ტრის ხელ მძღვა ნე ლი. 

„ვფიქ რობ, პირ ველ რიგ ში მო ვიწ ვი ოთ და გა ვაც ნო ბი ე როთ მო ქა ლა ქე ე ბი, 
ვუთხ რათ რა ო დენ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი სიტყ ვა, მა თი შე მო თა ვა ზე ბა ნე ბის-
მი ერ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. ისი ნი და ი ნა ხა ვენ და იტყ ვი ან „ჩვენც გვეთ-
ქმის, ჩვენც შეგ ვიძ ლი ა, ჩვენც ინი ცი ა ტო რე ბი გავ ხდე ბით გარ კვე უ ლი სი ახ-
ლის და ნერ გვა ში“ და გა იზ რდე ბა ორ მხრი ვი ჩარ თუ ლო ბა მო სახ ლე ო ბის და 
მმარ თვე ლო ბის. სა სურ ვე ლია რო გორც სამ თავ რო ბო, ასე ვე არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც იყ ვნენ სა თა ნა დოდ ჩარ თულ ნი სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე-
ბუ ლო ბა ში. ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა არ არის არც მარ ტი ვი, და არც რთუ-
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ლი, მთა ვა რია სწო რად იყოს მი მარ თუ ლი და მი ტა ნი ლი თი თო ე ულ ოჯა ხამ დე. 
ყვე ლა ზე კარ გად ინ ფორ მა ცი ას მი ა წო დებს ჟურ ნალ -გა ზე თე ბი, ბუკ ლე ტე ბი, 
ბა ნე რე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი, ვებ გვერ დი და ადა მი ა ნე ბი მო ახ დე ნენ რე ა გი-
რე ბას. შეხ ვედ რე ბიც ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. თუ ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე-
ლო ბის ხელ მძღვა ნე ლე ბი 3 სთ-ზე და გეგ მა ვენ მო სახ ლე ო ბას თან შეხ ვედ რას, 
შე იძ ლე ბა ამ დრო ის თვის ყვე ლას არ ქონ დეს შეხ ვედ რა ზე დას წრე ბის სა შუ-
ა ლე ბა, მაგ რამ სა ღა მოს, თა ვი სუ ფალ დროს, წა ი კი თხა ბეჭ დუ რი ვერ სია და 
გა ეც ნო ინ ფორ მა ცი ებს, ამი ტომ ბეჭ დუ რი ორ გა ნოს არ სე ბო ბა ძალ ზედ მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ა“ - სა ჯა რო მო ხე ლე.

იმა ზე, თუ რამ დე ნად ეფექ ტუ რია მო სახ ლე ო 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, აღ მოჩ ნდა, რომ უმ რავ
ლე სო ბის თვის ეფექ ტუ რია (77,50%), 11,90% თვლის, რომ არ არის ეფექ ტუ რი, ხო ლო 
10,60% სთვის ძა ლი ან ეფექ ტუ რი ა. 

სა ინ ტე რე სო სუ რა თი მი ვი ღეთ რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში იმის შე სა ხებ, თუ რა ში ხე და ვენ 
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 ბის პრო ცეს ში. მო ნა წი ლე ე ბის 27,80% ამას ხე დავს ინ ფორ მი რე ბა სა 
და გა ნათ ლე ბა ში. უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, ასე ვე 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 (48,7%), მა თი მხრი დან ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ
სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის ად ვო კა ტი რე ბა (29,80%), რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის 
კონ ტრო ლი/ მო ნი ტო რინ გი (15,90%), 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 (22,50%), მო ქა ლა ქე თა უფ
ლე ბე ბის დაც ვა (36,40%), 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 (7,30%), 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 (3,30%) და შე კითხ ვა ზე პა სუ ხი არ 
აქვს მხო ლოდ 6,62%ს.

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. 
პა სუ ხე ბი ასე კლა სი ფი ცირ და: სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა (38,40%), ჯან დაც ვა (70,90%), ინ
ფრას ტრუქ ტუ რა (31,10%), 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 (13,20%), სას მე ლი წყა ლი (20,50%), წყა ლა რი ნე ბა (18,50%), შშმ 
პი რე ბის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მო (19,90%), ავა რი უ ლი სახ ლე ბის /ე ზო ე ბის მო წეს რი გე ბა 
(4,60%), მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა (15,90%), მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი მო ხუ ცე
ბი სათ ვის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი (16,60%), პარ კე ბი და გამ წვა ნე ბა (11,90%), სურ სა თის 
უვ ნებ ლო ბა (11,30%), სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტი (10,60%), და სუფ თა ვე ბა/ ნარ ჩე ნე
ბის მარ თვა (8,60%), სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი (7,90%), სა ნი აღ ვრე ქსე ლე ბი (6,60%), 
კულ ტუ რა გა ნათ ლე ბა (4,60%), 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 (2,60%). 

იმის თვის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მოხ დეს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა
ყო ფი ლე ბა, აუ ცი ლე ბე ლია არ სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბი შე სა ბა მი სო ბა ში მო დი ო
დეს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ თან:
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„მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლოვ ნად აუ ცი ლე ბე-
ლი ა, რომ მი ე ცეს ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ-
ლე ბა, მა გა ლი თად, ვის მი ე ცეს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სი და ვის არა. 
გა ცი ლე ბით უკეთ იცის თუნ დაც მერ მა, ან მე რის წარ მო მად გე ნელ მა, რო გორ 
ცხოვ რობს ესა თუ ის ოჯა ხი, ვიდ რე ცენ ტრა ლურ მა ხე ლი სუ ფალ მა იმ და წე რი ლი 
ქუ ლე ბის მი ხედ ვით, რო მელ საც ით ვლის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა. ვფიქ რობ, ეს 
არის კითხ ვა ზე პა სუ ხი“ - სა ჯა რო მო ხე ლე.

„ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კომ პე ტენ ცია უნ და იყოს სო ცი ა ლუ რი 
სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა, რად გან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ მა უკეთ 
იცი ან მა თი მო სახ ლე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ამ შემ თხვე ვა ში მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლის აზ რი აუ ცი ლებ ლად უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი“ - სა ხე ლოვ ნე ბო, გა ნათ ლე ბი სა და ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის 
დი რექ ტო 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 სა 
და 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, მა ინც რჩე ბა 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 რო გორც 
საქ მი ან კო მუ ნი კა ცი ას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან, ასე ვე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას ად გი ლობ
რივ პრო ცე სებ ზე (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. 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. 
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სა ჯა რო რე ფორ მის წარ მა ტე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია 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:

 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. ამ კუ თხით მნიშ ვნე ლო ვა ნია 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 რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა.

 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. მო სახ ლე ო ბის იმ ნა წი ლის თვის, რო მელ საც ელექ
ტრო ნულ პლატ ფორ მებ ზე ხე ლი ნაკ ლე ბად მი უწ ვდე ბა, სა სურ ვე ლი ა, ინ ფორ მა ცი ის 
გა ცე მა მოხ დეს ბეჭ დუ რი მა სა ლე ბის სა შუ ა ლე ბით.

 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).

 სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 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. 

მომსახურებისეფექტიანობისგაუმჯობესებისთვის

 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 ბის, 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. 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 ვის 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. 

 სა სურ ვე ლია ხე ლი შე ე წყოს ახალ გაზ რდე ბის დაბ რუ ნე ბას მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 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. ამის თვის 
მაქ სი მა ლუ რად იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის რე სურ სი და მოხ დეს 
ბიზ ნე სის წა ხა ლი სე ბა.

ადგილობრივიმონაწილეობისსაკითხი

 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. 
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 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, რაც 
ხელს შე უ წყობს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
და კე თილ დღე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. 

არასამთავრობოორგანიზაციებისსოციალური

პარტნიორობისსისტემაშიმონაწილეობა

 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).

 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 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ფუნ ქცი ო ნი რე ბენ, ან სა მოქ მე დო არე ა ლად არ ჩე უ ლი აქვთ 
ვა ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, ხე ლი შე უ წყონ ად გი ლობ რივ მო ქა ლა ქე ებს არ სე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბით შე უ ფერ ხებ ლად სარ გებ ლო ბა ში, მას ზე მე ტი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა სა 
და რაც მთა ვა რი ა, სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბი სათ ვის სა თა ნა დო უნა რე ბის გა მო მუ შა
ვე ბა ში.
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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 ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა 2015 წლი დან მიმ
დი ნა რე ობს. ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გა მოვ ლე ნა, თუ რო გო რია რე ფორ მის რე ა
ლუ რი შე დე გე ბი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, სა დაც ყვე ლა ზე კარ გად ჩანს ის გავ ლე ნა, რაც 
მას აქვს უბ რა ლო მო ქა ლა ქე ე ბის ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ზე, სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ 
აღ მავ ლო ბა ზე; მათ თვის მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ხა რის ხსა და მო ცუ ლო ბა ზე; მო ქა ლა
ქე ე ბის უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბა ზე ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში; ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლურ 
ე კო ნო მი კუ რი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრა ში. 

რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მთელ პრო ცეს ში, ად გი ლობ რი ვი ამო ცა ნე ბის მი მარ თუ
ლე ბით, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი დატ ვირ თვის მა ტა რე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის და ხა რის ხის სა კი თხი, ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი 
პრაქ ტი კა და ჯერ კი დევ არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, რად გან, სხვა დას ხვა მი ზეზ თა გა მო, 
ჯერ კი დევ შორს ვართ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ყვე ლა სი კე თით ჯე როვ ნად სარ
გებ ლო ბი სა და მი სი, რო გორც ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის, სა ჭი რო
ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მი ღე ბის, მო ნა წი ლე ო ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის სის ტე მის 
ინ სტრუ მენ ტის ეფექ ტუ რო ბის გან. რომ არა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მა, მათ 
შო რის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, ბევ რად უფ რო გარ თულ დე ბო და კო ვიდ–19–ის პან დე მი ის 
მარ თვა და სრულ ფა სო ვა ნი კო მუ ნი კა ცია მო ქა ლა ქე ებ სა და ხე ლი სუფ ლე ბას, თა ვად ხე
ლი სუფ ლე ბის სხვა დას ხვა რგო ლებს, ოფი ცი ა ლურ და არა ო ფი ცი ა ლურ სტრუქ ტუ რებს 
შო რის.

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, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რით, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 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“. 

მო ცე მულ ეტაპ ზე თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ა(ა) იპ ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც
ვი სა და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი აღ ზრდის კავ ში რის „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, 2021 წლის მა ის ივ ნის ში 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.

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი წარ მო ად გენს თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის ან გა რიშს, რომ ლი თაც მოხ და რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში მო ქა
ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის  მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. კვლე ვის 
შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი მიგ ნე ბე ბი მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტულ სა ჭი რო ე ბებ ზე, შე მუ
შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა ფუძ ვლად და ე დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა უმ ჯო ბე სე ბულ 
მარ თვა სა და მომ სა ხუ რე ბას.
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1.კვლევისმიზანიდამეთოდოლოგია

კვლე ვის მი ზა ნია თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
კონ ტექ სტში, 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 მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა, სა თა ნა
დო 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 ბის ად ვო
კა ტი რე ბის თვის.

კვლე ვის ამო ცა ნე ბი: მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა, მტკი ცე
ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა.

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: კვლე ვის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო რა ო დე ნობ რი ვი და თვი
სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დე ბი. მომ ზად და კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი, სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი 
კითხ ვა რი რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თვის, ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი თვი
სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დით ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად.

კვლე ვის მე თო დე ბი: მო ნა ცემ თა მო სა პო ვებ ლად რა ო დე ნობ რი ვი მე თო დით გა მო ი კი თხა 
150 რეს პონ დენ ტი, თვი სებ რი ვი მე თო დით 31 რეს პონ დენ ტი (4 ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ
სი ა, 4 სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტებ თან). გა კეთ და შეხ ვედ რე ბის 
აუ დი ო ჩა ნა წე რე ბი და სტე ნოგ რა მა, მომ ზად და ტრან სკრიპ ტე ბი და შე სა ბა მი სი ან გა რი შე
ბი ინ ტერ ვი უ ე რე ბის მხრი დან. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ინ ტერ პრე ტი რე ბის და ანა ლი ზის 
სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და კვლე ვის ან გა რი ში.

კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და კვო ტუ რი მე თო დით, გათ ვა ლის წინ და სო ცი
ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, სპე ცი ფი კუ რი გენ დე რუ ლი ჯგუ ფე ბი. 

2.კვლევისსამიზნეჯგუფისსოციალურ-დემოგრაფიული

სტრუქტურა

სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბულ რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი იყო 
150 ადა მი ა ნი: ქა ლი  56% და კა ცი  43%. თვი სებ რი ვი კვლე ვით 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 და მო იც ვა 31 რეს პონ დენ ტი – 26 ქა ლი და 5 კა ცი.

სულ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 184მა რეს პონ დენ ტმა, მათ შო რის იყო 111 ქა ლი და 
70 კა ცი. რეს პონ დენ ტე ბის ასა კი იყო 18დან 77 წლამ დე. მათ შო რის, და ქორ წი ნე ბუ ლია – 
61.3%, არ არის და ო ჯა ხე ბუ ლი  27.3%, ქვრი ვია – 9.3%, გან ქორ წი ნე ბუ ლია  2%; სრუ ლი 
სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბით არის 27.3%, სრუ ლი უმაღ ლე სი (ბა კა ლავ რი, მა გის ტრი)  48.7%, 
სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი/ კო ლე ჯი  20%, არას რუ ლი სა შუ ა ლო  4%.

კვლე ვის რეს პონ დენ ტებს წარ მო ად გენ დნენ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, დევ ნი ლე ბი, მარ
ტო ხე ლა და მრა ვალ შვი ლი ა ნი მშობ ლე ბი, შშმ პი რე ბი. გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის მქო
ნე იყო რეს პონ დენ ტთა 54%, მათ შო რის, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი  14.7%, იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი – 14.7%, მრა ვალ შვი ლი ა ნი მშო ბე ლი – 10.6%, შშმ პი რი  10%. 
მო ნა წი ლე თა 36.9% უმუ შე ვა რი ა. და საქ მე ბულ თა გან: სა ჯა რო მო ხე ლე/ სა ხელ მწი ფოს მი
ერ და ქი რა ვე ბუ ლი პი რი იყო 14.1%, პენ სი ო ნე რი  12.1%, თვით და საქ მე ბუ ლი (მე წარ მე, 
მე ურ ნე)  16.7%, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ა ში და საქ მე ბუ ლი  15.4%, სტუ დენ ტი – 4.7%.
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გა მო კი თხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი ოჯა ხის 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): <100  13.3%; 101500  27.3%, 
501900  38%, 901ზე მე ტი  16%. უა რი პა სუხ ზე  5.4%. ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ის მი
ხედ ვით, უფ რო ინ ფორ მი რე ბულ ნი არი ან შე და რე ბით ახალ გაზ რდა რეს პონ დენ ტე ბი. არა
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი იზ რდე ბა ასა კის პა რა ლე ლუ რად (1834 წწ  6%; 3564 
წწ 10%; 65 წე ლი და ზე ვით  15%).

3.კვლევისშედეგები

3.1.გამჭვირვალობა

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბა. რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის 
შე ფა სე ბა. სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თა ო ბა ზე ინ ფორ მი რე ბუ ლად თვლის თავს 
რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბის უფ რო მე ტი ნა წი ლი („დი ახ“  29.3%, „ნა წი
ლობ რივ“ 48%). პა სუ ხი „ა რა“ გას ცა რეს პონ დენ ტთა 22.7%მა. მათ შო რის, კა ცე ბი სა 
და ქა ლე ბის თა ნა ფარ დო ბა თით ქმის ერ თნა ი რია – „დი ახ“: ქა ლი32%, კა ცი  33%; „ა რა“: 
ქა ლი  9%, კა ცი  10%.

რე ფორ მა ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბად ძი რი თა დად გა მო იკ ვე თა სა ხე ლი
სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის (32.8%) და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (31.2%) წარ
მო მად გენ ლე ბი. მო ქა ლა ქე ე ბის ნა წი ლი აცხა დებს, რომ ინ ფორ მა ცი ას იღებს ტე ლე
ვი ზი ი დან (18.4%) და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუ ქი დან /ვებ –გვერ დი დან (12%). აქაც 
იკ ვე თე ბა სხვა ო ბა ასა კობ რი ვი ცენ ზის მი ხედ ვით: მათ შო რის, ვინც უფ რო ხში რად 
სარ გებ ლობს ფე ის ბუ ქით, ჭარ ბო ბენ ახალ გაზ რდე ბი: 1834წწ  56%; 3564 წწ  22%, 
65 წე ლი და მე ტი  22%. 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ წი ნა პე რი ოდ თან შე და რე ბით, მო ქა
ლა ქე ე ბი ბევ რად უკეთ არი ან ინ ფორ მი რე ბულ ნი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თა
ო ბა ზე და მე ტია ნდო ბა იმი სა, რომ ის მო ი ტანს გარ კვე ულ სო ცი ა ლურ სი კე თეს. 

რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლი ამას არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის, მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, ფონ დი 
„სო ხუ მის“ და მი სი პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დამ სა ხუ რე ბად მი იჩ ნევს:

„მერ წმუ ნეთ, თქვენს ამ აქ ტი უ რო ბას – ფონდ ,,სო ხუ მის“ ჩარ თუ ლო ბას მოჰ ყვა 
ის, რომ სა ზო გა დო ე ბის სე რი ო ზულ მა ნა წილ მა მე ტი გა ი გო ამ რე ფორ მის შე-
სა ხებ... თავ და პირ ვე ლად ამ შეხ ვედ რე ბის და კვლე ვე ბის მი მართ კრი ტი კუ ლად 
იყ ვნენ ადა მი ა ნე ბი გან წყო ბილ ნი, მაგ რამ შემ დეგ, უკ ვე თან და თა ნო ბით ჩა მო-
ყა ლიბ და და მო კი დე ბუ ლე ბა, რომ რე ფორ მა სან დო ა, კარ გის მომ ცე მია და ასე 
ჩა ერ თო მას ში ბევ რი ადა მი ა ნი“ (ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ა, და წე სე ბუ ლე ბის მე-
ნე ჯე რი).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბის 50%–ის აზ რით, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მა არის უკე თე სი მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა. მხო ლოდ 12.7% თვლის, 
რომ ის ვერ მო ახ დენს გავ ლე ნას მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე და 22,7%ს უჭირს 
პო ზი ცი ის გა მო ხატ ვა. სა ინ ტე რე სო ა, რომ მო ნა ცემ თა სეგ რე გი რე ბით გა მოვ ლინ და, 
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რომ გა მო კი თხუ ლი დევ ნი ლე ბის 39% და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბის 57% მი იჩ ნევს, 
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.

რე ფორ მის წარ მა ტე ბა ში ად გი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბა სხვა რეს პონ დენ
ტე ბის მხრი და ნაც იყო ხაზ გას მუ ლი. და ფიქ სირ და პო ზი ტი უ რი გან წყო ბა სა ჯა რო მმარ
თვე ლო ბის რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გის სა მუ შაო ჯგუ ფის საქ მი ა ნო ბის მი მართ, რი თაც 
თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხელ შე წყო ბა მოხ და და მო ხერ ხდა 
ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში გარ კვე უ ლი სა კი თხე ბის ინი ცი რე ბა:

„მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შექ მნილ მა სა მუ შაო ჯგუფ მა, რომ ლის წევ რე ბი თვით მმარ-
თვე ლო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
არი ან, გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გან ვი-
თა რე ბა სა და მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტის და გეგ მა რე ბის პრო ცეს ზე“ (სიღ რმი სე-
უ ლი ინ ტერ ვიუ ექ სპერ ტთან, საკ რე ბუ ლოს სპე ცი ა ლის ტი).

თუმ ცა, აქ ვე გა მო იკ ვე თა სურ ვი ლი, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი მე ტად იყ ვნენ ინ ფორ მი რე ბულ ნი 
და ჰქონ დეთ სა შუ ა ლე ბა, უფ რო ინ ტენ სი უ რად ადევ ნონ თვა ლი მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს, 
რაც მათ სა ვე ცხოვ რე ბა ზე აი სა ხე ბა: 

„არ ვარ უინ ტე რე სოდ ამ სა კი თხე ბის მი მართ, მაგ რამ მა ინც არ მაქვს საკ მა რი სი 
ინ ფორ მა ცი ა, არ მო დის ჩვე ნამ დე. სო ცი ა ლურ ქსე ლებ საც აქ ტი უ რად ვი ყე ნებ, 
მაგ რამ არ მხვდე ბა იქ სა ჯა რო რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის შე სა ხებ საკ მა რი სი 
ინ ფორ მა ცი ა“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, სკო ლის პე და გო გი). 

„თუ ჩვენ მე ტი ინ ფორ მა ცია გვექ ნე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის მიმ დი ნა რე ო ბის 
შე სა ხებ, უფ რო ჯან სა ღად შევ ძლებთ რე ფორ მის შე ფა სე ბა საც“ (ფო კუს -ჯგუ ფის 
დის კუ სი ა, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და).

მოხ და იმის ხაზ გას მა, რომ სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი თა ვა დაც უფ რო მე ტად უნ და იყ ვნენ გაც
ნო ბი ე რე ბულ ნი რე ფორ მის ამო ცა ნებ ზე, ად გი ლობ რივ გა მოწ ვე ვებ ზე და მათ გა და საჭ რე
ლად მე ტი კო მუ ნი კა ცია ჰქონ დეთ მო ქა ლა ქე ებ თან:

„რე ა ლუ რად აღ მოჩ ნდა, რომ მათ თვი საც სი ახ ლე იყო და კარ გად არც თა ვად იყ-
ვნენ გათ ვიც ნო ბი ე რე ბულ ნი, მა გი ტო მაც ვფიქ რობ, რომ გა აზ რე ბის პრობ ლე მა 
ჯე რაც გვაქვს“ (ფო კუს-ჯგუ ფის დის კუ სი ა, ახალ გაზ რდა, სსო-ს წარ მო მად გე ნე-
ლი).

„ჩე მი აზ რით, უნ და მოქ მე დებ დეს კო ორ დი ნა ტო რე ბის სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც იტ-
ვირ თებს ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას მო სახ ლე ო ბა ში“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ-
სი ა, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და).

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მო ნა პოვ რად იქ ნა აღი ა რე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ახა ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი რგო ლის  ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გან ყო ფი ლე ბის შექ მნა: 

„ე სეც რე ფორ მის ნა წი ლი ა, მაგ რამ სა ზო გა დო ე ბა ნაკ ლე ბად არის ინ ფორ მი რე-
ბუ ლი ამ კონ კრე ტულ სამ სა ხურ ზეც და, ზო გა დად, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე-
ფორ მის შე სა ხე ბაც. ჩვენ და ვი წყეთ ჩვე ნი სამ სა ხუ რის და სოც. მუ შა კე ბის არ სე-
ბო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა“ (ფო კუს –ჯგუ ფის დის კუ სი ა, მე რი ის 
სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი).
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ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი. ხა რის ხი, მო ცუ ლო ბა. გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა. ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვით გა მოვ ლინ და, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით მო ქა ლა ქე თა მხო ლოდ გარ
კვე უ ლი რა ო დე ნო ბა სარ გებ ლობს. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ნა წი ლის შე ფა სე
ბით, მი სი პო ზი ტი უ რი შე დე გე ბი ბევ რმა და ი ნა ხა და მო მარ თვი ა ნო ბამ მო ი მა ტა, მაგ რამ 
უფ რო დი დი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ ამ მხრივ, წი ნა პე რი ოდ თან შე და რე ბით, გა მოკ ვე თი
ლი პროგ რე სი მა ინც არა ა:

„ძა ლი ან კარ გად გა ა მარ თლა. ერ თი წლის წინ წარ მოდ გე ნა არ ჰქონ და სო ფელ ში 
ვინ მეს, რომ ასე თი რა მე მოხ დე ბო და, ახ ლა კი მათ შე უძ ლი ათ ად მი ნის ტრა ცი ულ 
ერ თე ულ ში, ად გილ ზე ისარ გებ ლონ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ო ბის სერ ვი სით. 
რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მო სახ ლე ო ბის მო მარ თვი ა ნო ბა მაც იმა ტა“ (ფო-
კუს –ჯგუ ფის დის კუ სი ა, შშმ ბავ შვის მშო ბე ლი, სა ჯა რო მო ხე ლე).

„მო სახ ლე ო ბას მარ თლაც გა უ ი ოლ და ამ კუ თხით მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა. რო-
დე საც საქ მე ეხე ბო და მი წე ბის და რე გის ტრი რე ბას, სა ჯა რო რე ეს ტრში ვი ზი ტის 
და ჯავ შნას, თუ ონ ლა ინ მომ სა ხუ რე ბას, ბევ რმა ისარ გებ ლა ამ მი მარ თუ ლე ბით 
და, შე სა ბა მი სად, და ზო გა ხარ ჯე ბიც და დროც. ბევ რის თვის ისიც სი ახ ლეს წარ-
მო ად გენ და, რომ სოფ ლის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ში არ სე ბობ და ელექ ტრო-
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სერ ვი სი, რომ ლი თაც მას შე ეძ ლო ესარ გებ ლა. ეს, რა თქმა 
უნ და, მარ თლაც წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი ა“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, სა ჯა რო 
მო ხე ლე). 

ამ კუ თხით იგი ვე ინ ფორ მა ცი ას იძ ლე ვა რა ო დე ნობ რი ვი გა მო კითხ ვის მა სა ლე ბი, რომ ლე
ბიც უჩ ვე ნებს, რომ რეს პონ დენ ტე ბის 21.5%მა მი წის გა ფორ მე ბის სა კითხ თან და კავ ში
რე ბით ისარ გებ ლა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით. 

გან სხვა ვე ბუ ლი პო ზი ცი ის მქო ნე რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პან
დე მი ის პე რი ოდ მაც კარ გად უჩ ვე ნა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სი კე თე და მი სი მოქ
ნი ლო ბა, ბევ რი სუ ბი ექ ტუ რი და ობი ექ ტუ რი მი ზე ზის გა მო, მო ქა ლა ქე ე ბის დიდ ნა წილს 
მა ინც არ მი უწ ვდე ბა მის და მი ხე ლი. უმ თავ რე სი მი ზე ზი – ცენ ტრი დან მო შო რე ბულ თე
მებ ში ინ ტერ ნე ტის არ ქო ნა, ან მი სი და ბა ლი სიჩ ქა რე ა, ასე ვე, სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი მო
წყო ბი ლო ბე ბის დე ფი ცი ტი.

გა მო კი თხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 22% აცხა დებს, რომ ინ ფორ მი რე ბუ ლია და 46.7% 
მეტ ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლი, 26% აღ ნიშ ნავს, რომ არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი; „არ 
მა ინ ტე რე სებს“  5.3%. ამ შემ თხვე ვა ში ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ სა ხელ დე ბა „შე სა ბა მი სი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი/ ფე ის ბუ ქი“  34%; „ა რა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი“  26%; „ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რა“  19.3%; 
„ტე ლე ვი ზი ა“  10%. პა სუ ხე ბი „სხვა“ – 10.5% : „მე გობ რე ბის გან“, „პი რა დი კონ ტაქ
ტე ბი“ და ა.შ.

მო ქა ლა ქე ე ბი მი უ თი თე ბენ, რომ მათ, ვინც ნაკ ლე ბად სარ გებ ლობს ინ ტერ ნე ტით, შე სა ბა
მი სად, ნაკ ლე ბად მის დით ინ ფორ მა ცია ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის თა ო ბა ზე და იმა ზე, 
თუ რო გორ გა მო ი ყე ნონ ისი ნი. ამი ტომ, ამ კუ თხით მე ტი ძა ლის ხმე ვა უნ და იქ ნეს გა წე
უ ლი: 
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„კარ გი იქ ნე ბო და ჯგუ ფე ბის შექ მნა, რომ ლე ბიც იზ რუ ნებ დნენ მო ქა ლა ქე თა ინ-
ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე“ (ფო კუს– ჯგუ ფის დის კუ სი ა, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და). 

„სოფ ლის წარ მო მად გენ ლე ბი, მა თი ასის ტენ ტე ბი უნ და აწ ვდიდ ნენ ინ ფორ მა ცი ას 
მო სახ ლე ო ბას“ (ფო კუს –ჯგუ ფის დის კუ სი ა, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი). 

ამ კუ თხით არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს აღი ა რე ბენ თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ
ლე ბიც, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა ბევ რად ამარ ტი ვებს 
თვით მმარ თვე ლო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ას. თუნ დაც უჭირ დეს ადა მი ანს გა და ად გი ლე ბა, 
ან არ ფლობ დეს სა თა ნა დო უნა რებს, მი სი დახ მა რე ბა ამ სერ ვი სით სარ გებ ლო ბა ში 
შე იძ ლე ბა: 

„ეს ბევ რმა ადა მი ან მა უნ და იცო დეს. თა ვად მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი სოფ ლებ ში 
უნ და იყ ვნენ და ინ ტე რე სე ბულ ნი იმით, რომ ხალ ხმა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე-
ბის შე სა ხებ გა ი გონ. სამ წუ ხა როდ ამის პრო პა გან დი რე ბას არ ვე წე ვით “(ფო კუს -
ჯგუ ფის დის კუ სი ა, მე რის წარ მო მად გენ ლის ასის ტენ ტი).

„სო ფელ ში ასა კო ვა ნი ადა მი ა ნე ბი არი ან, რო მელ თაც წვდო მა არ აქვთ არც 
ინ ტერ ნეტ თან და არც ტე ლე ფონ თან. აი, ამ კუ თხით სა ჭი როა სოფ ლის წარ-
მო მად გენ ლე ბი სა გან მე ტი მუ შა ო ბა, აქ ტი უ რო ბა. მათ კარ გად უნ და იცოდ ნენ 
სა კუ თა რი უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, სკო ლის პე და-
გო გი). 

ცალ კე უ ლი რეს პონ დენ ტე ბი საკ მა ოდ კრი ტი კულ ნი იყ ვნენ მე რი ის წარ მო მად გენ ლე ბის 
საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბი სას: 

„არ არის მე რი ის წარ მო მად გენ ლე ბის სა თა ნა დო კავ ში რი მო სახ ლე ო ბას თან. ყვე-
ლა სო ფელ ში უნ და იყოს თა ვი ანთ უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ში გარ კვე უ ლი, პრო ფე სი ო-
ნა ლი კად რე ბი“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, ბუ ღალ ტე რი).

„სოფ ლებ ში კავ ში რი არ არის სოფ ლის წარ მო მად გენ ლებ სა და მო სახ ლე ო ბას შო-
რის, ბევ რგან, თვით მმარ თველ ერ თე ულ ში, ისე თი კად რე ბი ჰყავთ, თა ვა დაც რომ 
ვერ ერ კვე ვი ან ჯე როვ ნად ამა თუ იმ სა კითხ ში და, ცხა დი ა, მათ უჭირთ სხვებს 
უკეთ გა ა გე ბი ნონ“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სპე ცი ა-
ლის ტი). 

მო ვიშ ვე ლი ებთ რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მა სა ლებს, რო მელ თა მი ხედ ვით, მე რი ის წარ მო
მად გენ ლის საქ მი ა ნო ბით კმა ყო ფი ლია გა მო კი თხულ თა 53%; უკ მა ყო ფი ლო 19%; ძა ლი ან 
კმა ყო ფი ლი 11%; ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლო 17%.

აღ ნიშ ნულ გა მოწ ვე ვა ზე სა პა სუ ხოდ თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ებს სპე ცი ა ლუ რი 
მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბის შექ მნა, ახალ გაზ რდე ბის მო ბი ლი ზე ბა და ჩარ თვა მი აჩ ნი ათ მი
ზან შე წო ნი ლად. ისი ნი მი უ თი თე ბენ, რომ მო ქა ლა ქე ე ბის დი დი ნა წი ლი სარ გებ ლობს ად
გი ლობ რი ვი გა ზე თით, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მო ი ყე ნონ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის:
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„მე რი ამ და ად გი ლობ რივ მა წარ მო მად გენ ლებ მა მე ტი ყუ რა დღე ბა უნ და და უთ-
მონ იმას, რომ სოფ ლებ ში გა ზე თის გავ რცე ლე ბის არე ა ლი გა ფარ თოვ დეს და 
მი ვი დეს მო სახ ლე ო ბამ დე... ასა კო ვან ადა მი ა ნებს გა ზე თი უყ ვართ, ისი ნი, ძი რი-
თა დად, პრე სას ეც ნო ბი ან, მიჩ ვე უ ლე ბი არი ან კითხ ვას და სი ახ ლე ე ბის გა გე ბის 
სურ ვი ლი და მო თხოვ ნი ლე ბა აქვთ“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, სა ჯა რო სკო ლის 
პე და გო გი).

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი 
ასე ვე აცხა დებს, რომ ნაკ ლე ბად მი უწ ვდე ბა ხე ლი ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე: „ხე
ლი არ მი მიწ ვდე ბა“  31.3%. სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე ბის არ ქო ნას ასა ხე ლებს რეს
პონ დენ ტთა 16.7%. სა კი თხე ბი, რომ ლებ თან და კავ ში რე ბი თაც გა მო უ ყე ნე ბი ათ ელექ
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა შემ დეგ ნა ი რად ნა წილ დე ბა: „ონ ლა ინ გან ცხა დე ბა ვა კან სი ის 
შე სა ხებ“  16%; „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“  14%; ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ელექ ტრო ნუ ლად ეც ნო ბა გა მო კი
თხულ თა 13.3%.

კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი, გა მომ დი ნა რე სა კი თხის აქ ტუ ა ლო ბი დან, აუ ცი ლებ ლად მი იჩ ნე ვენ 
ამ კუ თხით და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბის გა წე ვას:

„მე რი ამ სოფ ლებ ში უნ და გა აძ ლი ე როს ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის წყა რო. ამი-
სათ ვის უნ და გა მო ი ყოს შე სა ბა მი სი რე სურ სი - კად რი იქ ნე ბა ეს, ტრან სპორ ტი, 
საწ ვა ვი, თუ ასე შემ დეგ. აღ წე რე ბი ხომ კეთ დე ბა სხვა დას ხვა სა კი თხებ ზე?! ასე ვე 
უნ და იყოს ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის სა კი თხი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და აუ ცი ლე ბე ლი“ (ფო-
კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, შშმ ბავ შვთა დღის ცენ ტის ხელ მძღვა ნე ლი).

„თუ ჩვენ სწო რად ავ ხსნით, რომ ეს სა ჭი რო ე ბაა და არა კომ ფორ ტი, და სწო რად 
მი ვი ტანთ ქვე და რგო ლი დან ზე და რგო ლამ დე, რომ რე სურ სის და მა ტე ბაა სა ჭი-
რო... და თუ იქ ნე ბა ზე და ინ სტან ცი ე ბი დან ამი სათ ვის მზა ო ბა, მე რე კად რიც მო-
ი ძებ ნე ბა. ფი ნან სე ბი რამ დე ნიც ჩა ი დე ბა, იმ ხა რის ხით გან ვი თარ დე ბა რე ფორ მა“ 
(შშმ ბავ შვის მშო ბე ლი, ეკო ნო მის ტი).

რეს პონ დენ ტე ბი გა მო ხა ტა ვენ წუ ხილს, რომ არ არ სე ბობს რგო ლი, რო მე ლიც ინ ფორ მა
ცი ას სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ სრულ ყო ფი ლად მი ი ტანს მო სახ ლე ო
ბამ დე:

„ამ პრო ცეს ში უნ და მოხ დეს ისე თი გო ნი ე რი, ჭკვი ა ნი, პრო ფე სი ო ნა ლი კად რე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა, ვინც ხელს შე უ წყობს ინ ფორ მა ცი ის სწო რად მი ტა ნას მო ქა ლა ქე ე-
ბამ დე“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, ინ დმე წარ მე). 

სა ჯა რო მო ხე ლე თა მხრი დან გა მო იკ ვე თა პო ზი ცი ა, რომ ად გი ლობ რი ვი მარ თვა სრულ
ყო ფი ლი ვერ იქ ნე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი უ რო ბის გა რე შე და მას უნ და ჰქონ დეს მა
კონ ტრო ლე ბე ლი ფუნ ქცი ა, რად გან ამ მიღ წე ულს სჭირ დე ბა არა მხო ლოდ შე ნარ ჩუ ნე ბა, 
არა მედ დაც ვა და გან ვი თა რე ბა: 

„ა მი ტომ კრი ტი კა მი სა ღე ბი უნ და იყოს“ (ფო კუს –ჯგუ ფის დის კუ სი ა, მე რის წარ-
მო მად გენ ლის ასის ტენ ტი).
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თა ვად მო ქა ლა ქე ებ მაც გა უს ვეს ხა ზი სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან სა თა ნა დო აღ ქმის 
აუ ცი ლე ბო ბას. ასე ვე გა მო იკ ვე თა, რომ, რად გან სოფ ლებ ში ინ ტერ ნეტ თან წვდო მის 
ნაკ ლე ბო ბა ა, ყვე ლას არ აქვს სა შუ ა ლე ბა ინ ფორ მა ცია ელექ ტრო ნუ ლად მი ი ღოს. 
გარ და ამი სა, ასა კო ვან ადა მი ა ნებ საც არ აქვთ ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბის უნარ ჩვე
ვე ბი, ამი ტომ, მათ თან ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის სხვა, ცო ცხა ლი გზე ბი უნ და გა მო
ი ძებ ნოს:

„ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში უნ და და საქ მდეს ადა მი ა ნი, ან გა მოჩ ნდეს მო-
ხა ლი სე - ხომ ბევ რი გვყავს უმუ შე ვა რი ახალ გაზ რდა და ამით და ვა საქ მოთ. 
მათ თვის არ იქ ნე ბა ძნე ლი, პლან შე ტე ბით აღ ჭურ ვი ლე ბი, პი რა დად მი ვიდ ნენ 
ასა კო ვან ადა მი ა ნებ თან და და ეხ მა რონ“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, შშმ ბავ შვის 
მშო ბე ლი).

სა კი თხის მი მართ, 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, იგი ვე პო ზი ცია გა მო ხა ტეს 
რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტებ მა. ცხრი ლი #1 

ა) 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 შეხ ვედ რე ბით, 
სა ინ ფორ მა ციო ფლა ი ე რე ბით, ფე ის ბუ ქით, ვებ გვერ დით)

32%

ბ) სა ჯა რო მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ცი ის ზრდა 15%

გ) 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

14%

დ) სა ჯა რო მო ხე ლე თა ანაზ ღა უ რე ბის ზრდა  1%

ე) მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბის და ტე რი ტო რი უ ლი და ფარ ვის ზრდა (ხელ მი საწ
ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად)

 5%

ვ) მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა 10%

ზ) არ ვი ცი/ მი ჭირს პა სუ ხის გა ცე მა  22%

რო გორც ცხრი ლი გვიჩ ვე ნებს, კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა უჭირს მო ნა წი ლე თა 22%ს. 
სა ჯა რო მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ცი ის გაზ რდა აქაც ერ თ–ერთ სა ჭი რო სა კი თხად არის და
სა ხე ლე ბუ ლი (15.3%).

გა მო კი თხუ ლე ბი მი უ თი თე ბენ, თუ რო მელ ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებს იყე ნე ბენ უფ რო 
ხში რად: და სა ხელ და: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დი  21%; www.my.gov.ge 
– მო ქა ლა ქის პორ ტა ლი  15.5%; მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დი  10.1%; საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ 
გვერ დი  6%; სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის ვებ გვერ დი  1.4%. 
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ვებ –გვერ დის მოხ მა რე ბის ზრდა და ფიქ სირ და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბი თაც. ით ქვა, 
რომ ვებ –გვერ დის ხარ ვე ზი  მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ის გა მო ყე ნე ბის სირ თუ ლე,  თან და
თან სწორ დე ბა და ბევ რად გა მარ ტივ და ინ ტე რაქ ცი ა, აუ ცი ლე ბე ლი და სა ჭი რო ინ ფორ
მა ცი ე ბის ვე ლე ბი.

გა მო კი თხულ რეს პონ დენ ტთა ნა ხე ვარ ზე მე ტი (53%) მი უ თი თებს, რომ არ ცერთ ელექ
ტრო ნულ სერ ვისს არ იყე ნებს, რაც კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ აყე ნებს ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა
ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა კითხს და რე ა გი რე ბის თვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბებს.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი მი ა ნიშ ნე ბენ, რომ ხშირ შემ თხვე ვა ში იკ ვე თე ბა კად
რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის სა კი თხი, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს სწორ გზავ ნი ლებს მომ ხმა რებ
ლებ თან, ინ ფორ მა ცი ის ხა რისხს და რე ლე ვან ტუ რო ბას. გა იხ სე ნეს სა კი თხი, რო დე საც 
ინ ფორ მა ცი ის არას წო რად გა შუ ქე ბამ და ა ზი ა ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის იმი ჯი (მა გა ლი თად, 
ღვან კი თის სპორ ტუ ლი მო ედ ნის თე მა, რო დე საც ახალ გაზ რდე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე
ბუ ლი სა სარ გებ ლო ინი ცი ა ტი ვის არას წო რი და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის და მა ზი ა ნე ბე ლი 
ინ ტერ პრე ტი რე ბა მოხ და).

3.2ადგილობრივიმომსახურებისეფექტიანობა

მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა: თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე
ბუ ლი კვლე ვის ფარ გლებ ში შე ფას და ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა იმ კუ
თხით, თუ რამ დე ნად პა სუ ხობს პროგ რა მე ბი მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფე ბის, პირ
ველ რიგ ში კი, ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს: რამ დე ნად არის ამის თვის 
და ნერ გი ლი რე ლე ვან ტუ რი კვლე ვე ბი, პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა, რამ დე ნად 
გა მო ი ყე ნე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის რე სურ სე ბი მო ქა ლა ქე ებ ზე მორ გე ბუ ლი სერ
ვი სე ბის მი წო დე ბის თვის.

რეს პონ დენ ტე ბის შე ფა სე ბით, ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კა ა, რო ცა სა ჭი რო ე ბე ბის 
გან საზ ღვრა ხდე ბა რწმუ ნე ბუ ლე ბის და დე პუ ტა ტე ბის შეხ ვედ რე ბის დროს. გა მო იკ ვე თა 
სოფ ლის კრე ბე ბის თე მა. უმე ტე სო ბა მი იჩ ნევს, რომ ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო, ამ კუ თხით, 
სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბია – რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბა მო სახ ლე ო ბას ხვდე ბა და 
ხდე ბა სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა: 

„სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი კარ გად მუ შა ობს ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-
ში. თან ხა მწი რი ა, მაგ რამ მა ინც, ვფიქ რობ, მიზ ნობ რი ვად და მო სახ ლე ო ბას თან 
შე თან ხმე ბით იხარ ჯე ბა. და თუ სა ხელ მწი ფო გაზ რდის ამ პროგ რა მე ბის და ფი-
ნან სე ბას, მი ვე სალ მე ბით და, რა თქმა უნ და, მე ტიც გა კეთ დე ბა“ (ფო კუს -ჯგუ ფის 
დის კუ სი ა, მე რი ის სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი).

თუმ ცა, ცალ კე უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის პო ზი ცი ით, სოფ ლის პროგ რა მის პრო ექ ტე ბი კრი
ტი კას ვერ უძ ლებს:

„ა გერ, ჩე მი სოფ ლის მა გა ლი თი რომ ავი ღოთ, მთე ლი სოფ ლის პროგ რა მა და-
ი ხარ ჯა 30 მეტრ ბე ტო ნის გზა ზე, სა დაც ცხოვ რობს ერ თი მო სახ ლე“ (ფო კუს -
ჯგუ ფის დის კუ სი ა, კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გე ნე ლი).
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რეს პონ დენ ტე ბი ხაზს უს ვა მენ, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მე ბი მო სახ ლე ო ბის მრა ვალ სო ცი ა ლურ ჯგუფს მო ი ცავს და, ამ მხრივ, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
დიდ ფი ნან სურ რე სურსს ხარ ჯავს. თუმ ცა, ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას 
სის ტე მუ რი ხა სი ა თი არ აქვს:

„ა უ ცი ლე ბე ლია და, ვფიქ რობ, მე რი ის სამ სა ხუ რებ მა ეს ყო ველ წლი უ რად უნ და 
გა ა კე თონ“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სპერ ტი). 

გა კეთ და შე ფა სე ბა, რომ არც მო სახ ლე ო ბა და არც ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სექ
ტო რი კონ ტრო ლის ან მო ნი ტო რინ გის კუ თხით არ აქ ტი უ რობს. არ სე ბობს მხო ლოდ 
ფრაგ მენ ტუ ლი შე ფა სე ბე ბი. თუმ ცა, რო გორც გა ირ კვა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ზო გა
დო ე ბის ერ თგვა რო ვა ნი შე ფა სე ბა არ შე იძ ლე ბა და სა ხე ზეა თვი თორ გა ნი ზე ბის კარ გი 
მა გა ლი თე ბიც: 

„მე ვი ცი ისე თი შემ თხვე ვე ბიც, რო დე საც სოფ ლის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ერ თე უ-
ლე ბი დან ხდე ბა თა ვი ანთ სო ფელ ში არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის, 
თუ ოჯა ხე ბის მოკ ვლე ვა. შე სა ბა მი სად, მა თი შუ ამ დგომ ლო ბით ხდე ბა მო მარ თვი-
ა ნო ბა, ან ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებ ში“ (ფო კუს -ჯგუ ფის 
დის კუ სი ა, შშმ ბავ შვის მშო ბე ლი).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით გა მო იკ ვე თა სა კი თხე ბი, რო მელ თა გა დაჭ რის თვის მი უ მარ თავთ 
მო ქა ლა ქე ებს ბო ლო წლის გან მავ ლო ბა ში. პირ ვე ლი რი გის სა კი თხე ბად და სა ხელ და: ჯან
დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი – მე დი კა მენ ტე ბით დახ მა რე ბა /ო პე რა ცი ის და ფი ნან სე ბა  
33%; მი წის გა ფორ მე ბას თან და კავ ში რე ბით  21.5%; სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის /ფუ ლა დი 
დახ მა რე ბის თვის – 12.5%; ცნო ბას თან და კავ ში რე ბით – 11%. პრობ ლე მურ სა კითხ თა შო
რის სა ხელ დე ბა წყლის მი წო დე ბა (მათ შო რის ხა რის ხი ა ნი წყლის) და სა ნი ავ ღვრე არ ხე ბის 
გა მარ თვა – 10.4%.

თვი სებ რივ კვლე ვა შიც, მო ქა ლა ქე ე ბის შე ფა სე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ძა ლი ან ბევ რია 
სა ჭი რო ე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბი: გა კეთ და გზე ბი, გა ნა თე ბა, მო წეს რიგ და ინ
ფრას ტრუქ ტუ რა, რიგ თე მებ ში გა და იჭ რა წყლით მო მა რა გე ბის სა კი თხი, მაგ რამ ეს ჯერ 
კი დევ რჩე ბა რამ დე ნი მე სოფ ლის ნო მერ პირ ველ სა ჭი რო ე ბად:

„ძა ლი ან ბევ რი კეთ დე ბა, კი, ბა ტო ნო, მაგ რამ წყლის პრობ ლე მა მა ინც რჩე ბა 
უმე ტეს სოფ ლებ ში, მა გა ლი თად, ახალ თერ ჯო ლა ში სა შინ ლად იტან ჯე ბი ან უწყ-
ლო ბით“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, დი ა სახ ლი სი).

ით ქვა, რომ მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გან საზ ღვრი სათ ვის კარ გი მა გა ლი თია სო ფელ 
ღვან კი თის წყალ მო მა რა გე ბის სა კი თხი: 

„...საქ მე შუ ა შია გა ჩე რე ბუ ლი და იმის გა მო, რომ შე სა ბა მი სი მცოდ ნე კად რი არ 
ჰყავთ, თით ქმის ბო ლომ დე მიყ ვა ნი ლი საქ მე და უს რუ ლებ ლად ფუჭ დე ბა და სა-
შიშ რო ე ბაა იმი სა, რომ წყლის სის ტე მა მა ლე გა მო ვი დეს მწყობ რი დან“ (ფო კუს -
ჯგუ ფის დის კუ სი ა, ფსი ქო ლო გი).

სწო რედ ამის გა მო მო სახ ლე ო ბა გეგ მავს, რომ ხელ მო წე რე ბი შე აგ რო ვოს და სა კი თხის 
ად ვო კა ტი რე ბა და ი წყოს.
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სხვე ბის პო ზი ცი ებ შიც გა მო იკ ვე თა სა ჭი რო ე ბა თა ანა ლი ზის მცი რე პრაქ ტი კის კრი
ტი კა: 

„რაც შე ე ხე ბა პრი ო რი ტე ტე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას და იმას, გა ა მარ-
თლა თუ არა, ვთქვათ, წი ნა წელს ამა თუ იმ პროგ რა მამ (ამ დე ნი ლა რი რომ 
და ი ხარ ჯა), ამის ნაკ ლე ბი ანა ლი ზი ა“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, მე რის წარ მო-
მად გენ ლის ასის ტენ ტი). 

რა ო დე ნობ რივ კითხ ვარ შიც ფი გუ რი რებს სა კი თხე ბი, რო მელ თა მოგ ვა რე ბის თვი საც მი
მარ თეს თვით მმარ თვე ლო ბას და ფიქ სირ დე ბა პა სუ ხე ბი: „ყვე ლა ჩე მი პრობ ლე მა/ პრობ
ლე მე ბი, რომ ლის თა ო ბა ზეც მი მი მარ თავს, ნა წი ლობ რივ მო აგ ვა რეს“  45%, „მო აგ ვა რეს“ 
 18%, „არ ცერ თი პრობ ლე მა არ მო უგ ვა რე ბი ათ და არც მო მა წო დეს წე რი ლო ბით უა რის 
არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მი ზე ზი“ 7%; „მცდე ლო ბაც არ ჰქონ დათ“ 3%. 

რეს პონ დენ ტე ბის ხედ ვე ბი მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე:

„თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბი შეძ ლე ბის დაგ ვა რად 
მორ გე ბუ ლია მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე. არ სე ბობს სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა, 
ვარ კი დეც ამ კვლე ვის მო ნა წი ლე, მაგ რამ კვლე ვა ტარ დე ბა შერ ჩე ვით და 
კვლე ვის ანა ლი ზიც და ინ ფორ მა ცი აც შორ სოფ ლებს ნაკ ლე ბად მი ე წო დე ბათ“. 
„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“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ად გი-
ლობ რივ ექ სპერ ტთან). 

რო გორც კვლე ვით გახ და ცნო ბი ლი, სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნას, პროგ რა მე ბის ეფექ ტის 
შეს წავ ლას ხე ლი შე უ წყო კო ვიდ19–ის პან დე მი ის დროს მი ღე ბულ მა გა მოც დი ლე ბამ: 

„სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის ეფექ ტუ რო ბის შეს წავ ლის მიზ ნით, პან დე მი ის დროს 
ბე ნე ფი ცი ე რებ თან სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ით, ვცა დეთ გაგ ვე გო პროგ რა მის 
ეფექ ტუ რო ბის შე სა ხებ მა თი აზ რი – თუ რას ფიქ რობ დნენ და, ასე ვე, რა სა ჭი რო-
ბე ბი ჰქონ დათ, რომ მომ ხდა რი ყო გათ ვა ლის წი ნე ბა ახა ლი ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის 
შე მუ შა ვე ბი სას“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, საკ რე ბუ ლოს სპე ცი ა ლის ტი).

რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში თვალ სა ჩი ნოა პო ზი ტი უ რი 
დი ნა მი კა მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ანა ლი ზის კუ თხით: მე რი ა ში მუ შა ობს აუ დი ტის 
სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც სის ტე მა ტი უ რად ამოწ მებს ცალ კე უ ლი სამ სა ხუ რე ბის მუ შა ო ბას. 
ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო სა ზო გა დო ე ბა აწარ მო ებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მომ სა ხუ
რე ბის მო ნი ტო რინგს. შე ფა სე ბის თვის მნიშ ვნე ლოვ ნად მი იჩ ნე ვენ იმას, რომ სო ცი ა ლურ 
ქსელ ში, კო მენ ტა რებ ში არის გა მოთ ქმუ ლი მო ქა ლა ქე თა მო საზ რე ბა და შე ფა სე ბა ამა თუ 
იმ სა კითხ ზე. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო მე ლი 
სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფის ინ ტე რე სებს ით ვა ლის წი ნებს უფ რო მე ტად თვით მმარ თვე ლო ბა, 
ფი გუ რი რებს შშმ პი რე ბის სა კი თხი. ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კას ქა ლე ბის მი მართ სენ სი ტი
უ რად მი იჩ ნევს რეს პონ დენ ტე ბის 16%. დი აგ რა მა #1
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რომელი ჯგუფის საჭიროებების გათვალისწინება ხდება?

რეს პონ დენ ტე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა
სე ბი სას, ან სხვა დას ხვა ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შე სას წავ ლად, „შეხ ვედ რა შეხ ვედ რის
თვის“ ეფექ ტუ რი არაა და ის უნ და იყოს გარ კვე ულ სის ტე მა ში მოქ ცე უ ლი:

„ტარ დე ბა უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი მო ქა ლა ქე ებ თან, სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ-
ლებ თან, მაგ რამ ეს არ ხდე ბა მიზ ნობ რი ვად. ვთვლი, რომ ეს შეხ ვედ რე ბი ასე 
ქა ო სუ რად და გა ნურ ჩევ ლად არ უნ და ხდე ბო დეს. აირ ჩეს ფო კუ სუ რი ჯგუ ფი, მა-
გა ლი თად, შეხ ვედ რა პე და გო გებ თან, ექი მებ თან, ახალ გაზ რდებ თან, შშმ პი რე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბით და ინ ტე რე სე ბულ პი რებ თან, რა თა 
ერთ შეხ ვედ რა ზე იყოს სა ერ თო ინ ტე რე სით შეკ რუ ლი ჯგუ ფი. ასე თი შეხ ვედ-
რე ბი შე დეგ საც მოგ ვცემს, ჩე მი აზ რით “(სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ექ სპერ ტთან, 
ეკო ნო მის ტი). 

გა მო ით ქვა გუ ლის ტკი ვი ლი იმის გა მო, რომ თით ქმის ყვე ლა კან დი დატს, წი ნა სა არ ჩევ ნო 
პროგ რა მა ში შე სას რუ ლე ბელ პი რო ბად, აქვს გა ცხა დე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბი, 
რად გა ნაც მომ გე ბი ა ნი, პო პუ ლა რუ ლი თე მა ა. ამის შე დე გია ის, რომ მო ქა ლა ქე ებს აქვთ 
შე სა ბა მი სი მო ლო დი ნი, სის ტე მა ტი უ რად, და ჟი ნე ბით ითხო ვენ სო ცი ა ლურ დახ მა რე ბას 
და ნაკ ლე ბად არი ან ორი ენ ტი რე ბულ ნი გრძელ ვლა დი ან გან ვი თა რე ბა ზე.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტებ მა და ა სა ხე ლეს სფე რო ე ბი, რომ ლის კე ნაც ად გი
ლობ რი ვი რე სურ სე ბის მი მარ თვას აუ ცი ლებ ლად მი იჩ ნე ვენ. აქ ისევ იკ ვე თე ბა პან დე
მი ის თე მა: 

„მნიშ ვნე ლო ვა ნია სოფ ლის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა, მცი რე მე წარ მე ე ბის ხელ-
შე წყო ბა. პან დე მი ამ აჩ ვე ნა, რომ სო ფე ლი გა საძ ლი ე რე ბე ლი ა“ (ფო კუს -ჯგუ ფის 
დის კუ სი ა, დი ა სახ ლი სი).

და სა ხელ და ჯგუ ფე ბი, რო მელ თა სა ჭი რო ე ბე ბის მე ტად გათ ვა ლის წი ნე ბა უნ და მოხ
დეს: 
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„მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცებს გა მოვ ყოფ დი, რად გან სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლებს ისე-
დაც სხვა დას ხვა პროგ რა მე ბით ეხ მა რე ბი ან ხოლ მე და მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცე ბი, 
რომ ლე ბიც არ არი ან სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა სი ა ში, სა ჭი რო ე ბენ ყუ რა დღე-
ბას“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, სკო ლის პე და გო გი).

გა მო იკ ვე თა, რომ დღის წეს რიგ ში დგას ინ კლუ ზი უ რო ბის მი მართ სა ზო გა დო ე ბა ში მე
ტი გა ნათ ლე ბის სა ჭი რო ე ბა. შშმ ბავ შვე ბის მშობ ლებ მა გა მო ხა ტეს გუ ლის ტკი ვი ლი იმის 
გა მო, რომ ხში რად გრძნო ბენ გა უ ცხო ე ბას სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან, მაგ რამ ხე და ვენ იმ 
სი კე თე საც, რაც სპეც .პე და გო გე ბის ჩარ თვას მო აქვს:

„ჩვენ ჯერ კი დევ ვართ იმ სა ზო გა დო ე ბა ში, სა დაც მშობ ლე ბი წუ ხან, რომ და უ-
ნის სინ დრო მის ბავ შვი დას ვეს მი სი შვი ლის კლას ში. მაგ რამ თა მა მად შე მიძ ლია 
ვთქვა, რომ სპეც .პე და გო გებ მა, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ შშმ ბავ შვებ თან, ნამ დვი-
ლად შეც ვა ლეს მა თი ცნო ბი ე რე ბა... თა ვად ბავ შვე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა გახ და 
შშმ ბავ შვე ბის მი მართ ძა ლი ან და დე ბი თი. აბ სო ლუ ტუ რად სხვა ნა ი რად უყუ რებს 
ამას ახა ლი თა ო ბა, მშობ ლე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, 
შშმ ბავ შვის მშობ ლე ბი).

მი უ ხე და ვად სე რი ო ზუ ლი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი სა, სა ზო გა დო ე ბა, მე ტიც, ზოგ ჯერ 
თა ვად მშო ბე ლი არ არის გარ კვე უ ლი, რო გორ იურ თი ერ თო ბოს ასეთ ბავ შვთან:

„ცალ კე გა მოვ ყოფ დი შშმ ბავ შვე ბის მშო ბელ თა გა ნათ ლე ბა საც. პი რო ბი თად, ერ-
თ-ერ თი მშო ბე ლი მყავს მხედ ვე ლო ბა ში, რო მელ საც ჰყავს და უ ნის სინ დრო მით 
შვი ლი და ბავ შვმა მზის სხი ვი არ იცის რა არის“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, შშმ 
ბავ შვის მშო ბე ლი). 

რეს პონ დენ ტე ბი მა ღალ შე ფა სე ბას აძ ლე ვენ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახალ გაზ რდე ბის მხარ და
სა ჭე რად მიმ დი ნა რე ღო ნის ძი ე ბებს, მაგ რამ მი აჩ ნი ათ, რომ 800 ბავ შვის ჩარ თვა პროგ რა
მებ ში არ არის საკ მა რი სი. ეს ნიშ ნავს, რომ ბევ რი მსურ ვე ლი ვერ დაკ მა ყო ფილ და. ბევ რი 
საქ მი ა ნო ბა პან დე მი ა მაც შე ა ფერ ხა:

„ა ნუ, მოკ ლედ რომ ვთქვა, ჯან სა ღი გა რე მო და სუ ლი ე რი საზ რდო აუ ცი-
ლე ბე ლი ა, რად გან მო ზარ დის გან ვი თა რე ბა ხომ ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და 
მთლი ა ნად ქვეყ ნის მო მავ ლის უზ რუნ ველ ყო ფა ა“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, 
პე და გო გი).

მო ქა ლა ქე თა ხედ ვე ბი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა კითხ ზე. დე ცენ-
ტრა ლი ზა ცი ა: ექ სპერ ტე ბის მო საზ რე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გა აჩ ნია კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ
ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, რო მელ თა დი დი ნა წი ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ვერ ხდე ბა შე სა ბა მი
სი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის არარ სე ბო ბის გა მო:

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს უნ და გა და ე ცეთ სა კუთ რე ბა ში მათ ად მი ნის ტრა ცი ულ საზ-
ღვრებ ში მოქ ცე უ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა, გარ და სტრა ტე გი უ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ობი-
ექ ტე ბი სა, რაც ხელს შე უ წყობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ფი ნან სურ და მო უ კი დებ-
ლო ბას და გაძ ლი ე რე ბას“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, ექ სპერ ტი, საკ რე ბუ ლოს 
წევ რი). 
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მო ქა ლა ქე ე ბის შე ხე დუ ლე ბით, დი დი ხა ნია სა უ ბა რი მი დის იმა ზე, რომ ად გი ლობ რივ ხე
ლი სუფ ლე ბას უნ და ჰქონ დეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, მე ტად ჩა ერ თოს სო ცი ა ლურ მუ შა ო ბა ში. 
მი იჩ ნე ვენ, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა უკე თე სად იც ნობს თა ვის მო სახ ლე ო ბას 
და მას უნ და ჰქონ დეს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის პრე რო გა ტი ვა. 
სა კითხ თან მი მარ თე ბით რეს პონ დენ ტე ბი ერ თხმად თან ხმდე ბი ან, რომ ქუ ლე ბის სის ტე მა 
შე საც ვლე ლი ა. აშ კა რა ა, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით ხარ ვე ზე ბი ა, სა კი თხი გა და ხედ ვას და 
დახ ვე წას სა ჭი რო ებს და ამ კუ თხით აუ ცი ლებ ლად უნ და იყოს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ
თვე ლო ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი:

„ჩემს სო ფელ ში, ვი ცი, ერ თი –ო რი ისე თი ადა მი ა ნი იღებს ამ დახ მა რე ბას, რომ მე 
მრცხვე ნია მათ მა გივ რად“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, კერ ძო ბიზ ნეს ში და საქ-
მე ბუ ლი მა მა კა ცი).

ასე ვე, სა შუ რად მი აჩ ნი ათ ად გი ლობ რი ვი და საქ მე ბის პროგ რა მე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა: 

„მო ხა რუ ლი ვიქ ნე ბი, თუ კი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა ჩა ერ თვე ბა სო ცი ა ლუ-
რი სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ში და და საქ მე ბის სა კი თხის მოგ ვა რე ბა ში“ (ფო კუს -ჯგუ-
ფის დის კუ სი ა, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი).

„ი სეთ პი რებს (სოც .და უც ვე ლებს ვგუ ლის ხმობ), ვი საც შრო მის უნა რი შეს წევს, 
უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა და საქ მე ბის მხრივ და ეხ მა როს ხე ლი სუფ ლე ბა“ (ფო კუს -ჯგუ-
ფის დის კუ სი ა, კერ ძო ბიზ ნეს ში და საქ მე ბუ ლი მა მა კა ცი).

მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის კუ თხით სა უ ბა რი შე ე ხო კო რუფ ცი ის 
პრე ვენ ცი ის მე ქა ნიზ მე ბის თე მას:

„კო რუფ ცი ის პრე ვენ ცი ის მე ქა ნიზ მე ბი ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით დარ გობ რივ სამ-
სა ხუ რებ შია შე სა მუ შა ვე ბე ლი. გა და სამ ზა დე ბე ლია შე სა ბა მი სი კონ ტრო ლი სა და 
მო ნი ტო რინ გის სამ სა ხუ რი. ამ სამ სა ხურ ში სა მარ თლებ რი ვი მხა რე იმ დაგ ვა რად 
უნ და იყოს მო წეს რი გე ბუ ლი, რომ კო რუფ ცი ის რის კის სა ფუძ ვლე ბის წარ მო შო-
ბის თა ნა ვე, ავ ტო მა ტუ რად იწ ვევ დეს შე სა ბა მი სი პრე ვენ ცი უ ლი სის ტე მის (ღო-
ნის ძი ე ბე ბის) ამოქ მე დე ბას“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, ექ სპერ ტი, საკ რე ბუ ლოს 
წევ რი).

ექ სპერ ტე ბის ნა წილს საკ მა რი სად მი აჩ ნია არ სე ბუ ლი სის ტე მა, მა გა ლი თად, მე რი ა ში არ
სე ბუ ლი აუ დი ტის სამ სა ხუ რი:

„ცენ ტრა ლუ რი აუ დი ტის მი ერ ხდე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის საქ მი ა ნო ბის 
წლი უ რი შეს წავ ლა და იდე ბა დას კვნე ბი, რო მელ შიც ასა ხუ ლია რო გორც დარ-
ღვე ვის, ასე ვე და დე ბი თი ფაქ ტე ბი. რაც შე ე ხე ბა სა ჯა რო მო ხე ლე ებს, მა თი პრო-
ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი თა ნა-
ბა რი ა” (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, ექ სპერ ტი, საკ რე ბუ ლოს PR). 
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3.3.ინკლუზიურობა/მონაწილეობა

თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბის შე ფა სე ბით, მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა თვით
მმარ თვე ლო ბა ში ძა ლი ან სუს ტი ა. შე და რე ბით მე ტი აქ ტი უ რო ბაა და სახ ლე ბის კრე ბებ ზე, 
თუმ ცა, სხვა დას ხვა თემ ში ამ კუ თხით სხვა დას ხვა სუ რა თი ა:

„ა ქაც შე ი ნიშ ნე ბა და ბა ლი აქ ტი ვო ბა მო სახ ლე ო ბის მხრი დან. და სახ ლე ბის სა-
ერ თო კრე ბის მოწ ვე ვა ძა ლი ან უჭირთ, მო სახ ლე ო ბის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის 
არარ სე ბო ბის გა მო“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, ექ სპერ ტი, საკ რე ბუ ლოს წევ რი).

გა მო იკ ვე თა, რომ კრე ბა ზე დამ სწრე თა გენ დე რუ ლი სუ რა თი ერ თგვა რო ვა ნია და ქა ლე ბი 
ნაკ ლე ბად ერ თვე ბი ან სოფ ლის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის გან ხილ ვა ში. პო ზი ტი უ რი 
ძვრე ბი კი შე ი ნიშ ნე ბა ახალ გაზ რდე ბის მო ზიდ ვის კუ თხით:

„ამ კრე ბებ ზე, ძი რი თა დად, კა ცე ბი მი დი ან, ქა ლე ბი ნაკ ლე ბად იჩე ნენ ინი ცი ა-
ტი ვას და კარ გი იქ ნე ბა ისი ნიც თუ ჩა ერ თვე ბი ან. რაც შე ე ხე ბა ახალ გაზ რდე ბის 
ჩარ თუ ლო ბას, ვნა ხე ინ ფორ მა ცია ფე ის ბუკ გვერ დზე: „მე რის ახა ლი ინი ცი ა ტი-
ვა, რო მე ლიც ახალ გაზ რდებ თან შეხ ვედ რებს ით ვა ლის წი ნებს“. უკ ვე რამ დე ნი მე 
შეხ ვედ რა გა ი მარ თა“ (ფო კუს- ჯგუ ფის დის კუ სი ა, მე რი ის სო ცი ა ლუ რი მუ შა კი). 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცემ თა ჩაშ ლაც ასე ვე უჩ ვე ნებს, რომ კა ცე ბი ბევ რად უფ რო 
აქ ტი უ რი არი ან ამ კუ თხით: ქა ლე ბი  33%, კა ცე ბი 43%.

რაც შე ე ხე ბა ასა კობ რივ კა ტე გო რი ას, აღ მოჩ ნდა, რომ კრე ბებს უფ რო ხში რად ეს წრე ბი ან 
65 წლის და ზე ვით ასა კის მო ქა ლა ქე ე ბი – 46% (სხვე ბი: 1434 წწ – 34%; 356 4წწ – 33%). 
მათ შო რის, ვინც გა ნა ცხა და, რომ არ ეს წრე ბა კრე ბებს, გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის 
მო ქა ლა ქე ე ბი ასე გა ნა წილ დნენ: დევ ნი ლი 10%; სოც. და უც ვე ლი  13%; მრა ვალ შვი ლი
ა ნი 13%.

ჩარ თუ ლო ბის კუ თხით რეს პონ დენ ტე ბი მა ღალ შე ფა სე ბას აძ ლე ვენ სა მო ქა ლა ქო ბი
უ ჯე ტი რე ბის პროგ რა მას, რო მე ლიც, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად გი ლობ რი ვი სსოს და და 
აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ე ბის ჯგუ ფე ბის, თვით მმარ თვე ლო ბის სხვა დას ხვა შტოს პრო
დუქ ტი უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად, 2021 წლის ბი უ ჯეტ ში შე ვი და და 55 ათა სი 
ლა რიც გა მო ი ყო. ამ სა კითხს სა თა ნა დო ყუ რა დღე ბა და უთ მეს რა ო დე ნობ რი ვი კვლე
ვის რეს პონ დენ ტებ მაც. კითხ ვა ზე: „რა არის თქვე ნი მთა ვა რი სა ჭი რო ე ბა თვით
მმარ თვე ლო ბას თან კონ სტრუქ ცი უ რი დი ა ლო გის და მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ
ველ სა ყო ფად“,– გა მო კი თხულ თა 21% ირ ჩევს პა სუხს: „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“. ყვე ლა ზე 
მთა ვარ სა ჭი რო ე ბად მო ქა ლა ქე ებ მა და ი ნა ხეს  „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“ 
 56,4%.

რო გორც გა ირ კვა, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ძა ლი ან სუს ტია პე ტი ცი ის გა მო ყე ნე
ბის პრაქ ტი კა. კვლე ვის მო ნა წი ლე ებს გა უ ჭირ დათ და ე ნა ხათ სხვა დას ხვა ად გი ლობ რივ 
მე ქა ნიზ მში (გენ დე რუ ლი საბ ჭო, მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო, შშმ პირ თა საბ ჭო) ქმე დი თი 
ინ სტრუ მენ ტე ბი სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის ხელ შე სა წყო ბად. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
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ბის, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა და სხვა საბ ჭო ე ბის ფორ მა ტის ქმე დი თო ბის გაზ რდა 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 აქ ტუ ა ლუ რი იყო მხო ლოდ მო ქა ლა ქე თა 0,7%თვის. გან სა კუთ რე ბუ ლი გუ ლის
ტკი ვი ლი გა მო იკ ვე თა შშმ პირ თა საბ ჭოს თან მი მარ თე ბით, რო მე ლიც კი შე იქ მნა, მაგ რამ 
ერ თხე ლაც არ შეკ რე ბი ლა. 

სუსტ რგო ლად და სა ხელ და მე რის სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო:

„რაც შე ე ხე ბა სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს, ამ დრო ი სათ ვის ფორ მი რე-
ბუ ლი არაა და, რო დე საც იყო, გა სულ წლებ ში, ვერ მუ შა ობ და იმ მიზ ნით, 
რის თვი საც შე იქ მნა. საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა შე მო ი ფარ გლე ბო და მხო ლოდ სამ სა-
ხუ რე ბის ან გა რი შე ბის მოს მე ნით“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, ექ სპერ ტი, საკ-
რე ბუ ლოს წევ რი). 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა 21% მი იჩ ნევს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი კარ გად აც
ნო ბი ე რებს და 50% თვლის, რომ ნა წი ლობ რივ აც ნო ბი ე რებს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას. 50% კი აცხა დებს, რომ ჩარ თუ ლო ბის არ ცერ თი ფორ მა არ გა მო უ ყე ნე ბა. 
გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 36% მო ნა წი ლე ობ და და სახ ლე ბის კრე ბებ ში. 

რა საკითხებში ხდება მოქალაქეთა ჩართულობის წახალისება/უზრუნველყოფა?

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი: რეს პონ დენ ტე ბის მხრი დან თვით
მმარ თვე ლო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის სა კითხ ში არა სამ თავ როო სექ ტო რის რო
ლის მი მართ არა ერ თგა რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა გა მო იკ ვე თა. რი გი რეს პონ დენ ტე ბი სა 
მი იჩ ნევს, რო იმ ისი ნი გან სა კუთ რე ბულ კვალს არ ტო ვე ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ცხოვ რე
ბა ში. სხვე ბი თვლი ან, რომ მა თი ძა ლის ხმე ვით უამ რა ვი საქ მე კეთ დე ბა და გა მო ყო ფენ 
სფე რო ებს, სა დაც მა თი ინ ტერ ვენ ცია სა სარ გებ ლოდ მი აჩ ნი ათ. 

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბის 13% თვლის, რომ სსოს 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 ძა ლი ან 
ეფექ ტუ რი ა: „ე ფექ ტუ რი ა“  38%; „არც ისე ეფექ ტუ რი ა“  42%; „ა რა ე ფექ ტუ რი ა“  7%. 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის როლს სა ჯა რო რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში გა მო კი თხუ ლი 
რეს პონ დენ ტე ბი ასე ხე და ვენ: დი აგ რა მა #
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სსო როლი საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელებაში

„ად გი ლობ რივ მა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ბევ რი რამ გა ა კე თეს მო-
ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით. პი რა დად მე 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, ბევ რი რამ მას წავ ლა“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, სო ცი ა ლუ რად და-
უც ვე ლი).

რეს პონ დენ ტე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი თვლის, რომ სსო ას რუ ლებს შუ ა მავ ლის როლს 
ხე ლი სუფ ლე ბა სა და სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხვა ფე ნას შო რის:
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„ეს მი სა სალ მე ბე ლი ა. უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა, რი ცხობ რი ვად გა ი ზარ დონ და გაძ ლი ერ-
დნენ ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ერ თი სა ერ თო, კარ გი მიზ ნის კენ უნ და გა ერ თი ან-
დეს ორი ვე მხა რე - ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც და ხე ლი სუფ-
ლე ბაც“ (ფო კუს-ჯგუ ფის დის კუ სი ა, მე რი ის სოც .მუ შა კი).

კვლე ვა შე ე ხო მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კერ ძო სექ ტო რის როლს სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის 
სა კითხ ში. მკა ფი ოდ გა მო იკ ვე თა პო ზი ცი ა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბის და კერ ძო სექ ტო
რის თა ნამ შრომ ლო ბა წა ად გე ბა რო გორც საქ ვეყ ნო საქ მეს, ასე ვე, სა კუთ რივ მა თი დი ვი
დენ დე ბის ზრდას:

„ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში კერ ძო სექ ტო რი არ ცთუ კარ გა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი, 
მა გა ლი თად, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი, ტუ რიზ მი, მცი რე მე წარ მე-
ო ბა. ამი ტომ, არც სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტორს შო რის არის გარ კვე უ ლი სა თა-
ნა დოდ ურ თი ერ თო ბე ბი: „სა ჯა რო სექ ტო რი, გარ კვე ულ წი ლად, მო ნა წი ლე ობს და 
ეხ მა რე ბა კერ ძო სექ ტორს გა მოწ ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბა ში, მი უ ხე და ვად ამი სა, არ 
არ სე ბობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის გეგ მა. არ არ სე ბობს ამ 
ორი მხა რის ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ 
ექ სპერ ტთან, სსო).

გა მო იკ ვე თა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბა პე რი ო დუ ლად იყე ნებს კერ ძო სექ ტორს. ამის მა გა
ლი თია თერ ჯო ლა ში ტრა დი ცი უ ლი ,,ღვი ნის ფეს ტი ვა ლი“, სა დაც ჩარ თუ ლი არი ან კერ ძო 
სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი. ისი ნი, ქველ მოქ მე დე ბის სა ხით, გა მოჰ ყო ფენ გარ კვე ულ 
თან ხებს და ღო ნის ძი ე ბა ზე ხდე ბა სხვა დას ხვა ნო მი ნა ცი ა ში და ჯილ დო ე ბა. 

„სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტე ბი რომ გან ხორ ცი ელ და, მე, მა გა ლი თად, და მი-
ნა ხავს და ვი ცი, რომ კერ ძო სექ ტო რი გა მო უ ყე ნე ბი ათ ხოლ მე გა მარ ჯვე ბუ ლი 
ბავ შვე ბის და სა ფი ნან სებ ლად, და სა ჯილ დო ებ ლად. ესეც ხომ მა გა ლი თია კერ-
ძო სექ ტო რის პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბის“ (ფო კუს-ჯგუ ფის დის კუ სი ა, პე და-
გო გი).

გა მო იკ ვე თა პო ზი ცი ე ბი, რომ კერ ძო სექ ტო რის არ სე ბო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის მე ტად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად გან, ძი რი თა დად, აქ ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის და საქ მე ბა 
და სხვა დას ხვა დახ მა რე ბის გა წე ვა შე უძ ლია მას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის. ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან უნ და მოხ დეს მა თი მო ტი ვა ცია თა ნამ შრომ ლო ბის თვის, ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბის 
მო წო ნე ბა, წა ხა ლი სე ბა. მა გა ლი თად, შე ირ ჩეს რამ დე ნი მე კერ ძო მე წარ მე, ბიზ ნეს მე ნი, 
რომ ლე ბიც პრო დუქ ტი უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის თვის საჩ ვე ნე ბელ ნი გახ დე ბი ან, წა ხა ლის
დე ბი ან.

4.დასკვნა

კვლე ვის მა სა ლე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ წი ნა პე რი ოდ თან შე და რე ბით, მო ქა ლა ქე ე ბი ბევ
რად უკეთ არი ან ინ ფორ მი რე ბულ ნი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თა ო ბა ზე და 
მე ტია ნდო ბა. მათ შე და რე ბით უკე თე სად აქვთ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი რე ფორ მის სი კე თე ე ბი, 
გან სა კუთ რე ბით, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით. 
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გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია თვით მმარ თვე ლო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 
სა კი თხი, რა შიც გან სა კუთ რე ბულ როლს თა მა შობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რე ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
ვებ –გვერ დი, რო მე ლიც, მო ბი ლუ რი ვერ სი ის წყა ლო ბით, უფ რო მე ტად ხელ მი საწ ვდო მი 
გახ და. 

რე ფორ მა, უმე ტეს წი ლად, აღ ქმუ ლი ა, რო გორც უკე თე სი მმარ თვე ლო ბის სა წინ და რი და 
ამ კუ თხით პო ზი ტი უ რი შე ფა სე ბა მი ე ცა ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გან ყო ფი ლე ბის და
მა ტე ბას. ასე ვე, გა მო იკ ვე თა სა ჯა რო მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ცი ის და კვა ლი ფი კა ცი ის, გან
სა კუთ რე ბით, მე რის რწმუ ნე ბუ ლის ინ სტი ტუ ტის მნიშ ვნე ლო ბა, რო მე ლიც სა ჯა რო მმარ
თვე ლო ბის რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ა ში სე რი ო ზუ ლი და საყ რდე ნი რგო ლი უნ და გახ დეს. 

კვლე ვის მა სა ლე ბით ცხა დი გახ და, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბას 
იყე ნე ბენ რო გორც ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად და ინ ტე რაქ ცი ის თვის, ასე ვე სხვა დას ხვა 
მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად (მი წის გა ფორ მე ბა, ინი ცი ა ტი ვის წარ დგე ნა, პროგ რა მით 
სარ გებ ლო ბა ზე გა ნა ცხა დის გა კე თე ბა). მოხ და იმის აღი ა რე ბა, რომ კო ვიდ19ის პან
დე მი ამ თვალ სა ჩი ნო გა ხა და ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მნიშ ნვე ლო ბა. ამ კუ თხით 
არ სე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი ძვრე ბის მი უ ხე და ვად, ჯერ კი დევ სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვას წარ
მო ად გენს ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი იმ თე მებ ში, სა დაც ინ ტერ ნე ტი არ 
არის ხელ მი საწ ვდო მი, ან და ბა ლი სიჩ ქა რი სა ა. გა მო იკ ვე თა გა მოწ ვე ვა იმ კუ თხი თაც, 
რომ, რიგ შემ თხვე ვებ ში, სა ჯა რო მო ხე ლე ებ საც არ აქვთ ბო ლომ დე გა აზ რე ბუ ლი რე
ფორ მის მნიშ ვნე ლო ბა და, შე სა ბა მი სად, ვერც მო ქა ლა ქე ებს ეხ მა რე ბი ან სა ჭი რო ინ
ფორ მა ცი ით. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ორი ენ ტი რე ბუ ლია მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ
ზე მორ გე ბულ პროგ რა მებ ზე, სერ ვი სე ბი ნაკ ლე ბად არის და ფუძ ნე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბა თა 
კვლე ვა ზე და არ არის და ნერ გი ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ანა ლი ზი. 

გა მო იკ ვე თა გა მოწ ვე ვა, რო მელ საც ქმნის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ნე ლი ტემ პე ბი და თვით
მმარ თვე ლო ბის თვის კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე უძ ლებ
ლო ბა. გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი და ეთ მო თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლის და უფ ლე ბა მო
სი ლე ბის გაზ რდას სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის სა კითხ თან მი მარ თე
ბით. 

კვლე ვის მა სა ლე ბით ცხა დი ხდე ბა, რომ მო ქა ლა ქე თა თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ნა წი ლე ო
ბის ხა რის ხი არ არის საკ მა რი სი და ჩარ თუ ლო ბის ყვე ლა ზე გა მოკ ვე თი ლი ფორ მა  და
სახ ლე ბის კრე ბე ბის ეფექ ტუ რო ბა და მა თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ლე გი ტი მა ცია კითხ ვის 
ნიშ ნის ქვეშ დგას იმის გა მო, რომ მას ში ნაკ ლე ბად მო ნა წი ლე ო ბენ ქა ლე ბი, ახალ გაზ რდე
ბი, შშმ პი რე ბი.

მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის სხვა მე ქა ნიზ მე ბის კუ თხით – სუს ტია გენ დე რუ ლი საბ ჭოს 
ცნო ბა დო ბა; სა ხე ლი სუფ ლე ბო ცვლი ლე ბე ბის შემ დეგ, მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო ჯერ კი
დევ არ არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი; შექ მნი ლი ა, მაგ რამ ფუნ ქცი ო ნი რე ბა არ და უ წყი ა, შშმ 
პირ თა საბ ჭოს. დღის წეს რიგ ში დგას ამ მე ქა ნიზ მე ბის ეფექ ტუ რო ბის გაძ ლი ე რე ბის სა
კი თხი.

კვლე ვის შე დე გე ბით, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სსოს რო ლი. გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებს. 
გა მო იკ ვე თა მათ მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი არა ერ თი სა კი თხი, რო მე ლიც ად გი ლობ რი ვი სერ ვი
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სე ბის თე მას ეხე ბა. მათ შო რის, სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა, რო მე ლიც აი სა ხა მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის 2021 წლის ბი უ ჯეტ ში. 

შე ფას და ად გი ლობ რივ კერ ძო სექ ტორ სა და თვით მმარ თვე ლო ბას შო რის ურ თი ერ თო ბა. 
სა ჯა რო სექ ტო რი, გარ კვე ულ წი ლად, ორი ენ ტი რე ბუ ლია კერ ძო სექ ტო რის და სახ მა რებ
ლად სხვად სახ ვა გა მოწ ვე ვებ ში და თა ვა დაც პე რი ო დუ ლად იყე ნებს მათ რე სურსს (თუნ
დაც პან დე მი ის დროს მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის დახ მა რე ბა). მაგ რამ არ არ სე ბობს ამ ორი 
მხა რის ურ თი ერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე ქა ნიზ მი, რაც გა ნა პი რო ბებ და კერ ძო სექ ტო რის 
სრულ ფა სო ვან ჩარ თვას ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში. იკ ვე თე ბა კერ ძო სექ ტო რის მე ტი 
წა ხა ლი სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, მო ტი ვა ცია ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბის წა მო ყე ნე ბი სა და რე ა ლი
ზე ბი სათ ვის.

კვლე ვის მა სა ლებ ზე დაყ რდნო ბით, შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ე ბი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი-
სუფ ლე ბის, ცენ ტრა ლუ რი სტრუქ ტრე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი მართ:

ადგილობრივიხელისუფლებისთვის:

 სა სურ ვე ლია მოხ დეს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მნიშ ვნე ლო ბის გაც ნო ბი ე რე ბა 
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის და სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნე ბის მი ერ. მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მოხ
დეს იმის თვალ სა ჩი ნო ახ სნა, თუ რას მო ი ცავს მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი
სე ბი; სა ზო გა დო ებ რი ვი ცენ ტრე ბის მომ სა ხუ რე ბა; რო გორ ხდე ბა ქო ნე ბის რე გის ტრა ცი ა, 
სხვა ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის მი ღე ბა;

– მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რომ სერ ვი სე ბის და ნერ გვის პა რა ლე ლუ რად, 
შეს წავ ლი ლი იქ ნას მი სი ხელ მი საწ ვდო მო ბა – თუ რამ დე ნად ხე ლე წი ფე ბა სა ზო გა დო ე ბას 
ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბა და მოხ დეს სპე ცი ა ლუ რი ზო მე ბის მი ღე ბა ამ კუ
თხით მო ქა ლა ქე თა მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის და სახ მა რებ ლად.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჯა რო რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის სა მუ შაო ჯგუ ფის ად გი ლობ რივ 
სამ სა ხუ რებ თან შეხ ვედ რე ბის ორ გა ნი ზე ბა, რე ფორ მის წარ მა ტე ბით რე ა ლი ზე ბის თვის სა
ჭი რო რე კო მენ და ცი ე ბის გაც ნო ბი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პო ლი ტი კა სა და პროგ რა მებ ში 
მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის ად ვო კა ტო რე ბის თვის.

 სა სურ ვე ლი ა, დაჩ ქარ დეს მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭოს ფორ მი რე ბა და მი სი ქმე დი თო ბის 
მე ქა ნიზ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ხე ლი შე ე წყოს და სახ ლე ბის კრე ბებ ზე ქა ლე ბის, ახალ გაზ რდე ბის, სხვა 
ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.

– აუ ცი ლე ბე ლია მო ქა ლა ქე თა ინ კლუ ზი უ რი ჯგუ ფე ბის მი მართ უფ რო გუ ლის ხმი ე რი პო
ლი ტი კის და ნერ გვა. სა მუ შაო გეგ მე ბის, პრო ექ ტე ბის მომ ზა დე ბა მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის 
ფარ თო სპექ ტრის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

 სა სურ ვე ლია წა ხა ლის დეს ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა 
სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის, ად ვო კა ტი რე ბის, პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის და მო ნი
ტო რინ გის პრო ცეს ში; მოხ დეს მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის გა მო ყე ნე ბა მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. 
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 მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა თა ნა დო გაგ რძე ლე ბა მი ე ცეს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის წარ მა ტე
ბით და წყე ბულ პრაქ ტი კას, მაქ სი მა ლუ რად მოხ დეს მას ში გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის ასახ
ვა: ქა ლე ბის, ახალ გაზ რდე ბის, ინ კლუ ზი უ რი ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ო ბა.

 გათ ვა ლის წინ დეს სა ჯა რო მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბა სა ჯა რო მმარ თვე
ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბულ იმ პლე მენ ტა ცი ა ში. მოხ დეს ან ტი კო რუფ ცი უ ლი მე ქა ნიზ
მე ბის მწყობ რი სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა. 

ცენტრალურიხელისუფლებისთვის:

 ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან ხორ ცი ელ დეს რე ა ლუ რი დე ცეტ რა ლი ზა ცი ა, თვით მმარ თვე
ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სა კი თხე ბის რე ა ლუ რი გა მიჯ ვნა და იმ სა კი თხებ ში უფ ლე ბა
მო სი ლე ბის გაზ რდა, რო მელ თა გა დაწყ ვე ტა ში, მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი
ნა რე, თვით მმარ თვე ლო ბის ჩარ თუ ლო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. პირ ველ რიგ ში, სო ცი ა ლუ რი 
პო ლი ტი კის, მათ შო რის, სო ცი ა ლუ რი ქუ ლე ბის მი ნი ჭე ბის სა კი თხე ბი ა.

სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებისთვის:

- სა ჭი როა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა მოც დი ლე ბის და რე სურ
სე ბის მი მარ თვა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ხელ შე წყო ბის კენ, ამ კუ თხით 
თვით მმარ თვე ლო ბა თან თა ნამ შრომ ლო ბა, სა ინ ფორ მა ცი ო სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი
ა ნო ბა, მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა, რა თა ხელ შე სა ხე ბი გახ დეს მო ქა ლა ქე ე ბის თვის 
რე ფორ მის შე დე გე ბი. 
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იმერეთისრეგიონი

ბაღდათისმუნიციპალიტეტში

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 ას რუ ლებს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე და ქვეყ ნის 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 ს დროს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე
თა 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 
ქვეყ ნა ში არა მარ ტო მმარ თვე ლო ბის დე მოკ რა ტი უ ლო ბას და ტრან სფა რან ტუ ლო ბას, 
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 მა ცი ას. 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, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბი და სა ჭი რო ე ბე ბი გა აც ნონ 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, სა მო ქა ლა ქო სპექ ტრი თა ნას წო რო ბის და „თა ნას წო რო ბა ახ ლა“ს მი
ერ, 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, მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის 
შეს წავ ლა გან ხორ ცი ელ და. 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 ები სათ 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, შე ფა სე ბა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა
ცი ე ბით, 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 2021 წლის მა ის ივ ნი სის თვე 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. 
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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, 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 26 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 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 180 ადა მი ა ნი, აქე დან 122 იყო ქა ლი, ხო ლო 58  კა ცი.

2.კვლევისსოციალურ-დემოგრაფიულიმახასიათებლები

მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუფს წარ მო ად გენ დნენ 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  გენ დე რუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შემ დეგ
ნა ი რად გა და ნა წილ და, კვლე ვა ში ჩარ თულ თა გან 64% ქა ლი ა, ხო ლო 36%  კა ცი. რაც 
შე ე ხე ბა ასა კობ რივ ზღვარს, მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბა  37,3%, 35 დან 64 წლამ დე 
პი რე ბი ა, ხო ლო გა მო კი თხულ რეს პონ დენ ტთა 32,7% მო დის 65 წელს ზე მოთ პი რებ
ზე, რაც შე ე ხე ბა ახალ გაზ რდებს, მა თი მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო კი თხულ თა 30%ს შე ად
გენს. ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ ვით, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა  46,7% 
და ქორ წი ნე ბუ ლი ა, ხო ლო მო ნა წი ლე თა 30,7% არ არის და ო ჯა ხე ბუ ლი, 16,7% ქვრი ვია 
და 6% გან ქორ წი ნე ბუ ლი. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტთა მო ნაც მე ბი მი ღე ბუ ლი 
გა ნათ ლე ბის მი ხედ ვით, შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: სრუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა 
მი ღე ბუ ლი აქვს 43,3%ს, სრუ ლი სა შუ ა ლო 26,7%ს, სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი 21,3%ს 
და არას რუ ლი სა შუ ა ლო  8,7%ს. სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ხედ ვით, კვლე ვის მო
ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბას  45,3%ს არ გა აჩ ნია სპე ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი. დი დი წი ლი 
მო დის სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლებ ზე, რომ ლე ბიც კვლე ვის 25,3%ს შე ად გე ნენ, ხო ლო 
კვლე ვა ში ჩარ თულ თა 11,3% იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი ა, მრა ვალ შვი ლი ა ნი 
მშო ბე ლი 8,7%, შშმ პი რია 6,7% და მარ ტო ხე ლა მშო ბე ლი 2,7%. და საქ მე ბის სტა ტუ-
სის მი ხედ ვით, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა პენ სი ო ნე რი ა 33,8%, შემ დეგ მო დის 
მო ნა წი ლე თა შო რის უმუ შე ვარ თა წი ლი, რომ ლის მაჩ ვე ნე ბე ლიც 23% შე ად გენს, ხო ლო 
20,9% თვით და საქ მე ბუ ლი ა, 10,8%  სა ჯა რო მო ხე ლე, 6,8%  სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა
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ცი ა ში და საქ მე ბუ ლი და მხო ლოდ 4,7% არის სტუ დენ ტი. გა მო კი თხუ ლი რეს პონ დენ
ტე ბი დან და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლო თვი უ რი შე მო სა ვა ლი უმ რავ ლე სო ბის თვის, რაც 
გა მო კი თხულ თა 42,7%ს შე ად გენს, 100500 ლა რამ დე მერ ყე ობს, მხო ლოდ 24%  ის 
შე მო სა ვა ლია 901 ლარ ზე მე ტი, გა მო კი თხულ თა 19,3%ის 501900 ლა რამ დე და 1,3% 
 ის 100 ლარ ზე ნაკ ლე ბი და 12,7%მა, კი სა ერ თოდ უა რი გა ნა ცხა და პა სუხ ზე. 

3.კვლევისძირითადიმიგნებები

3.1.გამჭვირვალობა

3.1.1.მოსახლეობისინფორმირებულობასაჯარომმართველობის

რეფორმისშესახებ

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 ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი წი ნა კვლე ვას თან შე და რე ბით გა ი ზარ და. გა მო კი
თხულ თა გან სრულ ინ ფორ მა ცი ას რე ფორ მის შე სა ხებ 42,7% ფლობს, ხო ლო ნა წი ლობ რივ  
42%. რაც შე ე ხე ბა მათ, ვი საც სა ერ თოდ არ აქვთ ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მა ზე, 15,3% ს არ აღე მა ტე ბა.

(იხ. დი აგ რა მა #1).

გაქვთ თუ არა ინფორმაცია საჯარო მმართველობის/სამსახურის რეფორმის თაობაზე?

უმ რავ ლე სო ბამ მათ გან, ვინც სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ იცის, ეს ინ
ფორ მა ცია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა გან მი ი ღეს  39,1%, 
რაც წი ნა წლის მაჩ ვე ნებ ლი სა გან (2%) რა დი კა ლუ რად გან სხვავ დე ბა. გა მო კი თხულ თა გან 
29,3%  ის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის სა უ კე თე სო სა შა უ ლე ბად ტე ლე ვი ზია სა ხელ დე ბა. 
წი ნა წლებ თან შე და რე ბით ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა გა ი ზარ და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის და ფე ის ბუქ გვერ დის სა შუ ა ლე ბით. თუ წი ნა წელს ეს 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 3 %ით (სა ხე ლი სუფ ლო ინ სტი ტუ ტე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რე ბი) 
და 2 %ით (მუ ნი ცი პა ლუ რი ვებ გვერ დი და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი) გა ნი საზ ღვრა, წელს უკ ვე 

სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რებ ზე ინ ფორ მა ცია 
14,3%მა, ხო ლო ფე ის ბუ კი დან /ვებ გვერ დი დან 13,5%მა მი ი ღო. დარ ჩე ნილ 4%ს ინ
ფორ მა ცია სხვა წყა რო ე ბი დან აქვს მი ღე ბუ ლი. 
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რო გორც რა ო დე ნობ რი ვი, ისე თვი სობ რი ვი კვლე ვი და ნაც ჩანს, რომ რე ფორ მის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ში თვით მარ თვე ლო ბა საგ რძნობ ლად გა აქ ტი ურ და, რა შიც გა
დამ წყვე ტი რო ლი არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ მა შე ას რუ ლა

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პი ა რის სამ სა ხუ რი სის ტე მა ტი უ რად ახ დენ და მო სახ ლე ო ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას ამა თუ იმ სა კითხ ზე, თუმ ცა მას შემ დეგ რაც სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შე წყო ბის თვის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა სა მუ შაო ჯგუ ფი, ამ ჯგუ ფი სა და ად გი ლობ რი ვი არა-
სამ თავ რო ე ბის ძა ლის ხმე ვით კი დევ უფ რო და იხ ვე წა მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე-
ბუ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბა.“ -საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო კო მი სი ის თავ-
მჯდო მა რე.

გა მო კი თხვის შე დე გად სა შუ ა ლე ბა გვქონ და გაგ ვე გო  მი აჩ ნი ათ თუ არა მო ქა ლა ქე ებს, 
რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა გა ა უმ ჯო ბე სებს მა თი მომ სა ხუ რე ბის ხა რიხსს. 
მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბის 67,3%ის აზ რით, გა ა უმ ჯო ბე სებს. ხო ლო გა მო კი თხულ თა 
ძა ლი ან მცი რე ნა წი ლი  4% მი იჩ ნევს, რომ ვერ გა ა უმ ჯო ბე სებს, 10,7% ფიქ რობს, რომ 
ნაკ ლე ბად გა ა უმ ჯო ბე სებს. ამ შე კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა კი , 18%ს გა უ ჭირ და. 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის დროს ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის დას კვნით, რე ფორ მის გა მო
ყე ნე ბის შე ფერ ხე ბა თა ვად მო ქა ლა ქე ე ბის პა სი უ რო ბით არის გა მოწ ვე უ ლი. აქ ცენ ტე ბი 
გა კეთ და ინ ფორ მი რე ბის კუ თხით გა აქ ტი უ რე ბა ზეც 

„ხე ლის შეშ ლა ცო ტა სხვა ნა ი რი ნათ ქვა მი ა, მო ქა ლა ქე ე ბის ინ დი ფე რენ ტუ ლი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა უფ როა მი ზე ზი არა ინ ფორ მირ მი რე ბუ ლო ბის, ისევ და ისევ სა-
ჭი როა მე ტი მუ შა ო ბა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კუ თხით, თუ რას მო უ ტანს ეს 
ჩარ თუ ლო ბა მათ და რო გორ გა მო ი ყე ნე ბენ და რა სი კე თე ებს მი ი ღე ბენ ამ ფორ-
მით.“ - ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა. 

რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბა ზე შე და რე ბით პო ზი ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ ახალ გაზ
რდებს, თუმ ცა თვლი ან, რომ პრო ცე სის კი დევ უფ რო გა უმ ჯო ბე სე ბა და დახ ვე წა სა სურ
ვე ლი იქ ნე ბო და: 

„მარ თა ლია მთლად მოქ ნი ლი არ არის, მაგ რამ და დე ბი თად შე სა ფა სე ბე ლი ნამ-
დვი ლა დაა ეს რე ფორ მა და ბო ლო წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი. 
მა გა ლი თად -ნაკ ლე ბი ბი უ როკ რა ტი აა და მო ქა ლა ქე ე ბი რო ცა გან ცხა დე ბით მი-
მარ თა ვენ ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას პა სუ ხე ბი არ უგ ვი ან დე ბათ, ასე ვე 
ხდე ბა მოკ ლე ტექ სტუ რი შე ტყო ბი ნე ბე ბის გაგ ზავ ნა მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის იმის 
შე სა ხებ, თუ რა ეტაპ ზეა მა თი გან ცხა დე ბა“. -სტუ დენ ტი. 

3.1.2.მოსახლეობისინფორმირებულობა

მუნიციპალიტეტისელექტრონულიმომსახურებისშესახებ

სა ჭი რო ე ბის კვე ლე ვამ სა შუ ა ლე ბა მოგ ვცა დაგ ვე ნა ხა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი რე ა
ლუ რი სუ რა თი, იმ სირ თუ ლე ე ბით, რაც ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ
რე ო ბის და ნერ გვის დროს არ სე ბობს. უმე ტე სად პრობ ლე მე ბი უკავ შირ დე ბა რიგ ლო კა
ცი ებ ში ინ ტერ ნე ტის არარ სე ბო ბას, ან მო ქა ლა ქე ე ბის აღ ჭურ ვის ნაკ ლო ვა ნე ბებს კონ კრე
ტუ ლი უნა რე ბით. 
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რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 19,3%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 ინ ფორ მა ცი ას 
მეტ ნაკ ლე ბად ფლობს (62%), 14% არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბის 
შე სა ხებ, გა მო კი თხულ თა 4,7%ს, კი სა ერ თოდ არ აინ ტე რე სებს ეს სა კი თხი. 

(იხ. დი აგ რა მა #2).

რამდენად ხართ ინფორმირებული მუნიციპალური ელექტრონული სერვისების შესახებ?

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  31,3%, მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის ფე ის ბუქ და ვებ გვერ დებს  24,7%, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან 
შეხ ვედ რე ბს 20%მა, ხო ლო ტე ლე ვი ზი ას ხა ზი გა უს ვა მხო ლოდ 15,3%მა. ოჯა ხის 
წევ რე ბი ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თად წყა როდ და ა სა ხე ლა 1,4%მა, ხო ლო 7,3% სა ერ თოდ 
არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის მომ წო დებ ლის 
გა აქ ტი უ რე ბა, და დე ბი თად შე ფას და თა ვად მო ქალ ქე ე ბის მხრი და ნაც, თუმ ცა მე ტი 
ჩარ თუ ლო ბის მო თხოვ ნით

„გა მო წე რი ლი მაქვს გვერ დე ბი, სო ცი ა ლურ ქსე ლებს ვგუ ლის ხმობ, სა ი და ნაც 
ვგე ბუ ლობ ბევრ რა მეს, მი თუ მე ტეს ამ პან დე მი ის დროს, რო დე საც ბევ რი რამ 
შეზ ღუ დუ ლი გვაქვს, ნამ დვი ლად სა ჭი როა ადა მი ა ნე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ელ 
მომ სა ხუ რე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ სხვა დას ხვა მე თო დე ბით “-პე და გო გი. 

ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე
დე გად, სა შუ ა ლე ბა მოგ ვე ცა დაგ ვე ნა ხა რა დი კა ლუ რი სხვა ო ბა, რომ პირ ვე ლი სა ჭი რო ე
ბის კვლე ვის შემ დეგ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე საკ მა ოდ გაზ რდი ლია და 
მათ რიგ სერ ვი სებ ზე უკ ვე წვდო მა აქვთ. თუ წი ნა წლის კვლე ვა ში ელექ ტორ ნულ სერ ვი
სებს არ გა მო ი ყე ნებ და გა მო კი თხულ თა 40%, ამ ეტაპ ზე კვლე ვის შე დე გე ბით ჩანს, რომ 
გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 3,5%მა არ ისარ გებ ლა ამ სი ახ ლით. სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბა ში 
13,3% პრობ ლე მად ასა ხე ლებს სა თა ნა დო უნარ ჩვე ვე ბის, ხო ლო 21.3%  ინ ტერ ნე ტის 
არ ქო ნას. ყვე ლა ზე ხში რად მო ქა ლა ქე ე ბი ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებს ვა კან სი ის შე სა ხებ 
ონ ლა ინ გან ცხა დე ბის სა ნა ხა ვად იყე ნე ბენ  28,7%, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრო მელ ზე 
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის სა ძი ებ ლად 18,7%, ან გა რი შე ბის გა საც ნო ბად 16% და 

ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო სა პო ვებ ლად 11,3%. აქ ტი უ რი გა მო ყე ნე ბა აქვს შეხ
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ვედ რებ ზე ონ ლა ინ და რე გის ტრი რე ბის სერ ვის საც, რა საც გა მო კი თხულ თა გან 14% იყე
ნებს. ონ ლა ინ სა ჩივ რე ბი სა და წი ნა და დე ბე ბის წარ დგე ნა ხდე ბა 4%ის მი ერ. 

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მა დაც ჩანს, რომ გა უმ ჯო ბეს და ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე
ბის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა. 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, შე უძ ლი ათ იხი ლონ ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე, რაც ნიშ ნავს მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე
ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბას და ასე ვე, ად გი ლობ რი ვი თვით მარ თვე ლო ბის ან გა რიშ ვალ დე
ბუ ლე ბის ზრდა საც  

„ხში რად მი ნა ხავს ვა კან სი ე ბი HR.GOV.GE-ზე, ასე ვე ვებ გვერ დზეც სხვა დას ხვა 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა“ - ახალ გაზ რდა.

„ჩე მი აზ რით არის კონ კრე ტუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, 
დევს ინ ფორ მა ცი ა, გან თვსე ბის პრობ ლე მა არ არის. მო სახ ლე ო ბის თვის ინ ტერ-
ნე ტი ზა ცი ის პრობ ლე მა არის, ასე ვე ხდე ბა ხოლ მე, რომ შე ი ლე ბა მო ქა ლა ქემ წა-
ი კი თხოს და ვერ გა ი გოს, გა სა გებ ენა ზეც არ ეწე როს. ყვე ლამ ხომ არ იცის ეს 
ტერ მი ნე ბი ხომ? და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა ვერ მიხ ვდეს რა ზეა სა უ ბა რი. უნ და 
იყოს მარ ტი ვად და წე რი ლი რომ გა ი გოს ნე ბის მი ერ მა მო ქა ლა ქემ“.- მრა ვალ შვი-
ლი ა ნი დე და

ასე ვე, თვი სებ რივ კვლე ვა ში, ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით 
მო სახ ლე ო ბის პა სი უ რო ბას ვხე დავთ, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია მო ქა ლა ქე ე ბის ნაკ ლე ბი აქ
ტი უ რო ბით. ამას ექ სპერ ტე ბის ინ ტერ ვი უ ე ბიც ადას ტუ რებს 

„თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი ყო ველ წლი უ რად ვა ბა რებთ ან გა რი შებს, რო მე ლე ბიც უკ-
ვე იტ ვირ თე ბა ონ ლა ი ნაც. გვაქვს გას ვლი თი სხდო მე ბი, რა ზეც წი ნას წარ ეც-
ნო ბე ბათ რო გორც ფე ის ბუქ გვერ დის, ასე ვე ვებ .გვერ დე ბის მეშ ვე ო ბით. ასე ვე, 
ყო ველ თვის წი ნას წარ ქვეყ ნდე ბა სხდო მე ბის გან რი გი. სხდო მე ბი ღი აა და შე სა ბა-
მი სად, და ინ ტე რე სე ბის შემ თხვე ვა ში, მო ქა ლა ქე ებს ყო ველ თვის შე უძ ლი ათ ისარ-
გებ ლონ სხდო მებ ზე დას წრე ბის უფ ლე ბით. ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ხა რისხს, 
ბუ ნებ რი ვი ა, მო სახ ლე ო ბის მე ტი ჩარ თუ ლო ბა გაზ რდი და და გა აქ ტი უ რებ და“ -
საკ რე ბუ ლოს იუ რი დი ულ და საპ რო ცე დუ რო სა კითხ თა კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე

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 ინ
ფორ მი რე ბის და ბა ლი დო ნე და ა სა ხე ლეს, რაც ად გი ლობ რი ვი თვით მარ ვე ლო ბის ჩარ თუ
ლო ბის კრი ტი კა საც გუ ლის ხმობს 

„ა რი ან ადა მა ნე ბის ნა წი ლი, რომ ლე ბიც არ არი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი, მაგ რამ 
ამის მი ზეზს რა ტომ არ ვკი თხუ ლობთ? ისე უჭირთ ადა მი ა ნებს ფი ნან სუ რად, 
სულ არა აქვთ იმი სი ძა ლა, რომ კი დე სი ახ ლე ე ბი იძი ონ. არის ნა წი ლი ადა მი ა ნე-
ბის ვი საც აინ ტე რე სებს და იცის. მაგ რამ შენ მე თუ არ მო მა წო დე ინ ფორ მა ცი ა, 
მე ვერ მი ვალ მე რი ა ში და ვერ ვი კი თხავ რა ხდე ბა თქო. სწო რედ მე რის წარ მო-
მად გენ ლე ბი და დე პუ ტე ტე ბი არი ან ვალ დე ბულ ნი, რომ სოფ ლის ცენ ტრში, სკო-
ლა ში, გა მო ვიდ ნენ და გა აც ნონ სი ახ ლე ე ბი მო ქა ლა ქე ებს“ - პე და გო გი. 

ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე 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 მხო ლოდ 28%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. მო სახ ლე ო ბის თვის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულს და ხელ მი
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საწ ვდომს წარ მო ად გენს www.my.gov.ge – მო ქა ლა ქის პორ ტა ლი (34,7%), ასე ვე მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დი (16,7%) და მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დი (16,7%). შე
და რე ბით ნაკ ლე ბად გა მო ყე ნე ბა დია ამ კუ თხით საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დი (1,3%) და 
სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის ვებ გვერ დი (2%). 

3.1.3.ადგილობრივიელექტრონულისერვისებისხარისხისგაუმჯობესებისდა

მოსახლეობისმეტიინფორმირებისსასურველისტრატეგიები

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 31,3% თვლის, რომ გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია 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 ბა, გა მო კი თხულ თა 
23,3% თვლის, რომ არ სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი სერ ვი სე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ
თხით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 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 შეხ ვედ რე ბით, სა ინ
ფორ მა ციო ფლა ი ე რე ბით, ფე ის ბუ ქით, ვებ გვერ დით. აქ ცენ ტი კეთ დე ბა სა ჯა რო მო ხე ლე
თა კომ პე ტენ ცი ის ზრდა ზეც (18,7%). მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა ით ვა ლა მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის 
პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა (10,7%), ასე ვე მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბის და ტე რი ტო რი უ ლი 
და ფარ ვის ზრდა (5,3%). პა სუ ხის გა ცე მა. კი ამ შე კითხ ვა ზე, გა მო კი თხულ თა 7,3%ს გა
უ ჭირ და. 

თვი სობ რი ვი 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 მიდ გო მე ბის შერ ჩე ვა, 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. 
შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია მე ტი ინ ტე რაქ ცი უ ლი შეხ ვედ რის ჩა ტა რე ბა, ბეჭ დუ რი 
მე დი ის გა მო ყე ნე ბა, სა ჯა რო ად გი ლებ ში ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა. ამა ზე თა ვად 
ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბიც სა უბ რო ბენ 

„გვაქვს გა ზე თი - „ჩვე ნი გა ზე თი“, რო მე ლიც თვე ში ერ თხელ გა მო დის და აუ ცი-
ლე ბე ლია მი სი გა მო ცე მის ინ ტენ სი ვო ბა გა ი ზარ დოს, რომ მოხ დეს მო ქა ლა ქე თა 
მე ტი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა. გან სა კუთ რე ბით იმ მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის, ვი საც ინ-
ტერ ნეტ ზე არ მი უწ ვდე ბა ხე ლი, ან არ აქვს შე სა ბა მი სი უნარ ჩვე ვე ბი“ - საკ რე-
ბუ ლოს აპა რა ტის უფ რო სი

„გა სა უმ ჯო ბე სე ბე ლია ინ ტერ ნეტ ზე წვდო მა, შე საქ მნე ლია ტექ ნი კუ რი ბა ზა, რა-
თა და ინ ტე რეს დნენ ადა მი ა ნე ბი და გად მო ერ თონ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის 
გა მო ყე ნე ბა ზე. ასე ვე ასა მაღ ლე ბე ლია ცნო ბი ე რე ბა, რომ ადა მი ა ნებ მა არ წარ მო-
იდ გი ნონ აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი და უძ ლე ველ პრობ ლე მად“ - საკ რე ბუ ლოს იუ რი დი-
ულ და საპ რო ცე დუ რო სა კითხ თა კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე

„ჩვენ ახ ლა ინ ფორ მა ცი ის თვის კომ პი უ ტერს ვერ ვი ყე ნებთ ამ ხე ლა ხალ ხი, გა ზე-
თებ ში მა ინც უნ და დაგ ვი ბეჭ დონ, რომ უფ რო კარ გად გა ვერ კვეთ და გა ვი გოთ 
ინ ფორ მა ცი ა“. - პენ სი ო ნე რი

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 
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„ჩე მი აზ რით ამის ყვე ლა ზე დი დი მი ზე ზი არის ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის პრობ ლე მა, 
ადა მი ა ნებს არ მი უწ ვდე ბათ ხე ლი ინ ტერ ნეტ ზე და შე სა ბა მი სად არი ან არა ინ-
ფორ მი რე ბუ ლე ბი. ვფიქ რობ სოფ ლე ბის ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ის სა კი თხის მოგ ვა რე-
ბა ში აქ ტი უ რად უნ და ჩა ერ თოს ყვე ლა სექ ტო რი.“ - საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო 
სა ბი უ ჯე ტო კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

გა მო ით ქვა აზ რი, რომ უფ რო აქ ტი უ რად მოხ დეს თვით მმარ თვე ლო ბა ში და საქ მე ბულ 
პირ თა გა მო ყე ნე ბა მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის კუ თხით, 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 ბლე ბი 

„მო ქა ლა ქე ე ბის ინ დი ფე რენ ტუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა უფ როა მი ზე ზი არა ინ ფორ-
მირ მი რე ბუ ლო ბის, ისევ და ისევ სა ჭი როა მე ტი მუ შა ო ბა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე-
ბის კუ თხით, თუ რას მო უ ტანს ეს ჩარ თუ ლო ბა მათ, რო გორ გა მო ი ყე ნე ბენ და რა 
სი კე თე ებს მი ი ღე ბენ ამ ფორ მით.“ - ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია 

„ჩე მი აზ რით უნ და შე იქ მნას სპე ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბი, რომ ლებ საც და ე ვა ლე ბა 
მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა. ასე ვე უნ და მოხ დეს მა თი მო ნი ტო რინ გიც“- 
ახალ გაზ რდა.

„ა და მი ა ნე ბის უნ დობ ლო ბა ზეც და ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ზეც მთავ რო ბამ უნ და 
იმუ შა ოს, აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნოს თა ვი სი რე სურ სი . მე მინ დო და ბი უ ჯე ტის გან-
ხილ ვას დავ სწრე ბო დი და რო ცა წას ვლა გა დავ წყვი ტე, ნაც ნო ბებს ვეხ ვე წე ბო დი 
და ვე რა ვინ ვერ წა ვიყ ვა ნე.“ - შშმ პი რის მშო ბე ლი

3.2.ეფექტიანობა

კვლე ვამ სა შუ ა ლე ბა მოგ ვცა მოგ ვეხ დი ნა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის საქ მი ა ნო ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა 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, შე ვის წავ ლეთ 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. 

3.2.1.თვითმმართველობისმიერმოსახლეობისსაჭიროებებისშესწავლადა

მათზერეაგირებისხარისხი

თვი სებ რივ კვლე ვა ში ჩარ თულ მო ქა ლა ქე ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა იმა ზე, თუ რამ დე ნად 
პა სუ ხობს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებს და პრი ო რი ტე ტებს თვით მმარ-
თვე ლო ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბი და ხდე ბა თუ არა ამ პრი ო რი ტე ტე ბის და 
სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა, თით ქმის იდენ ტუ რი აღ მოჩ ნდა. ისი ნი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ არ 
გა უ გი ათ სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის შე სა ხებ და პრი ო რი ტე ტე ბის თე მაც სა სურ ვე ლია 
გა და ი ხე დოს  
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„კითხ ვით არა ვის უკი თხავს სერ ვი სი მომ წონს თუ არა, მა გა რამ გა ი ცე მა ფი ნან-
სუ რი დახ მა რე ბე ბი, მა გა ლი თად ერ თჯე რა დი. ბევრ ჩემს მე ზო ბელს და ნაც ნობს 
უთ ქვამს და ეს მათ სა სი ცოცხ ლოდ სჭირ დე ბო დათ, მაგ რამ ერ თჯე რა დი დახ მა-
რე ბა არ ცვლის სა ერ თო სუ რათს, ამი ტომ სა ჭი როა მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი-
რო ე ბის შეს წავ ლა“- მარ ტო ხე ლა დე და.

„მგო ნი ა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და იცო დეს ად გი ლობ რი ვი ადა მი ა ნე ბის სა ჭი-
რო ე ბა თა კვლე ვის მარ ტი ვი მე თო დე ბი, რომ ლე ბიც მაქ სი მა ლუ რად ამომ წუ რა ვი 
და შე დე გი ა ნი იქ ნე ბა“ - შშმ პი რი.

ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტებს 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. კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ბაღ და თის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეტა პიბ რი ვად 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 ამ დი ნა მი კა შიც მეტ წი ლად არა სამ თავ რო ბო სექ
ტო რის წვლი ლი ა, რად გან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბას არ 
აქვს სა ჭი რო უნარ ჩვე ვე ბი და ამ კუ თხით, გან ვი თა რე ბას და მეტ თა ნად გო მას სა ჭი
რო ე ბენ  

„რამ დე ნა დაც ვი ცი, მოხ და კვლე ვა სო ცი ა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბით და პრობ-
ლე მე ბიც აი სა ხა პროგ რა მა ში. ამ ჟა მად ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა მი დი-
ნა რე ობს ად გი ლობ რი ვი არა სამ თა ვა რო ბოს მხრი დან, რო მელ შიც გენ დე რუ ლი 
საბ ჭო ცაა ჩარ თუ ლი. ვფიქ რობ, უფ რო მე ტი კვლე ვა და მას ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
პროგ რა მაა სა ჭი რო და ამა ში კვა ლი ფი ცი უ რი არა სათ მავ რო ბო ე ბის მხრი დან 
დახ მა რე ბის მო ძი ე ბაც “- საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო კო მი სი ის თავ-
მჯდო მა რე.

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი, მუ შა ო ბის სპე ცი ფი კი დან 
გა მომ დი ნა რე, ხში რად ახორ ცი ე ლებს სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვებს. გარ და ამი სა, 
შექ მნი ლია ბავ შვის უფ ლე ბა თა დაც ვის ახა ლი გან ყო ფი ლე ბა, რო მე ლიც ბავ შვის 
სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვებს ატა რებს და სხვა დას ხვა პროგ რა მებს გეგ მავს მა თი 
ოჯა ხე ბის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის. ეს ფაქ ტობ რი ვად მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და 
სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე ხორ ცი ელ დე ბა“ - საკ რე ბუ ლოს იუ რი დი ულ 
და საპ რო ცე დუ რო სა კითხ თა კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, სა შუ ა ლე ბა გვქონ და დაგ ვედ გი ნა, თუ 
რამ დე ნად იო ლია თვით მარ თვე ლო ბის უწყე ბე ბის თვის სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად ელექ ტრო-
ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა, რაც მარ ტივ პრო ცე დუ რად მი აჩ ნია 35,3%ს, ხო ლო რთუ ლად 
 28,7%ს. 36%ს, კი ამა ზე პა სუ ხის გა ცე მა უჭირს. შე კითხ ვით უსარ გებ ლი ათ თუ არა 
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 ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, დად გინ და, რომ გა მო კი თხულ თა უმე ტე სო ბას 
(62%) არ უსარ გებ ლია და მხო ლოდ 26,7%მა შეძ ლო ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე რის პრინ ცი პის 
პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა. ინ ფორ მა ცია ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე რის ფორ მა ზე სა ერ თოდ არ 
ქონ და 11,3%ს. ყვე ლა ზე ხში რად მო ქა ლა ქე ე ბი თვით მარ თვე ლო ბას მი მარ თა ვენ ჯან
დაც ვას თან და კავ ში რე ბულ სა კი თხებ ზე მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის, ოპე რა ცი ის 
და ფი ნან სე ბის (30,6%) და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის /ფუ ლა დი დახ მა რე ბის თვის (25,2%). 
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23,8%ის მი მარ თვი ა ნო ბა გან ხორ ცი ელ და სხვა დას ხვა სა ჭი რო ე ბის გა მო ცნო ბე ბის მი
ღე ბას თან და კავ ში რე ბით და ინ ფრას ტრუქ ტულ სა კი თხებ ზე: სა ბავ შვო მო ედ ნის მშე ნებ
ლო ბა (11,6%), სა ხუ რა ვის შე კე თე ბა/ სამ შე ნებ ლო მა სა ლე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა (12,2%). 
მი მარ თვე ბია ისეთ სა კი თხებ ზეც, რო გო რი ცა ა: ვა უ ჩე რე ბი 7,5%, ცნო ბა მა ღალ მთი ა ნი 
რე გი ო ნის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ზე 5,4%, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის მუ შა ო ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბა 8,8%, ნაგ ვის გა ტა ნა 10,9%, წყლის მი წო დე ბა (მათ შო რის ხა რის ხი ა ნი 
წყლის) და სა ნი ავ ღრე არ ხე ბის გა მარ თვა 6,1%. და საქ მე ბას თან და კავ ში რე ბით მი მარ
თავს 8%, მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თვა/ ფარ თის და კა ნო ნე ბის თვის  2%, არა კა ნო ნი ე რი მშე
ნებ ლო ბის აღ კვე თის მო თხოვ ნით 2,7%, მი წის გა ფორ მე ბას თან და კავ ში რე ბით 10,2%, 
შე შის მი ღე ბა ზე 10,2%, ფარ თის და კა ნო ნე ბის სურ ვი ლით  6,8%, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი
ის თვის 6,8%, ქა ლა ქის ურ ბა ნი ზა ცი ის სა კითხ ზე 0,7%. გა მო კი თხულ თა 7,5%ს სა ერ
თოდ არ მი უ მარ თავს თვით მმარ თვე ლო ბის თვის.

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე 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 70.66%, უკ მა ყო ფი ლოა მხო ლოდ 12%, ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლო 9.33% და ძა ლი ან 
კმა ყო ფი ლი 8%; საკ რე ბუ ლოს მი მართ კმა ყო ფი ლე ბას ხაზს უს ვამს რეს პონ დეტ თა 
70,66%, უკ მა ყო ფი ლოა 10%, ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლო 7.33% და ძა ლი ან კმა ყო ფი ლია 
12%. 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 64,66%მა, უკ მა ყო ფი ლე ბა  14.66%მა, ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლე ბა 6.66%მა და 
ძა ლი ან კმა ყო ფი ლე ბა 14%მა.

თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან პრობ ლე მა ზე რე ა გი რე ბის შე ფა სე ბი სას, მო სახ ლე ო ბის და
მო კი დე ბუ ლე ბა უმე ტე სად და დე ბი თი ა: 50,7% თვლის, რომ მა თი პრობ ლე მე ბი ნა წი ლობ
რივ მო წეს რიგ და, 25,3%ის აზ რით, კი ყვე ლა პრობ ლე მა, რომ ლის თა ო ბა ზეც მი მარ თეს, 
მოგ ვა რე ბუ ლი ა. გა მო კი თხულ თა 8% აღ ნიშ ნავს, რომ მოგ ვა რე ბის მცდე ლო ბა იყო, მაგ
რამ არ სე ბობ და ობი ექ ტუ რად ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი, რის შე სა ხე ბაც წე რი ლო ბით 
აც ნო ბეს. 3.3%ს და პირ დნენ, მაგ რამ პრო ცე სი უსაზ ღვროდ გა ი წე ლა. 2,7% თვლის, რომ 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის მცდე ლო ბაც არ ყო ფი ლა. არც პრობ ლე მა მოგ ვა რე ბუ ლა და არც 
არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მი ზე ზი ან სა ბო ლოო უა რი უც ნო ბე ბია ვინ მეს წე რი ლო ბით გა მო კი
თხულ თა 2%სთვის, ხო ლო პა სუ ხის გა ცე მა ზე უა რი 8 %მა გან ცხა და. 

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. 

„ეტ ლის შე ძე ნა ში და მეხ მა რა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, საკ მა ოდ დი დი თან ხა გა დაგ ვი-
ხა და და მე რე მო ი კი თხეს,- ჩა მოყ ვა ნა თუ მო ვა ხერ ხეთ. ჩე მი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
გა არ კვი ეს მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ“. - შშმ პი რი 

„რო ცა მივ მარ თე, სა ხუ რა ვის შე კე თე ბა მინ დო და, შე შა მინ დო და, მო მიგ ვარ და 
ორი ვე“ - სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი. 
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3.2.2.ადგილზეარსებულიპრიორიტეტებიდასაჭიროებებიდამათზე

ეფექტიანირეაგირებისუზრუნველსაყოფადაუცილებელინაბიჯები

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 ბა 40,9%, დარ წმუ ნე ბუ ლი ა, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
ში მცხოვ რე ბი მთლი ა ნი მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბებს ით ვა ლის წი ნებს. 31,5% ის აზ რით, 
ყუ რა დღე ბა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რე ბის პრობ ლე მა ტი კას ეთ მო ბა, 
20,1%სთვის  მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბის სა ჭი რო ე ბებს, 20,1%სთვის, კი ბავ შვე ბის და 
ახალ გაზ რდე ბის სა კი თხებ საც. წი ნა სა ჭი რო ე ბის კვლე ვი დან გას ხვა ვე ბით, წინ წა მო ი წია 
ქა ლე ბის (14,8%) და ოჯახ ში ძალ დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის სა ჭი რო ე ბებ მაც (14,1%). 
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: მო ხუ ცე ბის 0,7% და სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლე ბის 0,7%. გა მო კი თხულ თა 19,5% 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 კითხ ვა
ზე პა სუ ხის გა ცე მა კი 0,7%ს გა უ ჭირ და. 

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 სა და პრობ ლე მებ ზე, რო გო რიც 
არის: შშმ პი რე 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, ახალ გაზ რდე ბი და ა.შ. გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი 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, რაც და საქ მე ბის თვის უმ ნიშ ვბნე
ლო ვა ნეს სფე როს, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა საც მო ი აზ რებს.

„ჯან დაც ვა კია პრი ო რი ტე ტუ ლი, მაგ რამ მე მა ინც გა ნათ ლე ბას და სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბას და ვა სა ხე ლებ დი. პირ ველ რიგ ში თან ხე ბი უნ და წა ვი დეს მე ურ ნე ო ბის 
და და საქ მე ბის მი მარ თუ ლე ბით, რო ცა ამ ბობთ ჯან მრთე ლო ბა ო, სა ი დან იქ ნე ბა 
ეგ თუ კი ხალხს ელე მენ ტა რუ ლი თან ხა არ ექ ნა?“ - პე და გო გი. 

„სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა უფ რო გა უმ ჯო ბეს დე ბა მა შინ, რო ცა იქ ნე ბა მე ტი 
სა მუ შაო ად გი ლი. ჩემ თვის და სა ქე მე ბაა პრი ო რი ტე ტუ ლი“ -მარ ტო ხე ლა დე და 

პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბად და სა ხელ და ახალ გაზ რდე ბის ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის თვის 
გა რე მოს შექ მნის და შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის აუ ცი ლებ ლო ბაც 

„ყვე ლა ჯგუფს სჭირ დე ბა მხარ და ჭე რა, გან სა კუთ რე ბუ ლი პრე ტენ ზია მას წავ ლე ბე-
ლებს და მშობ ლებს გვავქს ბავ შვე ბის ინ ტერ ნეტ თან მი ჯაჭ ვუ ლო ბა ზე, უნ და ჩა ნაც-
ვლდეს სხვა დას ხვა გა სარ თო ბე ბით, სტა დი ო ნე ბით, მწვა ნე ად გი ლე ბით“ (პე და გო გი)

 „ყუ რა დღე ბა უნ და მი ექ ცეს გო გო ნე ბის სპორ ტუ ლი წრე ე ბის არ სე ბო ბას და 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბას. ასე ვე, ბაღ დათ ში დღის ცენ ტრი უნ და იყოს, სა ჭი რო ა“ - მრა-
ვალ შვი ლი ა ნი დე და.

„საბ ჭო თა დრო ინ დე ლი რეკ რი ა ცი უ ლი ზო ნე ბი აღარ უნ და გვქონ დეს, ამ მხრივ 
უნ და მივ დი ო დეთ წინ, ასე ვე და სას ვე ნე ბე ლი ად გი ლე ბი უნ და გა კეთ დეს და 
კვლავ და კვლავ ინ ფრას ტრუქ ტუ რა.“ - სტუ დენ ტი. 

ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის მი ე რაც გა მო ი ყო ისე თი სა კი თხე ბი და მოწყ ვლა დი კგუ ფე ბი, 
რო მელ ბიც გან სა კუთ რე ბულ ყუ რა დღე ბას სა ჭი რო ე ბენ  
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„სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბი ან გა მომ დი ნა რე სა ჭი რო ე ბე ბი ბევ რი ა, თუმ ცა ვფიქ-
რობ შშმ პი რებს გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა ესა ჭი რო ე ბათ ისე ვე, რო გორც 
სო ცი ა ლუ რად და უც ველ ადა მი ა ნებს, ქა ლებს და იმ მრა ვალ შვი ლი ან დე დებს, სა-
კუ თა რი უნა რე ბის რე ა ლი ზე ბა ზე რომ ოც ნე ბო ბენ“ - საკ რე ბუ ლოს იუ რი დი უ ლი 
და საპ რო ცე დუ რო სა კითხ თა კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე

„სო ცი ა ლურ პრობ ლე მე ბი ყვე ლა ზე მე ტად სა ჭი რო ებს ად ვო კა ტი რე ბას. გა სულ 
წელს გვქონ და მცდე ლო ბა გაგ ვე კე თე ბი ნა სპე ცი ა ლუ რი სერ ვი სი, რო მე ლიც ად-
გილ ზე გა უ წევს მომ სა ხუ რე ო ბას სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნებს, 
თუმ ცა ეს თან ხებ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. ამი ტომ მი ვი ღეთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 
საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის თა ნამ შრომ ლე ბი ჩარ თუ ლიყ ვნენ პრო ცეს ში. თვე ში ერ-
თხელ მი ვალთ ასეთ ადა მი ა ნებ თან, მი ვუ ტანთ პრო დუქ ტებს, და ვეხ მა რე ბით ყო-
ფი თი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ში. თუმ ცა ეს იდეა ჯერ დახ ვე წის პრო ცეს ში ა.“ 
- საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ რო სი

„ვფიქ რობ, ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა უნ და წა მო ი წი ოს 
წინ, მი უ ხე და ვად იმის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ბო ლო პე რი ოდ ში მნიშ ვნე ლოვ-
ნად და დე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა ამ მი მარ თუ ლე ბით. მე ტის გა კე თე-
ბაა სა ჭი რო და მე ტი ფი ნან სე ბის გა მო ყო ფა აღ ნიშ ნულ თე მებ ზე“ .-საკ რე ბუ ლოს 
სა ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით სა შუ ა ლე ბა მოგ ვე ცა გაგ ვე გო მო სახ ლე ო ბის აზ რი, სრუ ლად 
აწო დებს თუ არა ინ ფორ მა ცი ას მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბა ზე/ მი წო დე ბულ 
მო სა ხუ რე ბა ზე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მო ქა ლა ქე ებს. პა სუ ხე ბის სტა ტის ტი კა ასე
თი ა: „ნა წი ლობ რივ“  37,3%, „დი ახ“ 33,3%, „ა რა“  22%. შე კითხ ვა ზე პა სუ ხი არ ქონ და 
მო ლოდ 7,3%ს. 

(იხ. დი აგ რა მა 3)
ფიქრობთ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას სრულად აწოდებს 

ინფორმაციას მის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე/მიწოდებულ მომსახურებაზე?
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3.3.ინკლუზიურობა/ჩართულობა

3.3.1.მოქალაქეთამონაწილეობისწახალისებადაჩართულობისხარისხი

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 სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის და მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბას, არა ერ თგვა რო ვა
ნი ა. გა მო კი თხულ თა 38,7% თვლის, რომ აც ნო ბი ე რებს, 36,7% ის აზ რით ნა წი ლობ რივ 
აც ნო ბი ე რებს, ვერ აც ნო ბი ე რებს 15,3% ის პო ზი ცი ით და არ აქვს პა სუ ხი შე კითხ ვა ზე 
მხო ლოდ 9,3%ს. 

გა მო კი თხულ თა 28,7% 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. 21,3% თვლის, რომ მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის 
პრო ცეს ში, 5,3%  მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი სას, 16%  ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტის, ხო ლო 10% მო ქა ლა ქე ე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხილ ვა ში, 1,4%  ინ ფრას ტრუქ
ტუ რის მო წყო ბის სა კი თხის გან ხილ ვი სას. გა მო კი თხულ თა 4% მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო
ბის არარ სე ბო ბა ზე სა უბ რობს და 3.3% ამ ბობს, რომ პა სუ ხი კითხ ვა ზე არ იცის. 

რა ო დე ნობ რივ მა კვლე ვამ ცხად ყო, რომ მო სახ ლე ო ბა მეტ -ნაკ ლე ბად ფლობს ინ ფორ მა-
ცი ას მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ფორ მე ბის შე სა ხებ. 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 30,7% უს ვამს ხაზს. მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე
ნე ბე ლი დი დია ან გა რი შე ბის მოს მე ნის დროს (17,3%), შე და რე ბით და ბა ლია საკ რე ბუ ლოს 
სხდო მებ ში მო ნა წი ლე ო ბა (8,7%), ხო ლო, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს (4,7%), სა მო
ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის (4,7%), მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს (4%), 
პე ტი ცი ით სარ გებ ლო ბის (0,7%) და შშმ პირ თა საბ ჭოს (0,7%) აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თუ ლო ბა 
კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბი . 28,7%ს არ უსარ გებ ლია არ ცერ თი ფორ მით. 

(იხ. დი აგ რა მა 4) 
სამოქალაქო ჩართულობის რომელი ფორმა გამოგიყენებიათ?
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მი ა წო და თუ არა 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  36,7% აღ ნიშ ნავს, რომ ქონ და მი მარ თვის მცდე ლო ბა, გა მო
კი თხულ თა 34%მა ეს უფ ლე ბა გა მო ი ყე ნ ა, 29,3%ს, კი მი მარ თვის სურ ვი ლი არ ქო ნი ა. 
დიდ მა ნა წილ მა  38,8%, ვინც მი წო დე ბულ სერ ვი სებ ზე თვით მმარ თვე ლო ბას სა კუ თა რი 
შე ნიშ ვნა გა უ ზი ა რა, აზ რის გა მო ხატ ვა შე სა ბა მი სი უწყე ბის წარ მო მად გე ნელ თან პი რა
დი შეხ ვედ რის სა შუ ა ლე ბით არ ჩი ა, 23,8%მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დზე/ ვებ 
გვერ დზე პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბით, წე რი ლო ბი თი ფორ მით  13,7%მა და არა სამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ის გა მო კითხ ვის სა შუ ა ლე ბით  1,2%მა. 

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის მო საზ რე ბით, მო ქა ლა
ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ფორ მად ბევ რად გა მარ თლე ბუ ლია პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცი ა, რად გან 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ო ბით მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა სრუ ლად ვერ იქ ნე ბა 
მო ცუ ლი მა თი ვე არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და შე სა ბა მი სი უნა რე ბის არ ქო ნის გა მო  

„ჩე მი აზ რით პი რის პი რი კო მუ ნი კა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ თან 
საკ მა ოდ ეფექ ტუ რი ა, ხალ ხიც ამ ჯო ბი ნებს კო მუ ნი კა ცი ის ამ მე თოდს, რად გან 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ო ბის მი ღე ბა ზე ჯერ მა სი უ რად ვერ გა და ვე დით. ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი მო მარ თვე ბის შემ თხვე ვე ბიც არის, თუმ ცა რა ო-
დე ნობ რი ვად პი რის პი რი შეხ ვედ რე ბი უფ რო მე ტი ა“ - საკ რე ბუ ლოს იუ რი დი უ ლი 
და საპ რო ცე დუ რო სა კითხ თა კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

„ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი ფორ მა ყო ველ თვის არის უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი მო ქა ლა ქე-
ებ თან. ვფიქ რობ, მე ტი ინ ტენ სი ვო ბით უნ და ხდე ბო დეს დე პუ ტა ტე ბის და სპე-
ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რე ბის შეხ ვედ რე ბი ად გი ლებ ზე სოფ ლებ ში მო სახ ლე ო ბას თან. 
გარ და სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის, არის ქო ნე ბე ბის გა და ფორ მე ბის პრობ ლე მე ბი 
და ამ კუ თხით მო სახ ლე ო ბას თან პირ და პი რი ურ თი ერ თო ბაა სა ჭი რო. საკ რე ბუ-
ლო სა და მე რი ის თა ნამ შრომ ლო ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით კარ გად ხორ ცი ელ დე ბა.“ 
- საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ რო სი.

ისე თი მე ქა ნიზ მე ბის მუ შა ო ბის შე სა ხებ, რო გო რე ბი ცაა შშმ პირ თა, სა მო ქა ლა ქო მრჩე
ველ თა და გენ დე რუ ლი საბ ჭო ე ბი, ძი რი თა დად მო ქა ლა ქე თა იმ ნა წილ მა იცის, რო მე ლიც 
ამ სეგ მენტს წარ მო ად გენს და შე სა ბა მი სად, მა თი ჩარ თუ ლო ბაც და ინ ფომ რი რე ბუ ლო ბაც 
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 რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის 

„ვფიქ რობ, რომ ემ ეტაპ ზე ძა ლი ან ფექ ტუ რად გა მო ი ყე ნე ბა მრჩე ველ თა საბ ჭო ე-
ბის ფორ მა, სა დაც მო ქალ ქე ებს აქვთ სა შუ ა ლე ბა აქ ტი უ რად იქ ყვნენ ჩარ თუ ლე ბი 
თვით მარ თვე ლო ბის პრო ცე სებ ში. თუმ ცა, მე ტად ეფექ ტუ რი უნ და იყოს ჩარ თუ-
ლო ბის სხვა ფორ მე ბი, მა გა ლი თად პე ტი ცი ა, და სახ ლე ბის კრე ბე ბი, რად გან იქ 
უშუ ა ლოდ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ხდე ბა. არა და, ამის პრე ცე დენ ტი ნაკ ლე-
ბია, თუ არ ჩავ თვლით სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მებს, სა დაც პრი ო რი ტე-
ტუ ლი სა კი თხე ბის არ ჩე ვა მო სახ ლე ო ბის მი ერ ხდე ბა“ - ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტის მე რია. 
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„რო გორც აღ ვნიშ ნე, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა და შშმ პირ თა საბ ჭოს წევ რი ვარ. 
თა ნამ შრომ ლო ბა გა მომ დის და სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო ში შშმ პი რე ბის 
სა ჭი რო ე ბებს ვწევ წინ“-შშმ პი რი.

„სრუ ლად მი თა ნამ შროლ მია მა გა ლი თად გენ დე რულ საბ ჭოს თან, ბევრ ტრე ნინ-
გში, კვლე ვა შიც მი მი ღია მო ნა იწ ლე ო ბა მა თი ჩარ თუ ლო ბით“ -მრა ვალ შვი ლი ა ნი 
დე და. 

3.3.2.თვითმმართველობასთანმოსახლეობისდიალოგისუკეთწარმართვის

დამეტიჩართულობისუზრუნველყოფისგზები

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, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, 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 და კონ სულ ტა ცი ე ბია მო
ქა ლა ქე ებ თან 38,5%, 25,7% ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ეს 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 სახ ლე ო ბის მე ტი ინ ტე რაქ ცი ა ა, 15,5% 
კი თვლის, რომ 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 კას უფ რო ეფექ ტურს გახ დის. გა მო იკ ვე თა 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 ზრდის აუ ცი ლებ ლო ბა 
(9,5%), 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 საშ ტა ტო ერ თე უ ლის (8,1%), ბი ნათ მე სა კუთ რე თა ამ ხა ნა გო ბის გა მო ყე ნე ბა წა ხა
ლი სე ბის (1,4%) და სოფ ლებ ში შეხ ვედ რე ბის ( 0,7%) პროგ რე სი რე ბის სა ჭი რო ე ბა. გა მო კი
თხულ თა 0,7%ს, კი სკეპ ტი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა გა აჩ ნია და თვით მმარ თვე ლო ბას თან 
ჩარ თუ ლო ბა ზე უარს აცხა დებს. 

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის მა თი ნდო ბის ამაღ ლე ბის სა კი თხი ად გი ლობ რი ვი ექ
სპერ ტე ბის მხრი და ნაც გაჟ ღერ და 

„სა მარ თლებ რი ვი ბა ზა არ სე ბობს იმი სათ ვის, რომ მოხ დეს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თვა 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში, თუმ ცა მა თი აქ ტი ვო ბის გა საზ რდე ლად, 
თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გი ა ნი მა გა ლი თე ბის მი ცე მით, ჯერ ნდო ბი სა და ინ ტე რე-
სის გაზ რდა უნ და მოხ დეს, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში გაზ რდის სხვა თა ჩარ თუ ლო ბის 
მო ტი ვა ცი ა საც“ - საკ რე ბუ ლოს იუ რი დი უ ლი და საპ რო ცე დუ რო სა კითხ თა კო მი-
სი ის თავ მჯდო მა რე.

„ა უ ცი ლე ბე ლია თა ვად მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა იმასთნ და კავ ში რე-
ბით, რომ თვი თონ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა თა ვის თავ ში გუ ლიხ მობს 
მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბას.“ - ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა. 

„ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და მათ შო რის მეც, 
აქ ტი უ რად ვარ ჩარ თუ ლი, რომ მაქ სი მა ლუ რად მე ტი ადა მი ა ნი მო ნა წი ლე ობ-
დეს თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, მაგ რამ ამ მი მარ თუ ლე ბით ჯერ 
კი დევ ბევ რი პრობ ლე მა ა. ჩე მის აზ რით პრობ ლე მა ცნო ბი ე რე ბა ში ა. მო ქა-
ლა ქე ებს არ აქვთ გან ცდა, რომ ისი ნი თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვნენ. მე ქა ნიზ მი ვერ იქ ნე ბა ეფექ ტუ რი მა-
ნამ, სა ნამ არ ვაგ რძნო ბი ებთ მო ქა ლა ქეს ,რომ შე უძ ლია ჩა ერ თოს , და გეგ მოს 
და უშუ ა ლოდ გა ნა ხო ერ ცი ე ლოს , აირ ჩი ოს ან გა დაწყ ვი ტოს ესა თუ ის საქ მე. 
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რო დე საც მო ქა ლა ქეს უჩ ნდე ბა ნდო ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სად-
მი, შე სა ბა მი სად იზ რდე ბა მი სი ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხიც. უნ და ვი მუ შა ოთ ცნო-
ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ზე, მო ქა ლა ქემ უნ და ირ წმუ ნოს, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბა ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლი ა“ - საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო სა ბი უ-
ჯე ტო კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

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 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს გა მო ყოფს. 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 

„ა რა სამ თვრო ე ბის რო ლი მა ღა ლი ა, მათ უფ რო მეტ კონ ტი გენ ტზე აქვთ წვდო მა 
და მე ტად შე უძ ლი ათ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა. მი ვე სალ მე ბი NGO სექ ტო რის 
და არ სე ბას და გა აქ ტი უ რე ბას ბაღ დათ ში, სა ჭი რო კი არა აუ ცი ლე ბე ლიც იყო“  - 
ა ხალ გაზ რდა,  სტუ დენ ტი.

„მო სახ ლე ო ბის და ინ ტე რე სე ბა უნ და გა მო იწ ვი ონ არა სამ თავ რო ბო ებ მა, ინ ფორ მა-
ცია უფ რო მე ტი მი ა წო დონ მო ქა ლა ქე ებს. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია უნ და 
იყოს მე დი ა ტო რი მო სახ ლე ო ბა სა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის“ - შშმ პი რი. 

ამ და მო კი დე ბუ ლე ბას ამ ყა რებს რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე
ბი მას ზე, თუ რა ში ხე და ვენ 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 ბის პრო ცეს ში. მო ნა წი ლე თა 
დი დი რა ოდ ნე ო ბა (57,3%), მათ როლს ხე დავს ინ ფორ მი რე ბა სა და გა ნათ ლე ბა ში. 
ასე ვე უმ რავ ლე სო ბის (48,7%) აზ რით, 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. და ნარ ჩენ გა მო კი თხულ თა აზ რით, სა მო ქა ლა
ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მთა ვა რი ფუნ ქცი ა ა: ად ვო კა ტი რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის თვის (39,3%), რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის 
კონ ტრო ლი/ მო ნი ტო რინ გი (33,3%), 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  (27,3%), 
მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა (32,7%), 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 (28,7%) და 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 (20%). შე კითხ ვა ზე პას ხუ სი არ აქვს გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 2%ს.

მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა აღ ნიშ ნავს, რომ რა ო დე ნობ რი ვად მცი რეა ად გილ ზე მო მუ
შა ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ები, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თულ ი ად გი
ლობ რივ პო ლი ტი კურ დი ა ლოგ ში. გა მო კი თხულ თა 46,7% 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, 42,7% ერ თზე მეტს. სამ ზე 
მე ტი ორ გა ნი ზა ცია რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 10,7%მა და ა სა ხე ლა. 
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სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შრომ ლო ბის ეფექ ტუ რო ბას 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, გა მო კი თხულ თა 58% თვლის, 
რომ ეფექ ტუ რი ა, 26,7%ის აზ რით ეს თა ნამ შრომ ლო ბა ძა ლი ან ეფექ ტუ რი ა, ხო ლო 14,7% 
თვლის, რომ „არც ისე“. მხო ლოდ 0,7% ინარ ჩუ ნებს სკეპ ტი კურ და მო კი დე ბუ ლე ბას და 
თვლის, რომ თა ნამ შრომ ლო ბა არა ე ფექ ტუ რი ა. 

კვლე ვის შე დე გე ბი დან ცალ სა ხა ა, რომ მო სახ ლე ო ბა 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, სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს გა დამ წყვეტ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებს და 
ად გილ ზე მა თგან მეტ აქ ტი უ რო ბას და საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბას ითხოვს. 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. ამა ზე 
ექ სპერ ტებ მაც ისა უბ რეს 

„ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ეფექ ტუ რად ახორ ცი ე ლე ბენ ად ვო-
კა ტი რე ბის პრო ცესს, თუმ ცა ვფიქ რობ, რომ უნ და მოხ დეს მა თი რო ლის ზრდა 
მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბი სა და გა აქ ტი უ რე ბის პრო ცეს ში, რი თაც კარ გი პრე-
ცე დენ ტე ბი შე იქ მნე ბა და აღარ ვი სა უბ რებთ მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის დო ნის 
ამაღ ლე ბა ზე ასე თი ინ ტენ სი ვო ბით“ - საკ რე ბუ ლოს იუ რი დი უ ლი და საპ რო ცე დუ-
რო სა კითხ თა კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე

„ვფიქ რობ, აუ ცი ლე ბე ლი ა, თა ნამ შრომ ლო ბა ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან. 
ჩვენ ად გილ ზე გვყავს ახ ლად შექ მნი ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და კარ-
გი იქ ნე ბა მა თი კი დევ უფ რო გაძ ლი ე რე ბა“ - საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო სა ბი უ ჯე-
ტო კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გად, გვქონ და სა შუ ა ლე ბა გაგ ვე გო მო ქა ლა ქე თა აზ რი 
 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. და სა ხელ და შემ დე გი მი მარ თუ ლე
ბე ბი: 

ჯან დაც ვა  56%, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა  48%, 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  39,3%, სას მე ლი წყა ლი (ხა რის ხი, 
მო წო დე ბა)  34,7%, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  27,3%, მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი მო ხუ ცე ბის
თვის მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბი  20,7%, შშმ პი რე ბის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს არ სე ბო ბა  
21,3%, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა  19,3%, მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა  16%, კულ ტუ
რი სა და გა ნათ ლე ბის სა კი თხე ბი 16,7%, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტის მო წეს რი გე ბა 
 14%, ავა რი უ ლი სახ ლე ბის /ე ზო ე ბის მო წეს რი გე ბა  13,3%, სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი  
10%, 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  11,3%, და სუფ თა ვე ბა/ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა  9,3%, პარ კე ბი და გამ წვა ნე ბა 9,3%, 
სარ წყა ვი წყა ლი /ი რი გა ცია 8%, სკო ლამ დე ლი აღ ზრდა  7,3%, წყა ლა რი ნე ბა (კა ნა ლი ზა
ცი ა)6%, სა ნი ავ ღვრე ქსე ლე ბი  4,7%. 

იმის თვის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მოხ დეს მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა
ყო ფი ლე ბა, აუ ცი ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბი შე სა ბა მი სო ბა ში მო დი ო დეს ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ თან. ასე ვე, შე იძ ლე ბა დად გეს მუ ნი ცი პა
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ლი ტე ტე ბი 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 ბაც 
რიგ სა კი თხებ თან მი მარ თე ბა ში. ამა ზე კონ კრე ტუ ლი აქ ცენ ტე ბი დას ვეს ად გი ლობ რივ მა 
ექ სპერ ტებ მა  

„ვფიქ რობ, რომ ად გილ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა ფარ-
თო ე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა, რად გან მოხ დეს ად გილ ზე თან ხვედ რა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სა და ადა მი ა ნე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის, ეს შე იძ ლე ბა შე ე ხე ბო დეს 
ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბას: ხე- ტყე, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი-
სათ ვის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა, სა დაც ჩვენ უფ რო ეფექ ტუ რად შეგ ვიძ ლია ვმარ-
თოთ ად გილ ზე არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა. ასე ვე უნ და გა ი მიჯ ნოს ცენ ტრა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბის და ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბი, რად გან 
ად გილ ზე უფ რო მარ ტი ვად და ეფექ ტუ რად მოხ დეს სა ჭი რო ე ბე ბის გან საზ ღვრა 
და გა დაწყ ვე ტა. ად გი ლობ რი ვი პრობ ლებ ლე მე ბის ად გილ ზე გა დაწყ ვე ტა სწრა-
ფად მოხ დე ბა იმ ადა მი ა ნე ბის მი ერ, რომ ლე ბიც მარ ტი ვად ხე და ვენ ამ სა ჭი რო-
ე ბებს“ - საკ რე ბუ ლოს იუ რი დი უ ლი და საპ რო ცე დუ რო სა კითხ თა კო მი სი ის თავ-
მჯდო მა რე.

„დე ცენ ტრა ლი ზა ცია და მო კი დე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, 
ეს არის ეკო ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბა და ა.შ. ეს არის ურ თუ ლე სი პრო ცე სი, 
რო მელ საც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ამ ეტაპ ზე ვერ აგ ვა რებს. მივ დი ვართ იქამ დე, რომ 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ი სათ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ესა ჭი რო ე ბა კად რე ბი და არ სე ბობს 
მა თი გა დამ ზა დე ბის სა ჭი რო ე ბა“ - საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფორ სი

„მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აქვს ძა ლი ან მცი რე თან ხე ბი და და მო კი დე ბუ ლია ტრან სფე-
რებ ზე. ფუნ ქცი ე ბის ზრდა აუ ცი ლე ბე ლია და ეს უნ და აი სა ხოს ფი ნან სურ ნა წილ-
ზეც. მა გა ლი თად, ბო ლო პე რი ოდ ში მოხ და სკო ლამ დე ლი სა აღ მზრდე ლო და წე სე-
ბუ ლე ბე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ქე ტე ბის დე ლე გი რე ბა, თუმ ცა აუ ცი ლებ-
ლად მოჰ ყვა ამას შე სა ბა მი სი თან ხე ბიც“ - საკ რე ბუ ლოს სა ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო 
კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

4.დასკვნადარეკომენდაციები

ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბულ მა 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 და გაძ
ლი ე რე 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 არ 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 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 შე დე
გი ა ნი გახ დეს.
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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 და ნერ გვის 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 პრო ცე სის აუ ცი ლებ ლო ბა. 

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 ბის და მა თი ოჯა ხე ბის, სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
ქა ლე ბის, სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვის პროგ რა მის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ოჯა ხე ბის, რო მელ თაც 
მა ღა ლი მოწყ ვლა დო ბის ხა რის ხი აქვთ; ახალ გაზ დე ბის, 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 გახ და 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. 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, 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. 

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.

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

 მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ად გი ლობ რი ვი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის შე სა ხებ და 
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, რო გორც უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბის გზით, ისე ინ ტერ ნეტ სივ
რცის გა მო ყე ნე ბით;
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 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 გავ რცე ლე ბის გზით. სა სურ ვე ლია მოხ დეს ად გი ლობ რი ვი ბეჭ დუ რი მე დი ის 
მხარ და ჭე რაც;

 სა თა ნა დო უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შე  წყო ბა მო სახ ლე ო ბა ში ელექ ტრო ნუ ლი მომ
სა ხუ რე ბის სარ გებ ლო ბის თვის. ამის თვის სოფ ლებ ში, ად გი ლებ ზე, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი 
შე ნო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, სა დაც სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბათ ად მინ სიტ რა ცი ის თა ნამ შრომ ლე
ბის დახ მა რე ბით გა ნი ვი თა რონ სა ჭი რო უნარ ჩვე ვე ბი და შეძ ლონ ონ ლა ინ სერ ვი სე
ბის გა მო ყე ნე ბა. 

 ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდი სათ ვის, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ბაღ და თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, გან სა კუთ რე ბით ცენ ტრი დან მო შო რე ბულ სოფ ლებ ში, 
ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა. 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 ო 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 
მიზ ნით.

 

ელექტრონულიმომსახურებისეფექტიანობისგაუმჯობესება

 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 ლობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი ს და მომ სა ხუ რე ბის და გეგ
მვი სას, რაც უზ რუნ ველ ყოფს 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 რ გათ ვა ლის წი ნე ბას. 

 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 ასე ვე, სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის ხარ ჯვის 
ეფექ ტი ა ნო ბა.

 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, სსოს და აქ ტი უ რი სა
თე მო ჯგუ ფე ბის ჩარ თვა.

მოქალაქეთამონაწილეობისგაძლიერება

 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. ამი სათ ვის მე რის წარ მო
მად გე ნელ თა და დე პუ ტატ თა რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა;
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 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 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;

ცენტრალურხელისუფლებას

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 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 ფუნ ქცი
ის 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 ვა ლე ო 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;

 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

გამ ჭვირ ვა ლე, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი და ეფექ ტუ რი სა ხელ მწი ფო მარ თვის სის ტე მის ჩა
მო ყა ლი ბე ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბით, 
2015 წელს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა და ი წყო. სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე რე
ფორ მა ეხ მი ა ნე ბა ევ რო კავ ში რის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის მო დელს და მის ექ ვსი ვე ძი რი
თად მი მარ თუ ლე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის (PAR) თა ნახ მად, ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბა რე ფორ მის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ნა წილს წარ მო
ად გენს. ბო ლო სა მოქ მე დო გეგ მე ბით, თვით მმარ თვე ლო ბას თან მი მარ თე ბით და სა ხუ ლი 
ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა – 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 და 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, 
 ჯერ კი დევ არ კარ გავს აქ ტუ ა ლუ რო ბას და 2021 წე ლი ახა ლი ელექ ტრო ნუ ლი მო დუ
ლე ბის და ნერ გვის წლად მო ი აზ რე ბა.

რა არის ის ძი რი თა დი სა კი თხე ბი, რაც, უკე თე სი ად გი ლობ რი ვი მარ თვის თვალ საზ რი სით, 
არის მნიშ ვნე ლო ვა ნი; რა სა ჭი რო ე ბე ბი აქვთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ მო ქა ლა ქე თა 
სხვა დას ხვა ჯგუ ფებს; რა სჭირ დე ბათ მათ უკე თე სი სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად, გან სა კუთ
რე ბით პან დე მი ის პე რი ოდ ში, რო დე საც ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის დამ სა ხუ რე ბით ბევ რად 
მარ ტი ვი გახ და კო მუ ნი კა ცია და მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა, და რამ დე ნად არი ან ჩარ თულ ნი 
ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში; რო გო რია წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე
ვე ბი, რო მელ თა სა პა სუ ხოდ სა ჭი როა ად გი ლობ რივ და ცენ ტრა ლურ სა ხე ლი სუფ ლე ბო 
სტრუქ ტუ რებ თან, თუ სა ზო გა დო ებ რივ ინ სტი ტუ ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა.

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ეფუძ ნე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცია „ე დელ ვა ი სის“ და დევ
ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის მი ერ 2021 წლის მა ის ივ ნის ში ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
ჩა ტა რე ბულ კვლე ვას, რომ ლი თაც მოხ 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 კუ თხით. კვლე ვის მიგ ნე ბე ბის 
სა ფუძ ველ ზე მოხ და მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტულ სა ჭი რო ე ბებ ზე, არ სე ბულ პო ზი ტი ურ 
პრაქ ტი კა სა და გა მოწ ვე ვებ ზე შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში მარ თვი სა და მომ სა ხუ რე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. 

1.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, ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე
რით, და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს „გუ რი ის, 
იმე რე თის და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო
რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“. წი ნამ
დე ბა რე კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში.

კვლე ვის მი ზა ნი ა, ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის კონ ტექ
სტში, 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 
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გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი ა ნო ბის, ასე ვე, მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა, 
სა თა ნა დო რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, რა თა მოხ დეს ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის ად ვო კა ტი რე ბა.

კვლე ვის ამო ცა ნე ბი: მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა, მტკი ცე
ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა.

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: კვლე ვის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ
რი ვი კვლე ვის მე თო დე ბი. მომ ზად და კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის
თვის გა მო ყე ნე ბუ ლია სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი, ძი რი თა დად, და ხუ რუ ლი კითხ ვე
ბით. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დით ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად მოხ და ნა ხევ რად სტრუქ
ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რის გა მო ყე ნე ბა.

კვლე ვის მე თო დე ბი: მო ნა ცემ თა მო სა პო ვებ ლად, რა ო დე ნობ რი ვი მე თო დით გა მო ი კი თხა 
154 რეს პონ დენ ტი, თვი სებ რი ვი მე თო დით კვლე ვა ჩა ტარ და 32 რეს პონ დენ ტთან (4 ფო
კუს ჯგუფ ში გა ი მარ თა დის კუ სი ა, 4 სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ტარ და ად გი ლობ რივ 
ექ სპერ ტებ თან). გა კეთ და შეხ ვედ რე ბის აუ დი ო ჩა ნა წე რე ბი და სტე ნოგ რა მა, მომ ზად და 
ტრან სკრიპ ტე ბი და შე სა ბა მი სი ან გა რი შე ბი ინ ტერ ვი უ ე რე ბის მი ერ. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე
ბის ინ ტერ პრე ტი რე ბის და ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და კვლე ვის ან გა რი ში.

კვლე ვი სათ ვის რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და კვო ტუ რი მე თო დით, გათ ვა ლის წინ და სო
ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, სპე ცი ფი კუ რი გენ დე რუ ლი ჯგუ ფე ბი. 

2.კვლევისსამიზნეჯგუფისსოციალურ-დემოგრაფიული

სტრუქტურა

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის ფარ გლებ ში, რა ო დე ნობ
რივ კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი იყო 154 ადა მი ა ნი: ქა ლი  66% და კა ცი  34 %. თვი სებ რი ვი 
კვლე ვის ფარ გლრბში 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 და მო იც ვა 32 
რეს პონ დენ ტი: 30 ქა ლი და 2 კა ცი. სულ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა 186მა რეს პონ დენ
ტმა მი ი ღო. მათ შო რის იყო 133 ქა ლი და 53 კა ცი. რეს პონ დენ ტე ბის ასა კი იყო 18დან 
74 წლამ დე, მათ შო რის, და ქორ წი ნე ბუ ლი  47%, არ არის და ო ჯა ხე ბუ ლი  35%, ქვრი ვი 
13%, გან ქორ წი ნე ბუ ლი 5%. 

გა მო კი თხუ ლე ბი სრუ ლი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბით შე ად გე ნენ 31%, სრუ ლი უმაღ ლე სი (ბა კა
ლავ რი, მა გის ტრი)  36%, სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი/ კო ლე ჯი  25%, არას რუ ლი სა შუ ა ლო  8%.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტებს წარ მო ად გენ დნენ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი, 
იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი, მარ ტო ხე ლა და მრა ვალ შვი ლი ა ნი მშობ ლე ბი, შშმ 
პი რე ბი. გა მო კი თხუ ლებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის მქო ნე იყო: სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი  16%, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი  34%, მრა ვალ შვი ლი ა ნი მშო ბე ლი  9%, 
შშმ პი რი  21%. და საქ მე ბის კუ თხით: გა მო კი თხულ თა 34% უმუ შე ვა რი ა; მათ შო რის, 
ვინც და საქ მე ბუ ლი ა, სა ჯა რო მო ხე ლე/ სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი პი რია – 19%, 
პენ სი ო ნე რი  10%, თვით და საქ მე ბუ ლი (მე წარ მე, მე ურ ნე)  32%, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა
ცი ა ში და საქ მე ბუ ლი  2%, სტუ დენ ტი  2%.
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გა მო კი თხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი ოჯა ხის 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): <100 ლ.7%; 101500ლ.  56%, 
501900ლ.  23%, 901ლზე მე ტი  11%. უა რი პა სუხ ზე  2%. 

3.კვლევისშედეგები

3.1.გამჭვირვალობა

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხი. რე ფორ მის მიმ დი ნა რე-
ო ბის შე ფა სე ბა: ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის დროს გა მო კი თხუ ლი 
რეს პონ დენ ტე ბის 33.8% თვლის, რომ ინ ფორ მი რე ბუ ლია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე
ფორ მის თა ო ბა ზე; 57.8% მი იჩ ნევს, რომ ნა წი ლობ რივ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი; პა სუ ხი 
„ა რა“ აირ ჩია 8.4%მა. მათ შო რის კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის თა ნა ფარ დო ბა თით ქმის ერ თნა
ი რი ა. ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა: ქა ლი35%, კა ცი32%.

ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით უფ რო ინ ფორ მი რე ბულ ნი არი ან შე და რე ბით ახალ
გაზ რდა რეს პონ დენ ტე ბი. არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი იზ რდე ბა უფ როს ასა
კობ რივ კა ტე გო რი ა ში (1834 წწ 6%; 3564 წწ 7%; 65 წე ლი და ზე ვით  18%).

რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბი სას ექ სპერ ტე ბიც გა მო ყო ფენ გამ ჭვირ ვა ლო ბის უფ
რო მა ღალ ხა რისხს და, მო ქა ლა ქე ებ სა და მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შო რის, ინ ფორ მა ცი ის აქ ტი
ურ გაც ვლას: 

„მგო ნი ა, რომ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ურ თი ერ თო ბებს ალა გებს და აუმ ჯო ბე სებს. 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია და მა ლუ ლი არ უნ და იყოს. მე ტი ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მი სას 
კითხ ვის ნიშ ნე ბი იხ სნე ბა და მე ტი ღი ა ო ბა, მე ტი გახ სნი ლო ბა ა“ (სიღ რმი სე უ ლი 
ინ ტერ ვიუ თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სპერ ტთან). 

„რე ფორ მას და დე ბი თად შე ვა ფა სებ. მე ძა ლი ან მომ წონს, თუ რო გორ ურ თი ერ-
თობს თვით მმარ თვე ლო ბა ხალ ხთან – რომ სა ჯა როა ყვე ლა ფე რი და ხალ ხთან 
ურ თი ერ თო ბა უკე თე სი და ღი ა ა. რაც უფ რო მეტ კრი ტი კას, შე ნიშ ვნას მო ის მე-
ნენ ახალ გაზ რდე ბი დან, უფ რო გა აზ რე ბულ ნა ბიჯს გა დად გა მენ წინ. ეს შე იძ ლე-
ბა იყოს ახა ლი იდე ე ბი, ახა ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი და მინ და, რომ გა ით ვა ლის წი ნონ“ 
(ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, თე მის აქ ტი ვის ტი გო გო ნა).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის სხვა მო ნა წი ლე ე ბიც პო ზი ტი უ რად აფა სე ბენ რე ფორ მის იმ პლე მენ
ტა ცი ის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა დად გმულ ნა ბი ჯებს. პირ ველ რიგ ში ეს ეხე ბა ინ კლუ
ზი ის თე მას: 

„გა მოვ ყოფ დი და ვი სა უბ რებ დი კონ კრე ტულ სა კითხ ზე - ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა ზე სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბებ ში და გა-
უმ ჯო ბე სე ბულ სა აღ მზრდე ლო პრო ცეს ზე. მი ვე სალ მე ბი პან დუ სე ბის მო წყო ბას, 
რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, იმი ტომ, 
რომ ინ კლუ ზი უ რი ბავ შვე ბი სათ ვის არ ცერთ სა ბავ შვო ბაღ ში არ ფუნ ქცი ო ნი-
რებ და ეს მომ სა ხუ რე ო ბა“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ექ სპერ ტთან, 9-ა (ი)პ ხო ნის 
ბა გა- ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბის იუ რის ტი).

კვლე ვის შე დე გე ბით გა მოვ ლინ და, თუ რა მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა რე ფორ მის შე სა ხებ 
დრო ულ და სწორ ინ ფორ მი რე ბას. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი რე ფორ მა ზე 
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ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბად, ძი რი თა დად, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს ასა
ხე ლე ბენ (37%). დი აგ რა მა #1 

საიდან გაიგეთ ამ რეფორმის შესახებ?

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მა სა ლებ ში გა მო იკ ვე თა, თუ რა ტომ გა და ი ნაც ვლა სსო ორ გა ნი ზა
ცი ებ მა წი ნა პლან ზე. რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბი სას რეს პონ დენ ტებ მა და ა სა
ხე ლეს ის პო ზი ტი უ რი ძვრე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბას: არ სე ბუ ლი ვებ გვერ დის რე
ორ გა ნი ზე ბა; ცხე ლი ხა ზის ამოქ მე დე ბა; პე ტი ცი ე ბის სის ტე მის და ნერ გვა და სხვა, რაც 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით იმ პლე მენ ტა ცი ის კენ გა დად გმულ ნა ბი
ჯად შე იძ ლე ბა მი ვი ჩი ოთ. ანუ, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა კი თხის მნიშ ვნე ლო ბის 
უფ რო მე ტად გა აზ რე ბა ხდე ბა, რად გან მას თან პირ და პი რაა და კავ ში რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდის სა კი თხი: 

„ვფიქ რობ, ეს ცვლი ლე ბე ბი  მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე ე ბის-
თვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას, ხელს შე უ წყობს ეფექ ტურ კო მუ ნი კა ცი ას, ღია 
და გამ ჭვირ ვა ლე მმარ თვე ლო ბას, რად გან, ძა ლი ან ბევ რი ინ ფორ მა ცი ის ნახ ვა შე-
იძ ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ თვით მმარ-
თვე ლო ბის ექ სპერ ტთან). 

მო ქა ლა ქე თა შე ფა სე ბით, ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა გა უმ ჯო ბეს და 
და ეს ვებ –გვერ დის გა ნახ ლე ბით და ახა ლი ფუნ ქცი უ რი დატ ვირ თვით გახ და შე საძ ლე ბე
ლი. გა ი ზარ და გამ ჭვირ ვა ლო ბა. პო ზი ტი უ რად შე ფას და კად რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ
ლე ბა: ჩა ტარ და ბევ რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტრე ნინ გი, გა დამ ზად დნენ ვებ გვერ დის ად მი ნის
ტრა ტო რე ბი, გა ი მარ თა შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო ბას თან.  

თუმ ცა, ამ შემ თხვე ვა ში, რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა დგე ბა 
და ერ თ–ერ თი – თა ვად მო სახ ლე ო ბის მო ტი ვა ცი აა იმის თვის, რომ ეს გა მო ი ყე ნოს: 

„მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა და გა აქ ტი უ რე ბა. ეს 
აუ ცი ლებ ლად გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას და 
კო მუ ნი კა ცი ას“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სპერ ტთან).
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რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო ნა ცე მე ბით, მო ქა ლა ქე ე
ბის უმე ტე სი ნა წი ლი (56%) მი იჩ ნევს, რომ რე ფორ მა მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის სა კითხს 
აუმ ჯო ბე სებს. დი აგ რა მა #2.

მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საჯარო მმართველობის რეფორმა გააუმჯობესებს 
მოქალაქეთა მომსახურების ხარისხს?

მო ნა ცემ თა ჩაშ ლით ცხა დი ხდე ბა, რომ სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მქო ნე მო ქა
ლა ქე ე ბის და მო კი დებ ლე ბა ნა წი ლობ რივ გან სხვავ დე ბა: პა სუხს „გა ა უმ ჯო ბე სებს“ ირ ჩევს 
სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა 54%; იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა 38%; მრა ვალ შვი
ლი ა ნი მშობ ლე ბის 43%.

ამ კუ თხით ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა სი კე თო გავ ლე ნა ზე მო ქა ლა ქე თა სხვა დას
ხვა ჯგუ ფე ბი აღ ნიშ ნა ვენ:

„ინ ტერ ნეტ ში გახ სნი ლია ნა ირ -ნა ი რი ჯგუ ფე ბი, სა დაც გარ კვე ვით დევს ინ ფორ-
მა ცია და თუ გა ინ ტე რე სებს, შე გიძ ლია მო ი ძიო ეს ინ ფორ მა ცია და მი ი ღო კი დეც 
პა სუ ხე ბი“. 

იქ ვე ასა ხე ლე ბენ შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რებს:

„ინ ტერ ნეტს და სო ცი ა ლურ ქსე ლებს ახალ გაზ რდე ბი უკეთ ფლო ბენ. შუა ასაკს 
გა და ცი ლე ბუ ლებ თან კი, რო მელ თაც არ მი უწ ვდე ბათ ხე ლი ასეთ კო მუ ნი კა ცი-
ა ზე, ინ ფორ მა ცი ის უკე თე სად გა სავ რცე ლებ ლად, მგო ნი, შეხ ვედ რე ბი ჯო ბი ა“ 
(ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, იგპ აქ ტი ვის ტი ქა ლი).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ თვით მმარ თვე ლო ბა ში და ნერ გი ლი ელექ
ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მის და დე ბით შე დე გებს, გან სა კუთ რე ბით პან დე მი ის პი რო ბებ ში:

„კო ვიდ -პან დე მი ის ფონ ზე კი დევ უფ რო მე ტი მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ძი ნა, გა ა მარ ტი ვა 
და მოქ ნი ლი გა ხა და კო მუ ნი კა ცია ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან, მო ქა ლა ქეს 
მის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად არ სჭირ დე ბო და ბევ რი ბი უ როკ რა-
ტი უ ლი პრო ცე სის გავ ლა, შო რი გზი დან ჩა მოს ვლა, ლო დი ნი“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ-
ტერ ვიუ თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სპერ ტთან). 

„ჩვენს მა გა ლით ზე შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ჩვე ნი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბი მო-
წო დე ბუ ლი არი ან მაქ სი მა ლუ რი ღი ა ო ბის კენ. ჯერ კი დევ დახ ვე წის პრო ცეს ში ა, თუმ-
ცა ვფიქ რობ, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სა ჯა რო ბაა და 
ვებ –გვერ დი სა (khoni.gov.ge) და სო ცი ა ლურ ქსე ლით (რო მე ლიც ინ ფორ მა ცი ის გავ-
რცე ლე ბის უფ რო ეფექ ტი ა ნი სა შუ ა ლე ბა ა) ინ ფორ მი რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი-
ნა რე მოვ ლე ნებ ზე“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სპერ ტთან). 
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მო ქა ლა ქე ებ სა და მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შო რის გაზ რდი ლი ინ ტე რაქ ცი ის კვლე ვა ში ჩარ თულ
თა დი დი ნა წი ლი აღ ნიშ ნავს:

„ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რცე ლებ ლად აქ ტი უ რად ვი ყე ნებთ სო ცი ა ლურ ქსე ლებს, 
რომ ლებ მაც, ფაქ ტობ რი ვად, ჩა ა ნაც ვლეს ჟურ ნალ -გა ზე თე ბი, უფ რო კი ტე ლე ვი-
ზი ა. შე იძ ლე ბა ადა მი ან მა არ უყუ როს ტე ლე ვი ზორს, მაგ რამ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის 
გა რე შე თით ქმის წარ მო უდ გე ნე ლია ჩვე ნი ყო ველ დღი უ რო ბა“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ-
ტერ ვიუ თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სპერ ტთან). 

მი უ ხე და ვად აღ ნიშ ნუ ლი სა, მო ნა წი ლე ე ბი ვერ უვ ლი ან გვერდს იმ სა კითხს, რომ ელექ
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სერ ვი სი ჯერ ყვე ლას თვის ხელ მი საწ ვდო მი არ არის. სის ტე მა 
გა მარ თუ ლი ა, მაგ რამ ხელ მი საწ ვდო მო ბა ნაკ ლე ბი ა, გან სა კუთ რე ბით ცენ ტრი დან მო შო
რე ბულ თე მებ ში:

„მი ვე სალ მე ბი ამ სის ტე მას, მაგ რამ ყვე ლა მო ქა ლა ქის თვის არ არის ხელ მი საწ-
ვდო მი, რად გან ძი რი თა დი წყა რო ინ ტერ ნე ტი ა. ჩემს ირ გვლივ სა მე გობ რო ში, 
სა მე ზობ ლო ში ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნი ა, რო მელ საც არ აქვს ინ ტერ ნე ტი და მე 
მი წევს მათ თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ამა თუ იმ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით“ 
(ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, მო ნა წი ლე მო ქა ლა ქე).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი ასა ხე ლე ბენ, თუ სა ი დან მი ი ღეს ინ ფორ მა ცია 
ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ: „შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ –გვერ დი დან /
ფე ის ბუ ქი დან“  32%; „ა რა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან“  40%; 
„ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რა ზე“ 13%; „ტე ლე ვი ზი ი დან“ 12%. პა სუ
ხი „არ მაქვს ინ ფორ მა ცი ა“ აირ ჩია 3%მა.

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სი კე თე ნაჩ ვე ნე ბი იყო ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის მა გა
ლით ზე, რომ ლის და ნერ გვა ხონ ში წარ მა ტე ბით და ი წყო:

„პე ტი ცი ის თე მა ავი ღოთ, რომ ლის წარ დგე ნა საც 120 მო ქა ლა ქის ხელ მო წე რა 
სჭირ დე ბა. ამ დენ ადა მი ან თან ფე ხით რო დის ჩა მო ივ ლი ხმე ბის შე საგ რო ვებ-
ლად... გა მი ხარ და, რომ ქუ ტი რის პე ტი ცი ას, სულ ორ დღე ში, ორა სამ დე ხმა 
ჰქონ და აღე ბუ ლი“ (ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ა, სკო ლის პე და გო გი). 

იმა ვე თე მა ზე სხვა მა გა ლი თით შე ე ცად ნენ და სა ბუ თე ბას. აღ ნიშ ნეს, რომ მო ქა ლა ქე ებს 
მე ტი ინ ფორ მა ცია რომ ჰქო ნო დათ სა კითხ ზე, ხმე ბიც მე ტი იქ ნე ბო და პე ტი ცი ის გა სა ტა
ნად.

„რაც უფ რო უკე თეს სერ ვისს შე მოგ ვთა ვა ზებს სა ხელ მწი ფო, ჩვენ თვი საც უკე-
თე სი იქ ნე ბა. ამ პან დე მი ამ ჩაგ ვკე ტა და ისე თი პე რი ო დი დად გა, რომ ელექ ტრო-
ნუ ლად ხდე ბა ყვე ლა ფე რი, თო რემ, ადა მი ან თან უშუ ა ლო კავ შირ ში რომ ხარ, 
უკეთ გე ბუ ლობ ინ ფორ მა ცი ას. მე ცო ცხა ლი შეხ ვედ რე ბის და ურ თი ერ თო ბის 
მომ ხრე უფ რო ვარ, ვიდ რე ელექ ტრო ნუ ლის, მაგ რამ ამ ეტაპ ზე ეს უპი რა ტე სი ა“ 
(ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, დი ა სახ ლი სი).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბით ირ კვე ვა, რამ დე ნად არი ან ინ ფორ მი რე ბუ ლი მო ქა
ლა ქე ე ბი მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ: „არ ვარ ინ ფორ მი რე ბუ ლი“ 
 18%; „მეტ ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლი ვარ“  56%; „ინ ფორ მი რე ბუ ლი ვარ“  23%; „არ 
მა ინ ტე რე სებს“  3%.
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აღ ნიშ ნუ ლი იყო მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო ე ბიც:

„მი წო დე ბის თა ნა მედ რო ვე სერ ვი სებ ზე რომ არა ფე რი ვთქვათ, ავი ღოთ ხონ-
ში გა მო მა ვა ლი პრე სა – გა ზე თე ბი „ხო ნი“ და „ხო ნე ლი“. მათ კარ გი პე რი ო დი კა 
აქვთ და, ფაქ ტობ რი ვად, არ რჩე ბა უმ ნიშ ვნე ლო ღო ნის ძი ე ბაც კი, რო მე ლიც არ 
ჰპო ვებს ასახ ვას პრე სის ფურ ცლებ ზე“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ თვით მმარ თვე-
ლო ბის ექ სპერ ტთან). 

შშმ ბავ შვე ბის მშობ ლე ბის გან ცხა დე ბით, ინ ფორ მა ცი ას ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
გა მო ყე ნე ბის გზე ბი სა და ფორ მე ბის შე სა ხებ და სი ახ ლე ებ ზე, რომ ლე ბიც რე გი ონ ში ხდე
ბა, მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან იგებს მო სახ ლე ო ბა.

მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბულ ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ში ჭარ ბობს: „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“  40%; „ე ლექ ტრო ნუ ლი პე
ტი ცი ა“  26%; „ონ ლა ინ გან ცხა დე ბა ვა კან სი ის შე სა ხებ“  25%; „სა ჩივ რის, წი ნა და დე ბის 
წარ დგე ნა“  12%; „ან გა რი შე ბის გაც ნო ბა“  17%.

პა სუ ხე ბი კითხ ვა ზე: „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“, – გვიჩ ვე ნებს, რომ ყვე ლა ზე 
აქ ტუ ა ლუ რი თე მაა 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. ცხრი ლი #1.

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?

ა) 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 
შეხ ვედ რე ბით, სა ინ ფორ მა ციო ფლა ი ე რე ბით, ფე ის ბუ ქით, ვებ გვერ
დით)

36 23%

ბ) სა ჯა რო მო ხე ლე თა კომ პე ტენ ცი ის ზრდა 33 21%

გ) 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

54 35%

დ) სა ჯა რო მო ხე ლე თა ანაზ ღა უ რე ბის ზრდა 4 3%

ე) მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბის და ტე რი ტო რი უ ლი და ფარ ვის ზრდა 
(ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად)

12 8%

ვ) მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა 9 6%

ზ) არ ვი ცი/ მი ჭირს პა სუ ხის გა ცე მა 6 4%

მო ქა ლა ქე ე ბი ასე ვე უთი თე ბენ, თუ 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: „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დი“  36%; 
„მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დი“  24%; „საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერ დი“  10%; „www.my.gov.ge 
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– მო ქა ლა ქის პორ ტა ლი“  7%; „სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის ვებ –გვერ დი“  3%. საკ მა ოდ 
მა ღა ლია იმ მო ქა ლა ქე თა რა ო დე ნო ბა, ვინც აირ ჩია პა სუ ხი „არ ცერ თი“ (19%).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტებ შიც აღ მოჩ ნდა ისე თი ბე ნე ფი ცი ა რი, რო მე ლიც არ 
იყო საკ მა რი სად ინ ფორ მი რე ბუ ლი არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის თა ო ბა ზე:

„ფე ის ბუ ქი მეც მაქვს და სი ახ ლე ებ საც ვკი თხუ ლობ, მაგ რამ არც შემ ხვედ რი ა, 
არც მი ძებ ნი ა, არც ვი ცო დი, თუ ხო ნის სა ი ტე ბი არ სე ბობს. მხო ლოდ გა ზე თი მე-
გო ნა ხო ნის ამ ბე ბის მაც ნე“ (ფო კუს –ჯგუ ფის დის კუ სი ა, შშმ ბავ შვის მშო ბე ლი).

„ვა კან სი ებ ზე სა ხემ წი ფო სა იტს ვა დევ ნებ თვალს, თო რემ ხო ნის სა ი ტი თუ არ-
სე ბობს ვა კან სი ებ ზე, არ ვი ცო დი“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, შშმ ბავ შვთა ცენ-
ტრის პე და გო გი).

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბა „მიბ მუ ლი ა“ ბე ნე ფი ცი ა რე
ბის ასაკ ზე. პა სუხს „არ ცერ თი“ ირ ჩევს უფ რო და ბა ლი ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ის ბე ნე ფი
ცი ა რი – 17%, 65 წელ ზე ზე ვით კა ტე გო რი ის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი დან –36%. 

მო ქა ლა ქე თა ხედ ვას, თუ რამ დე ნად მარ ტი ვია სარ გებ ლო ბის თვის სერ ვი სე ბის ელექ ტრო
ნუ ლი ფორ მე ბი, გვიჩ ვე ნებს დი აგ რა მა #3:

რამდენად იოლია თვითმართველობის უწყებებიდან 
სერვისების მიღება ელექტრონული ფორმით?

კითხ ვა ზე, უსარ გებ ლი ათ თუ არა ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე
რის პრინ ცი პით სა სურ ვე ლი უწყე ბის წარ მო მად გე ნელ თან (გამ გე ო ბა/ მე რი ა, საკ რე ბუ ლო, 
მე რის წარ მო მად გე ნე ლი) შე სახ ვედ რად, მო ნა წი ლე თა პა სუ ხებ ში ჭარ ბობს პა სუ ხი „ა რა“ 
61%; „დი ახ“31%/ , „ა მის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცია არ ჰქონ და“  8%.

რო გორ შე იძ ლე ბა გა უმ ჯო ბეს დეს ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა: კვლე ვის მო
ნა წი ლე ე ბი ხე და ვენ და ასა ბუ თე ბენ ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სი კე თეს, თუ რამ
დე ნად კომ ფორ ტუ ლად შე უძ ლია მო ქა ლა ქეს მი სი დახ მა რე ბით მი ი ღოს სა სურ ვე ლი ინ
ფორ მა ცი ა, დრო ის, ფი ნან სუ რი და ნა ხარ ჯე ბის გა რე შე და ამ ყა როს კო მუ ნი კა ცი ა, ჩა ერ
თოს სხვა დას ხვა პროგ რა მა ში, თუ თა ვად მი ი ღოს მო ნა წი ლე ო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის გა დაჭ რა ში. მაგ რამ, ამას თნა ვე აღი ა რე ბენ იმ ობი ექ ტურ, 
თუ სუ ბი ექ ტურ სირ თუ ლე ებს, რომ ლთა გა მოც ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა 
არ არის იმ დე ნად ეფექ ტუ რი, რომ მან შე სამ ჩნე ვი გავ ლე ნა იქო ნი ოს ადა მი ა ნე ბის ცხოვ
რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე. ამი ტომ, და ა ფიქ სი რეს სა კუ თა რი ხედ ვა, თუ რო გორ 
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შე იძ ლე ბა ამ სა კი თხე ბის უკე თე სად გა დაჭ რა. მა თი აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 12 ად
მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ში უნ და მოხ დეს თი თო წარ მო მად გენ ლის მომ ზა დე ბა, რად გან 
ყვე ლა ზე ახ ლო კავ ში რი მო სახ ლე ო ბას თან აქვს სოფ ლის წარ მო მად გე ნელს. მას შე უძ ლია 
და ეხ მა როს და მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია ად გი ლობ რივ თემ ში მცხოვ რებ მო ქა ლა ქე ებს, თუ 
რო გორ შე იძ ლე ბა გა მო ი ყე ნონ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი, სად შე იძ ლე ბა მო ი ძი ონ ინ
ფორ მა ცია და ასე შემ დეგ. შე უძ ლი ათ ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბა გა უ წი ონ მო ქა ლა ქე ებს ინ
ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა ში. 

„ვფიქ რობ ეს გაზ რდის და გა ა უმ ჯო ბე სებს თემ ში მცხოვ რებ მო ქა ლა ქე თა ინ-
ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რისხს და ჩარ თუ ლო ბას. ისი ნი ად გილ ზე ვე შეძ ლე ბენ 
სა სურ ველ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის მი ღე ბას“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, სა ჯა რო 
მო ხე ლე).

გარ და ამი სა, არ სე ბობს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ მა ოდ მო ცუ ლო ბი თი შტა ტი:

„ყო ვე ლი სა ჯა რო მო ხე ლე და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის წყა როა გარ შე მომ ყოფ-
თათ ვის, რო მე ლიც კარ გა დაა ინ ფორ მი რე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი პრო ექ ტე ბი სა და 
აქ ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ. აი, ვინც და საქ მე ბუ ლი ვართ სა ჯა რო ორ გა ნო ებ ში, ინ-
ფორ მა ცი ის მიმ ღე ბი, მფლო ბე ლი და გა მავ რცე ლე ბე ლი ვართ“ (სიღ რმი სე უ ლი 
ინ ტერ ვი უ, საკ რე ბუ ლოს წევ რი).

„ჯერ ისევ შე ჭირ ვე ბულ მდგო მა რე ო ბა შია რე გი ო ნი. სა ში ნე ლე ბა ა, რო ცა 21-ე 
სა უ კუ ნე ში მო სახ ლეს არ აქვს ტე ლე ვი ზო რი, ინ ტერ ნე ტი. ისე თი ოჯა ხე ბიც ვი-
ცი, რომ არ აქვთ, თუნ დაც, უბ რა ლო ტე ლე ფო ნი. მა წუ ხებს იმის გა აზ რე ბა, რომ 
აუ ცი ლე ბე ლი ნივ თი ზო გის თვის ფუ ფუ ნე ბის საგ ნი ა. მე ვფიქ რობ, ასეთ ადა მი ა-
ნებ თან ამ შემ თხვე ვა ში მა ინც სა ჭი როა უფ რო სხვა და ახ ლობ ლუ რი ურ თი ერ თო-
ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან“ (სიღ რმი სე უ ლი 
ინ ტერ ვი უ, ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბის იუ რის ტი).

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სა კი თხი: კვლე ვის მო ნა წი ლე ებს 
არ ჰქონ დათ ერ თგვა რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის სა კი თხის მი მართ. ზო გი მათ გა ნი შე და რე ბით სკეპ ტი კუ რა დაა გან წყო ბი
ლი და ამას ფორ მა ლო ბად აღიქ ვამს. თუმ ცა, იყო უფ რო პო ზი ტი უ რი გან წყო ბის დე მონ
სტრი რე ბაც:

„ყვე ლა ზე მი სა ღე ბი ის არის, რომ არის თვით მმარ თვე ლო ბი დან და ინ ტე რე სე ბა 
მო სახ ლე ო ბას მი ა წო დონ ინ ფორ მა ცია თა ვი ან თი მუ შა ო ბის შე სა ხებ. გვე უბ ნე ბი-
ან, აბა დაგ ვათ ვა ლი ე რეთ და შე ნიშ ვნე ბი გა მოგ ვიგ ზავ ნე თო. ვინ იცის, გა ით ვა-
ლის წი ნე ბენ თუ არა, მაგ რამ კარ გი ნა ბი ჯი ა“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, თე მის 
აქ ტი ვის ტი ქა ლი).

კვლე ვის მა სა ლე ბით ირ კვე ვა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი და დე ბი თად აღიქ ვა მენ თვით მმარ თვე ლო
ბის მის წრა ფე ბას, მა თი საქ მი ა ნო ბა იყოს უფ რო ღია და გამ ჭვირ ვა ლე. ამის დას ტუ რად 
თვლი ან იმ პო ზი ტი ურ ძვრებს, რომ ლე ბიც ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის კუ თხით გან
ხორ ცი ელ და ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში – თუნ დაც ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის და ნერ გვის სა
კითხს, რო ცა მე რი თა ვად იყო ჩარ თუ ლი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ა ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
თვით მმარ თვე ლო ბის პირ და პი რი ვალ დე ბუ ლე ბაა ხე ლი შე უ წყოს მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის 
სხვა დას ხვა ფორ მებს, ეს ჟეს ტი აღ ქმუ ლი იყო რო გორც მო ქა ლა ქე თა ად გი ლობ რივ მარ თვა
ში მო ნა წი ლე ო ბის წა ხა ლი სე ბა, რა საც მო ქა ლა ქე თა უპ რე ცე დენ ტო აქ ტი ვო ბა მოჰ ყვა.
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3.2.ადგილობრივიმომსახურებისეფექტიანობა

მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე ფა სე ბა: ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის ფარ გლებ ში შე ფას და, თუ რამ დე ნად პა სუ ხობს მო ქა ლა ქე
თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებს ად გი ლობ რი ვად მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბი. პირ ველ 
რიგ ში, ყვე ლა ზე მოწყ ვლად ჯგუ ფებ ზე მოხ და ორი ენ ტა ცი ა. 

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რდნო ბით, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ხო ნის ბი უ
ჯე ტი სო ცი ა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლია და, მწი რი რე სურ სე ბის მი უ ხე და ვად, არის მცდე
ლო ბა მო იც ვას მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბი. არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კით, 
ხდე ბა იმ გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რაც წი ნა წლე ბი დან არ სე ბობს:

„მუდ მი ვად მიმ დი ნა რე ობს მი სი დახ ვე წა და სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბა – თუნ დაც 
გა სუ ლი წლე ბის ბი უ ჯე ტე ბის მი ღე ბი სას მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ხარ ვე ზე ბი იქ ნე ბა ეს, თუ წარ მა ტე ბე ბი, ხდე ბა მა თი კო რექ ტი რე ბა“ 
(სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ექ სპერ ტთან, საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტი). 

მი უ ხე და ვად ამი სა, რეს პონ დენ ტე ბის აღი ა რე ბით, არ არ სე ბობს სა ჭი რო ე ბე ბის კვა ლი
ფი ცი უ რი შეს წავ ლის და მო ნა ცემ თა ანა ლიზ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გვის 
სის ტე მა. ყვე ლა თან ხმდე ბა, რომ ეფექ ტუ რი მმარ თვე ლო ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია არ სე
ბუ ლი ყვე ლა ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. არ სე ბობს პო ლი ტი კუ რი მზა ო ბაც, 
რომ მოხ დეს რე სურ სე ბის მე ტი სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ცი პით გა ნა წი ლე ბა, 
მაგ რამ ამ კუ თხით სე რი ო ზუ ლი ძვრე ბი აგ ვი ა ნებს.

„რამ დე ნად საკ მა რი სია ეს სერ ვი სე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის და რა არის მო სახ-
ლე ო ბის დაკ ვე თა, ამას თან და კავ ში რე ბით კვლე ვის სა ფუძ ვლი ა ნი პრაქ ტი კა არ 
არ სე ბობს. მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა ჩა ტარ დეს სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა, რაც გა ა უმ-
ჯო ბე სებს მო სახ ლე ო ბის თვის სერ ვი სე ბის მი წო დე ბას“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ 
ექ სპერ ტთან, საკ რე ბუ ლოს PR).

„სო ცი ა ლუ რი და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სერ ვი სე ბის უკეთ მარ თვის სა ჭი რო ე-
ბას ვხე დავ და მეტ გან ვი თა რე ბას ვი სურ ვებ დი ამ მხრივ“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ-
ვი უ, ბა ღე ბის გა ერ თი ა ნე ბის ხელ მძღვა ნე ლი). 

გა მო ით ქვა გუ ლის ტკი ვი ლი იმის გა მო, რომ, მა გა ლი თად, შშმ ახალ გაზ რდე ბის თვის არ
სე ბუ ლი პროგ რა მა ით ვა ლის წი ნებს მხო ლოდ 18 წლამ დე ასა კის ბე ნე ფი ცი ა რებს, რაც არ 
არის სა მარ თლი ა ნი იმ პი რე ბის მი მართ, ვინც ამ კა ტე გო რი ა ში არ ხვდე ბა:

„ვთვლი, რომ ამ კუ თხით უნ და ვი ყოთ უფ რო მე ტად ჩარ თუ ლე ბი. მსგავ სი ტი პის 
ადა მი ა ნე ბი სათ ვის ყვე ლა ზე მე ტად აუ ცი ლე ბე ლია გა რე მო, რო მე ლიც მათ ადაპ-
ტა ცი ას შე უ წყობს ხელს - რი სი დაკ მა ყო ფი ლე ბაც საკ მა ოდ რთუ ლია სა შუ ა ლო 
ოჯა ხი სათ ვის. ვთვლი, რომ ამ კუ თხით უნ და ვი ყოთ უფ რო მე ტად ჩარ თუ ლე ბი“ 
(სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, საკ რე ბუ ლოს წევ რი). 

თვი სებ რი ვი კვლე ვით გა მო იკ ვე თა არა ერ თი სხვა სა ჭირ ბო რო ტო სა კი თხიც, რო მე ლიც 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ რო გუ ლის ხმი ერ და მო კი დე ბუ ლე ბას სა ჭი რო ებს. მათ შო რის მოხ
ვდა სკო ლამ დე ლი აღ ზრდის და წე სე ბუ ლე ბე ბის პერ სო ნა ლის ანაზ ღა უ რე ბის სა კი თხი:

„ძა ლი ან კარ გი სერ ვი სი ა, რომ სა ბავ შვო ბაღ ში ბავ შვებს კვე ბა და ყვე ლა ფე რი 
უფა სო აქვთ, მაგ რამ თა ნამ შრომ ლებს ისე თი მწი რი ხელ ფა სე ბი გვაქვს, კარ გი 
იქ ნე ბა ყუ რა დღე ბა მი ექ ცია ჩვენს მთავ რო ბას. ერ თა დერ თი ხო ნის რა ი ო ნი ა, სა-
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დაც ასე თი და ბა ლი ხელ ფა სე ბია ბა ღებ ში. 135 ლა რად რა ნა ი რად ვი ცხოვ როთ? 
მერ მაც იცის, ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა ეშე ლო ნებ შიც მივ მარ თეთ, მაგ რამ შე დეგს 
ვერ ვხე დავთ“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, მარ ტო ხე ლა დე და).

სა კუ თა რი გუ ლის ტკი ვი ლი გა მო ხა ტეს შშმ ბავ შვთა დღის ცენ ტრის მეს ვე უ რებ მა. მათ 
მი აჩ ნი ათ, რომ მა თი ბე ნე ფი ცი ა რე ბი მეტ ყუ რა დღე ბას იმ სა ხუ რე ბენ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის გან „ცენ ტრში“ სა ცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. 

„ზო გა დად, ინ კლუ ზი უ რო ბა ყვე ლა რე გი ო ნის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი ა. თან ისე თი 
ასა კის ბავ შვე ბი გვყავს, მით უფ რო პრი ო რი ტე ტი ა, ვი ნა ი დან მო ზარ დე ბი გვყავს 
და არა ზრდას რუ ლე ბი. მე ვფიქ რობ, რომ ნე ბის მი ე რი საქ მე, რა საც შეძ ლებს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, და ფი ნან სე ბის თუ რა ი მე სა ხის მხარ და-
ჭე რის კუ თხით, არა ფორ მა ლუ რი აქ ტი ვო ბე ბიც კი, მი სა ღე ბი იქ ნე ბა ჩვენ თვის. 
მი ვი ღებთ ყვე ლა ფერს, რად გან ჩვენს ბავ შვებს ყვე ლა ფე რი სჭირ დე ბათ, ისე დაც 
სო ცი ა ლურ იზო ლა ცი ა ში არი ან“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, შშმ ბავ შვთა დღის 
ცენ ტრის მე ნე ჯე რი).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით გა მოვ ლინ და მო ქა ლა ქე თა შე ხე დუ ლე ბე ბი, თუ რამ დე ნად იყო 
მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა – რამ დე ნად მი ი ღეს ის 
მომ სა ხუ რე ბა, რომ ლის თვი საც მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მი მარ თეს: „ყვე ლა ჩე მი პრობ ლე მა/ 
პრობ ლე მე ბი, რომ ლის თა ო ბა ზეც მი მი მარ თავს, მო აგ ვა რეს“  16%; „ნა წი ლობ რივ მო აგ
ვა რეს“  55%; „არც ერ თი პრობ ლე მა არ მო უგ ვა რე ბი ათ და არც მო მა წო დეს წე რი ლო ბით 
უა რის არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მი ზე ზი“  5%; „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“  9%; „ჰქონ დათ მოგ ვა რე ბის 
მცდე ლო ბა, მაგ რამ მო იყ ვა ნეს არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მი ზე ზი, თუ რა ტომ ვერ ხერ ხდე ბა 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა, რომ ლის შე სა ხებ წე რი ლო ბით გვაც ნო ბეს“  5%; „არ ვი ცი /უ ა რი 
პა სუხ ზე“  3%. 

გა მო კი თხულ თა 21% მი იჩ ნევს, რომ „ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მო სახ ლე ო ბას სრუ
ლად აც ნო ბებს ინ ფორ მა ცი ას მის მი ერ მი წო დე ბულ მომ სა ხუ რე ბა ზე“  21%; „ა რა“  22%; 
„ნა წი ლობ რივ“  52%; „არ მაქვს პა სუ ხი“  5%. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მი ხედ ვით, მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში ეფექ ტი ა ნი მარ თვის წი ნა პი რო ბაა ის, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ
ლე ბი უშუ ა ლოდ ეც ნო ბი ან მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბებს, აქვთ პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცია 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე ებ თან:

„ხო ნის მე რი და საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე, ასე ვე მო ად გი ლე ე ბი, მარ თა ვენ მო-
სახ ლე ო ბას თან შეხ ვედ რებს რო გორც ონ ლა ინ, ასე ვე ოფ ლა ინ რე ჟიმ ში. არა ნა ი რი 
ბა რი ე რი არ არ სე ბობს, თუმ ცა, უმ ჯო ბე სია მო სახ ლე ო ბას თან უფ რო მჭიდ რო 
კავ ში რი, თუნ დაც კონ კრე ტუ ლი სა კი თხი სა და პრო ექ ტის გან ხილ ვა, მა თი სა-
ჭი რო ე ბე ბის,  მო საზ რე ბე ბის მოს მე ნა და გა ზი ა რე ბა“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, 
საკ რე ბუ ლოს PR).

შშმ ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თე მა სხვა რეს პონ დენ ტებ მაც გა მოკ ვე თეს და გა მოთ ქვეს სურ ვი
ლი, რომ მოხ დეს მათ ზე მორ გე ბუ ლი გა რე მოს შექ მნა:

„მნიშ ვნე ლოვ ნად მი მაჩ ნია შშმ პი რე ბის გაძ ლი ე რე ბა/ დაც ვა, ისი ნი ვერ ახერ ხე-
ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბით სარ გებ ლო ბას დამ ხმა რე პი რის 
გა რე შე, არ არ სე ბობს პან დუ სე ბი, ასე ვე ტრან სპორ ტი, რომ ლი თაც ისი ნი გა და-
ად გი ლე ბას შეძ ლებ დნენ. არც საკ რე ბუ ლოს აქვს პან დუ სე ბი. უსი ნათ ლო თათ ვის 
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ხელ მი უწ ვდო მე ლია ყვე ლა ინ ფორ მა ცი ა, ფაქ ტობ რი ვად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ 
არ სე ბობს მათ თვის არა ნა ი რი ხელ საყ რე ლი გა რე მო... არა და, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
არ სე ბობ დეს ცალ კე პლატ ფორ მა, ან ვებ –გვერ დი იყოს ადაპ ტი რე ბუ ლი მცი რემ-
ხედ ველ თათ ვის, რომ ლი თაც ისი ნი და მო უ კი დებ ლად შეძ ლე ბენ მათ თვის სა ჭი რო 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას. კარ გი იქ ნე ბა შე იქ მნას ბრა ი ლის შრიფ ტით დამ ზა დე ბუ-
ლი სა ნა ვი გა ციო რუ კა იმის თვის, რომ მათ თან ხმლე ბი პი რის გა რე შე შეძ ლონ 
გა და ად გი ლე ბა და ისარ გებ ლონ იმ სერ ვი სე ბით, რაც მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე-
ბობს. ასე ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ხმო ვა ნი სიგ ნა ლე ბი, ან კი დევ უფ რო თა ნა მედ რო ვე 
სერ ვი სე ბი, რა თა და მო უ კი დებ ლად ჩა ერ თონ ისი ნი ცხოვ რე ბა სა და სო ცი უმ ში. ამ 
კუ თხით თუ რა ი მე გან ხორ ცი ელ დე ბა, კარ გი იქ ნე ბა“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, 
სა ჯა რო მო ხე ლე).

იმ ჯგუ ფებ ში, რომ ლებ საც სჭირ დე ბათ მხარ და ჭე რა და გაძ ლი ე რე ბა, და სა ხელ დნენ დევ
ნი ლე ბი, ახალ გაზ რდე ბი, მცი რე მე წარ მე ე ბი. გა მო ით ქვა სურ ვი ლი, რომ თვით მმარ თვე
ლო ბას გა უჩ ნდეს რე სურ სე ბი, რა თა მო ახ დი ნოს მო ქა ლა ქე თა ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის 
წა ხა ლი სე ბა, მხარ და ჭე რა, რად გან მას ყვე ლა ზე მე ტად ხე ლე წი ფე ბა ამ სა ჭი რო ე ბე ბის 
მარ თვა.

მო ქა ლა ქე თა ხედ ვე ბი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა კითხ ზე. დე ცენ-
ტრა ლი ზა ცი ის სა კი თხი: კვლე ვის მა სა ლე ბით იკ ვე თე ბა პო ზი ცი ა, რომ ეფექ ტი ა ნი ად გი
ლობ რი ვი პო ლი ტი კის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი როა თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო
სი ლე ბე ბის გა ფარ თო ე ბა და რე ა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა. რეს პონ
დენ ტებს მი აჩ ნი ათ, რომ თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბე ბი მხო ლოდ ქა ღალ დზე არ უნ და 
დარ ჩეს და მას მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა მი ე ცეს, ცენ ტრა ლურ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ ცო ტა მა ინც 
უნ და და ტო ვოს ად გილ ზე მა ნევ რი რე ბის სა შუ ა ლე ბა, რა თა ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე
ბამ იმოქ მე დოს ად გილ ზე შექ მნი ლი სი ტუ ა ცი ის მი ხედ ვით და ნაკ ლე ბად იყოს და მო კი დე
ბუ ლი ცენ ტრის დი რექ ტი ვებ ზე. 

ექ სპერ ტე ბის შე ფა სე ბით, ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლე ბი დღეს ძა ლი ან მძი მე მდგო მა რე
ო ბა ში არი ან, რად გან რე ა ლუ რად, სა ჭი რო ე ბე ბი ბევ რად მე ტი ა, ვიდ რე რე სურ სე ბი. უფ
ლე ბა მო სი ლე ბის სა კი თხე ბის ნა წი ლიც მხო ლოდ ფორ მა ლუ რად არის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ხელ ში (მა გა ლი თად, წყალ მო მა რა გე ბის თე მა):

„მო ქა ლა ქე ე ბის ნი ჰი ლიზ მიც და იმედ გაც რუ ე ბაც ზოგ ჯერ იმით არის გან პი რო-
ბე ბუ ლი, რომ თვით მმარ თვე ლო ბის ხელ ში რე ა ლურ ბერ კე ტებს ვერ ხე და ვენ. ამ 
დროს სა კუ თა რი მო ნა წი ლე ო ბის რო ლის და ნახ ვა მით უფ რო გა უ ჭირ დე ბათ. სა-
ნა ხევ როდ გა კე თე ბუ ლი არა ფე რი ვარ გა, ამი ტომ, თუა თვით მმარ თვე ლო ბა, რე ა-
ლუ რად უნ და იყოს. გა ცი ლე ბით მო ი გებს ქვეყ ნის ავ ტო რი ტე ტიც, რე გი ო ნიც და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტიც. ძა ლი ან ძნე ლია ისეთ პი რო ბებ ში მუ შა ო ბა, რო ცა გინ და და 
ვერ აკე თებ. შე იძ ლე ბა შო რი დან არ ჩანს, მაგ რამ ად გილ ზე ბევრ პრობ ლე მას თან 
არის და კავ ში რე ბუ ლი. ფაქ ტობ რი ვად უუფ ლე ბო ბა ა, ასე მუ შა ო ბა, სხვა ნა ი რად 
რომ ვთქვათ, მა ზო ხიზმს ჰგავს“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ თვით მმარ თვე ლო ბის 
ექ სპერ ტთან).

პირ ვე ლი რი გის სა კი თხებს შო რის, რო მელ შიც თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლი უნ და გა ი ზარ
დოს, კვლე ვის მო ნა წი ლე თა უმე ტე სო ბა მო ქა ლა ქე თა ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ხელ შე
წყო ბის სა კი თხებს ასა ხე ლებს:
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„სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კუ თხით კარ გი იქ ნე ბო და, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე-
ლო ბას რომ შე ეძ ლოს გრან ტე ბის გა ცე მა. მან უკეთ იცის, თუ რა კუ თხით გა-
ა ნა წი ლოს ეს გრან ტე ბი. უნ და შე იქ მნას ისე თი გა რე მო, რომ პერ სპექ ტი ვა და 
გან ვი თა რე ბა ჰქონ დეს ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას. ვფიქ რობ, რაც უფ რო მე ტი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გად მო ე ცე მა ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას, მით უფ რო 
გა უმ ჯო ბეს დე ბა მმარ თვე ლო ბის და მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ-
ტერ ვიუ თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სპერ ტთან).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის ყვე ლა ჯგუფ ში და ის ვა სა კი თხი სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბის სა ხელ
მწი ფო პროგ რა მებ ში თვით მმარ თვე ლო ბის მო ნა წი ლე ო ბა ზე. მო ქა ლა ქე თა ჯგუ ფებ მა გა
მოთ ქვეს წუ ხი ლი იმის გა მო, რომ მა თი აზ რით, ქუ ლე ბის სის ტე მა არა სა მარ თლი ა ნია და 
პრე ტენ ზი ე ბიც კი გა ის მა თვით მმარ თვე ლო ბის მი სა მარ თით, თუ რა ტომ ვერ ახერ ხებს ის 
უფ რო მეტ თა ნამ შრომ ლო ბას სო ცი ა ლურ სა ა გენ ტოს თან. 

რი გი რეს პონ დენ ტე ბის მო საზ რე ბით, თვით მმარ თვე ლო ბა უფ რო მე ტად უნ და ჩა ერ თოს 
მო ცე მულ სა კი თხებ ში, რად გან მან უფ რო კარ გად იცის ოჯა ხე ბის მდგო მა რე ო ბა – ვის 
რა უჭირს და რამ დე ნად სჭირ დე ბა დახ მა რე ბა: 

„ვთვლი, რომ თე მე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა უკეთ იცი ან თა ვი ანთ ხალხს რა 
უჭირს და უფ რო ეფექ ტუ რი იქ ნე ბო და მათ მი ერ გა წე უ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი“ 
(ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და).

თუმ ცა, ზო გი ერ თმა რეს პონ დენ ტმა უნ დობ ლო ბა გა მოთ ქვა, რომ ეს შე იძ ლე ბა ნე პო ტიზ
მის სა ფუძ ვე ლი გახ დეს:

„კი, კარ გია სოფ ლის გამ გებ ლე ბის [მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის] ჩა რე ვა, მაგ რამ 
იქაც „ჩა წყო ბა“ წა ვა“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, დი ა სახ ლი სი).

მთლი ა ნო ბა ში, გა მო ით ქვა პრინ ცი პუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რომ კარ გად უნ და იქ ნას გა
აზ რე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ რო მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა აღ ნიშ ნულ სა
კი თხებ ში:

„არ სე ბობს სა კი თხე ბი, სა დაც თვით მმარ თვე ლო ბის კომ პე ტენ ცი ე ბი შეზ ღუ დუ-
ლია და მეტ და მო უ კი დებ ლო ბას სა ჭი რო ებს, ეს სა კი თხე ბი არ უნ და წყდე ბო დეს 
ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ. მა გა ლი თად, შე ჭირ ვე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის-
თვის სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მწვა ვედ და მტკივ-
ნე უ ლად დგას ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის დო ნე ზე 
ხდე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ერ თ–ერ თია იმ სა კითხ თა გან, რო მელ თა რე ა ლუ რი სუ რა თი 
უკეთ იცი ან ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ მა (მა ჟო რი-
ტა რი დე პუ ტა ტე ბი, მე რის წარ მო მად გენ ლე ბი) და ბევ რად ეფექ ტი ა ნი იქ ნე ბა, 
რომ მი ე ცეთ მათ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ, საკ რე ბუ ლოს წევ რი).

„ხომ იყო სა უ ბა რი, რომ ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას მი ნი ჭე ბო და 5%-ის გან-
საზ ღვრის უფ ლე ბა (თით ქმის გა დაწყ ვე ტი ლი იყო, მაგ რამ ვერ გან ხორ ცი ელ და). 
ანუ, თუ კი ხო ნის მო სახ ლე ო ბის 25%-ს აქვს სო ცი ა ლუ რი, აქე დან 20%-ს სო ცი ა-
ლუ რი სა ა გენ ტო ნიშ ნავს, ხუთს კი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. ასეთ დროს ვე რა ვინ ვერ 
ჩა ა წყობ და, რად გან იქ ვე გა დაწყ დე ბო და, ვის ეკუთ ვნო და და ვის არა“ (ფო კუს -
ჯგუ ფის დის კუ სი ა, დევ ნილ თა თე მის აქ ტი ვის ტი).
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3.3.ადგილობრივმართვაშიმოქალაქეთამონაწილეობა

კვლე ვით გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის გა რან ტი ე ბი სა კა ნონ მდებ ლო დო
ნე ზე საკ მა ოდ მო წეს რი გე ბუ ლი ა. ბევ რი ბერ კე ტი არ სე ბობს ღი ა ო ბის და სა ჯა რო ო ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად და ყვე ლას აქვს მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა. მაგ რამ, ძი რი თა დად, მო
ქა ლა ქე ე ბი ნაკ ლე ბად გა მო ხა ტა ვენ სურ ვილს ჩა ერ თონ თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი
ე ლე ბის პრო ცეს ში და მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. ით ქვა, რომ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მე ტი ძა ლის ხმე ვაა სა ჭი რო მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ
რუნ ველ სა ყო ფად, ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ ლებ ლად, ვი ნა ი დან ესეც არის მი სი უფ ლე ბა მო
სი ლე ბის სფე რო.

ზო გა დად კი, მოხ და იმის აღი ა რე ბა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს მზა ო ბა სა მო ქა
ლა ქო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის. ეს ეხე ბა რო გორც კვა ლი ფი ცი ურ სსო ებს, 
ასე ვე დამ წყებ ორ გა ნი ზა ცი ებს, თუ ცალ კე ულ სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტებს.

და ფიქ სირ და ცალ კე უ ლი შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბით ხდე ბო და ინ
ტე რაქ ცია ად გი ლობ რივ ჩი ნოვ ნი კებ თან, რის შემ დე გაც ცალ კე უ ლი სა კი თხე ბის გარ შე მო 
კონ სტრუქ ცი უ ლი დი ა ლო გი შედ გა:

„მე აშ კა რად და ვი ნა ხე მო ქა ლა ქე ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის, ღი ა ო ბის მა გა ლი თი 
და ამით მნიშ ვნე ლოვ ნად ამაღ ლდა მა თი ავ ტო რი ტე ტი და იმი ჯი ჩემს თვალ ში“ 
(ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, სკო ლის პე და გო გი). 

კვლე ვით გა მოვ ლინ და რეს პონ დენ ტე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა, თუ რო გორ ხე და ვენ სა მო
ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს თვით მმარ თვე ლო ბა ში. ბევრს მი აჩ ნი ა, რომ უნ და წა
ხა ლის დეს და ხე ლი შე ე წყოს სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბას პრო ცე სებ ში, 
რად გან ძლი ე რი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი გა ნა პი რო ბებს მმარ თვე ლო ბის მეტ ნდო ბას და 
ლე გი ტი მა ცი ას მო სახ ლე ო ბა ში:

„სა დაც აქ ტი უ რი და ძლი ე რია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, იქ მე ტია ნდო ბა. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობს ყვე ლა იმ ორ გა ნი ზა ცი ას თან, 
რო მე ლიც და ინ ტე რე სე ბუ ლია ცვლი ლე ბე ბით – მო დის რა ღაც ინ ცი ა ტი ვე ბით 
და შემ დგომ ში ერ თად ვა ხორ ცი ე ლებთ პრო ექ ტებს. ამის მა გა ლი თი უხ ვა დაა 
ჩვენს რე ა ლო ბა ში“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უი თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სპერ-
ტთან).

სხვა რეს პონ დენ ტე ბიც მი იჩ ნე ვენ, რომ არის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო მელ თაც მნიშ ვნე ლო
ვა ნი წვლი ლი შე აქვთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე ე ბის გან ვი თა რე ბა ში, თვით მმარ თვე
ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, თუნ დაც ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის, ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის 
მი მარ თუ ლე ბით. ესე ნია მო სახ ლე ო ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის კუ თხით მო მუ შა ვე 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.

გა მო იკ ვე თა ხედ ვა: რა აფერ ხებს მათ მუ შა ო ბას და რა უნ და გა კეთ დეს მა თი რო ლის გა
საძ ლი ე რებ ლად. მო ქა ლა ქე ებ მა ხა ზი გა უს ვეს სსო მხრი დან მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის 
ძა ლი ან ღრმა, ფო კუ სი რე ბუ ლი შეს წავ ლი სა და ანა ლი ზის, მო ქა ლა ქე ებ თან ძა ლი ან მჭიდ
რო, ინ ტენ სი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის, ზო გა დად, მა ღა ლი სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მგებ ლო ბის აუ
ცი ლებ ლო ბას:
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„მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი სა მო ქა ლა ქო აქ ტი უ რო ბა, მაგ რამ ვერ სად ვერ მი ვა ვერ-
ცერ თი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა, თუ ჩვე ნი აზ რი არ ეცო დი ნე ბა და ჩვე ნი 
მხარ და ჭე რის იმე დი არ ექ ნე ბა. ზო გა დად კი, სსო ჩარ თუ ლო ბის, მა თი გავ ლე ნის 
ხა რის ხი ძა ლი ან მა ღა ლია და მა თი სურ ვი ლის გარ და ამ ურ თი ერ თო ბებს ვე რა ფე-
რი შე ა ფერ ხებს“ (ფო კუს -ჯგუ ფის დის კუ სი ა, დევ ნილ თა თე მის აქ ტი ვის ტი ქა ლი).

და ფიქ სირ და პო ზი ცი ე ბი, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან, არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის ფარ
გლებ ში, მოხ დეს სსო ინი ცი ა ტი ვე ბის წა ხა ლი სე ბა და გა ი ზარ დოს მა თი მხარ და ჭე რა.

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის სა კი თხის ანა ლი ზი სას კი დევ ერ თხელ გა ეს ვა ხა ზი და სახ ლე
ბის კრე ბე ბის მნიშ ვნე ლო ბას, თუმ ცა ით ქვა, რომ პან დე მი ის პი რო ბებ ში რთუ ლია სრულ
ფა სო ვა ნი ინ ტე რაქ ცია თე მის მო ქა ლა ქე ებ თან.

რეს პონ დენ ტე ბი ამ ჯე რა დაც შე ეხ ნენ ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის თე მას, აღი ა რეს, რო გორც 
ად გი ლობ რივ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე გავ ლე ნის სა უ კე თე სო ფორ მა, რო მე ლიც, თა ვი სი ფორ მა
ტის გა მო, პან დე მი ის პი რო ბებ შიც კი სა უ კე თე სო ინ ტე რაქ ცი ის მა გა ლითს იძ ლე ვა:

„ე ლექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის შე მო ღე ბა ჩემ თვის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ახა ლი, სა სი-
ა მოვ ნო, თა ნა მედ რო ვე და მი სა ღე ბი ფორ მა ა, რად გან შე გიძ ლია ჩარ თუ ლი იყო 
შე ნი კუ თხის პრობ ლე მის მო წეს რი გე ბის სა კითხ ში“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ექ-
სპერ ტთან, საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტი).

რი გი თი მო ქა ლა ქე ბის გან წყო ბა სა კი თხის მი მართ ასე ვე ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად პო ზი ტი უ რი 
იყო და მოხ და იმის აღი ა რე ბა, რომ პე ტი ცი ე ბის თე მის გა აქ ტი უ რე ბის შემ დეგ და ი ნა ხეს 
ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან თა ნამ შრომ ლო ბის მზა ო ბა. მა თი სა ბო ლოო შე დე გე ბი კი გა მო
ა ჩენს, რამ დე ნად ითა ვი სებს ხალ ხის გუ ლის ტკი ვილს თვით მმარ თვე ლო ბა და აღი ა რებს 
ად გი ლობ რივ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში მო ქა ლა ქე თა წვლი ლის მნიშ ვნე ლო ბას.

გა მო იკ ვე თა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის კამ პა ნი ა, რო მელ თა ნაც პირ და პი რი კავ ში რი 
ჰქონ და ფონდ „სო ხუმს“, მო ქა ლა ქე თა დას კვნით, სა უ კე თე სო მა გა ლი თია იმი სა, რომ შე
იძ ლე ბა მო ქა ლა ქე თა და ინ ტე რე სე ბა და მათ ში სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან ცდის 
გა ჩე ნა, თუ სა თა ნა დოდ მოხ დე ბა მა თი ინ ფორ მი რე ბა, სა კი თხის მნიშ ვნე ლო ბის ახ სნა.

ად გი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით და ის ვა მი სი სხვა დას ხვა მე ქა ნიზ მის, გენ დე რუ ლი 
საბ ჭოს, მე რის სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს, მა თი მხრი დან გა მოვ ლე ნი ლი ინი ცი ა ტი
ვე ბის მნიშ ვნე ლო ბის სა კი თხი. ბო ლო პე რი ოდ ში გენ დე რუ ლი საბ ჭო აქ ტი უ რად მუ შა ობს 
ად გი ლობ რივ სო ცი ა ლურ ჯგუ ფებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პროგ რა მე ბის ინი ცი რე ბი სათ ვის. 
მო ცე მულ ეტაპ ზე მი დის სა მოქ მე დო გეგ მა ზე მუ შა ო ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, კვლე ვის შე
დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო (მათ შო რის ქალ თა) ჯგუ ფე ბის 
დიდ ნა წილ ში მი სი ცნო ბა დო ბა და ბა ლი ა.

ხაზ გას მუ ლი იყო, რომ მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო მა შინ იქ ნე ბა ღი რე ბუ ლი, რო დე საც 
ფორ მა ლუ რად კი არ იფუნ ქცი ო ნი რებს, არა მედ ექ ნე ბა კონ კრე ტუ ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ
ლე ბა:

„საბ ჭო ისე თი ხალ ხი თაა და კომ პლექ ტე ბუ ლი, ვინც თა ვი სი კუ თხის გულ შე მატ-
კი ვა რი ა, სხვა დას ხვა, ძა ლი ან სა ჭი რო გა მოც დი ლე ბა აქვთ. მი ვე სალ მე ბო დი, რომ 
ამ საბ ჭოს თვის უფ რო მე ტი შე კითხ ვე ბი და ეს ვათ, უფ რო მე ტი ჩარ თუ ლო ბა იყოს 
მი სი მხრი დან და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლა დაც და ა სა ხე ლონ“ (სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ-
ვიუ ექ სპერ ტთან, მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭოს წევ რი).
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აღი ნიშ ნა, რომ პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი შეზ ღუდ ვე ბის პე რი ოდ ში საბ ჭო ე ბის საქ მი ა ნო ბის 
დი ნა მი კა შე ნელ და.

გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო იყო იმის და ნახ ვა, რომ ხონ ში, ინ სტი ტუ ცი უ რი მეხ სი ე რე
ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის კუ თხით, კარ გი პრაქ ტი კა გა მო იკ ვე თა. მა გა ლი თად, ყო ფი ლი მე რი 
არის მე რის სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს წევ რი და მზა დაა სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბის 
გა სა ზი ა რებ ლად, რა თქმა უნ და, არ სე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის ასე თი ვე 
გან წყო ბის ფონ ზე. ით ქვა, რომ ამ გა მოც დი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა, რად გან, 
სამ წუ ხა როდ, ეს არ წარ მო ად გენს ნორ მას ჩვენს პო ლი ტი კურ კულ ტუ რა ში. 

კვლე ვის მა სა ლე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნაკ ლე ბა დაა აქ ტუ ა ლუ რი სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე
ტი რე ბის თე მა, რაც ად გი ლობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის სა უ კე თე სო ფორ მა ა.

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა გა მო ხა ტეს და მო კი დე ბუ ლე ბა თვით მმარ თვე ლო ბა ში კერ ძო სექ
ტო რის რო ლის მი მართ. ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად გა ეს ვა ხა ზი, რომ არ სე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე
ბა მნიშ ვნე ლო ვან ნა ბი ჯებს დგამს კერ ძო სექ ტო რის გა საძ ლი ე რებ ლად და ინ ტენ სი უ რი 
კო მუნ კა ცია აქვს მას თან. მაგ რამ, კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის დღის წეს რიგ ში 
კო მუ ნი კა ცი ის და თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის სა კი თხი ნაკ ლე ბად დგას, ისი ნი 
სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მგებ ლო ბის ნა წილ შიც მო ი კოჭ ლე ბენ. გა მო ით ქვა გუ ლის ტკი ვი ლი 
იმის გა მო, რომ, რო დე საც პრო ექ ტებ ზე მი დის მუ შა ო ბა, ბევ რი შე ფერ ხე ბა იქ მნე ბა, ვი
ნა ი დან ნაკ ლე ბია კერ ძო სექ ტო რის მო ტი ვა ცია სო ცი ა ლუ რი პარ ტნი ო რო ბის კუ თხით და 
ჯერ კი დევ სე რი ო ზუ ლი მუ შა ო ბაა სა ჭი რო მა თი კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
სა კითხ ზე.

4.დასკვნა

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის შე დე გე ბის ანა ლი ზით გა
მო იკ ვე თა, რომ მო ცე მულ პე რი ოდ ში აშ კა რად შე ი ნიშ ნე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე
ფორ მის ად გი ლობ რი ვი იმ პლე მენ ტა ცი ის მზარ დი ტემ პი, რაც გა მო ი ხა ტე ბა იმა ში, რომ 
შე სამ ჩნე ვია ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის გარ კვე უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბით კომ პე
ტენ ცი ე ბის ზრდის ტენ დენ ცია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ შე სა
წყო ბად; ად გი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბის სა კითხ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
უკე თე სი გან ხორ ცი ე ლე ბა ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის კამ პა ნი ა ში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო
ბით.

კვლე ვით გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე ებს, ხშირ შემ თხვე ვა ში, არ გა აჩ ნი ათ ად გი ლობ რი ვი 
მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად სა ჭი რო სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცია (რას მო ი ცავს ელექ ტრო ნუ
ლი სერ ვი სე ბი, რა მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა შე უძ ლი ათ, ვის შე იძ ლე ბა მი მარ თონ დახ მა რე
ბის თვის). ასე ვე, ყო ველ თვის არ ჰყავთ სა ჭი რო რე სურ სე ბი ინ ტერ ნე ტის, სპე ცი ა ლუ რი 
ცენ ტრე ბის, სპე ცი ა ლუ რი უნა რე ბით აღ ჭურ ვი ლი პერ სო ნა ლის სა ხით. ცენ ტრის გან შორს 
მდე ბა რე თე მებ ში ან არ არის ინ ტერ ნე ტი, ან და ბა ლი სიჩ ქა რი სა ა.

თვალ სა ჩი ნოდ გა მო იკ ვე თა მო ქა ლა ქე ე ბის პო ზი ტი უ რი გან წყო ბა ად გი ლობ რი ვი მო ნა
წი ლე ო ბის სა კი თხის მი მართ და მე ტი ნდო ბა, რო მე ლიც გა ნა პი რო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მეს ვე ურ თა გან ღი ა ო ბის და თა ნამ შრო მო ბის სურ ვი ლის დე მონ სტრი რე ბამ.
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ამ კუ თხით გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს ის, რომ მი უ ხე და ვად ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე
ბის თვის კად რე ბის სა ფუძ ვლი ა ნი მომ ზა დე ბის სა ჭი რო ე ბი სა, გარ კვე ულ სა კი თხებ ში ნე ლა 
მი დის ძვრე ბი: ვებ –გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია არ არის სრულ ყო ფი ლი. 

კვლე ვით გა მო იკ ვე თა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს მო ტი ვა ცი ა, მოხ დეს სო ცი ა ლუ
რი სერ ვი სე ბის სა მარ თლი ა ნი მი წო დე ბა; მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტუ რად გა ნა წილ დეს არ სე
ბუ ლი რე სურ სე ბი და ცალ კე უ ლი პროგ რა მე ბი; სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა კი თხე ბი 
კო რექ ტირ დე ბა. მაქ სი მა ლუ რად ხდე ბა იმ გა მოც დი ლე ბის გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც წი ნა 
წლე ბის პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად არ სე ბობს. მაგ რამ თვალ სა ჩი ნო ა, რომ 
სის ტე მა ტი ზი რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის და პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გულ
მოდ გი ნე შეს წავ ლის გა რე შე, ძა ლი ან რთუ ლია იმ სო ცი ა ლუ რი პა კე ტე ბის ცვლი ლე ბა, 
რომ ლე ბიც მო ქა ლა ქე ებ ზე კონ კრე ტულ გა სა ცე მელს გუ ლის ხმობს და მა თი კო რექ ტი რე
ბა ზოგ ჯერ ზედ მე ტად მტკივ ნე უ ლად აღიქ მე ბა. ამი ტო მაც, ბი უ ჯეტ ში ჯერ კი დევ არის 
პროგ რა მე ბი, რო მელ თა სე რი ო ზულ რე ორ გა ნი ზა ცი ა ზე პო ლი ტი კუ რი მზა ო ბა დი დი ხა ნია 
არ სე ბობს. თუმ ცა, სა თა ნა დო კვლე ვის – წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის შე დე გე ბის გავ რცე ლე ბის 
გა რე შე, არა პო ლიტ კო რექ ტუ ლად აღიქ მე ბა. ან სუ ლაც პი რი ქით, ნაკ ლე ბად ხდე ბა ახა ლი, 
ინო ვა ცი უ რი სერ ვი სე ბის და ნერ გვა, რო მელ თა ინი ცი რე ბას ასე ვე სჭირ დე ბა მტკი ცე ბუ
ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია და საკ მა რი სი არ გუ მენ ტე ბი.

კვლე ვით გა მოვ ლინ და, რომ ჯერ კი დევ სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა დე ცენ ტრა ლი ზა
ცი ის სა კი თხი. არ სე ბუ ლი ხედ ვე ბით, ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას დიდ
წი ლად გა ნა პი რო ბებს ის, თუ რამ დე ნად შე უძ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტეტს და მო უ კი დე ბე ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა. რე ა ლო ბა ში, უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა ფარ თო სპექ ტრის გან
ხორ ცი ე ლე ბა შე უძ ლე ბე ლია იმის გა მო, რომ აღე მა ტე ბა რე სურ სებს, ან არ ხდე ბა უფ ლე
ბა მო სი ლე ბა თა სა თა ნა დო გა მიჯ ვნა. ხში რად, სა ჭი რო ე ბე ბი აღე მა ტე ბა არ სე ბულ რე სურ
სებს და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს მუდ მი ვად უწევთ აღ ნიშ ნულ გა მოწ ვე ვას თან გამ კლა ვე ბა. 

პირ ვე ლი რი გის სა კი თხე ბად გა მო იკ ვე თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მე ბის და
ნერ გვა. ასე ვე, სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, რომ ლის გა რე შე ყო ველ თვის 
რჩე ბა კითხ ვე ბი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის სა მარ თლი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბით. ძა ლი ან 
მკა ფი ოდ და ფიქ სირ და სა ზო გა დო ე ბის მი ერ მი ნი ჭე ბუ ლი მან და ტი  ად გი ლობ რივ ხე
ლი სუფ ლე ბას ჰქონ დეს უფ ლე ბა მი სი ლე ბა, იქო ნი ოს გავ ლე ნა ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლურ შე
ფა სე ბა ზე და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის გან საზ ღვრის სა კითხ ზე, სო ცი ა ლურ 
სა ა გენ ტოს თან ერ თად.

კვლე ვის მა სა ლე ბის ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იმ ჩნე ვა სა მო ქა ლა
ქო ჩარ თუ ლო ბის ზრდა და მზა ო ბა თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის. მნიშ ვნე
ლოვ ნად გა ფარ თოვ და იმ სა კი თხე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, რო მელ თა გარ შე მო მიმ დი ნა რე ობს 
სა მო ქა ლა ქო დი ა ლო გი ხე ლი სუფ ლე ბას თან. გა მო იკ ვე თა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ზი ტი
უ რი პრაქ ტი კა, რომ ლი თაც შე იქ მნა დი ა ლო გის ფორ მა ტი მარ თვის ად გი ლობ რი ვი გა მოც
დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის კუ თხით.

კვლე ვის შე დე გად ცხა დი გახ და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მნიშ ვნე
ლო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბის სა კითხ ში. გა
მო იკ ვე თა პო ზი ცი ა, რომ ძლი ე რი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი გა ნა პი რო ბებს მო სახ ლე ო ბა ში 
მეტ ნდო ბას და ლე გი ტი მა ცი ას მმარ თვე ლო ბის მი მართ. 
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გა მოწ ვე ვად რჩე ბა კერ ძო სექ ტო რის სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და სა მო ქა ლა ქო 
აქ ტო რად ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა კი თხი. გა მო იკ ვე თა თვით მმარ თვე ლო ბას თან სექ ტო რის ინ
ტენ სი უ რი კო მუ ნი კა ცი ის სა ჭი რო ე ბა, რაც შე იძ ლე ბა, დარ გობ რივ სა კი თხებ თან ერ თად, 
კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კი თხის სო ცი ა ლუ რი ში ნა არ სის გა ფარ თო ე ბა ში 
გა მო ი ხა ტოს. გა მოვ ლე ნი ლი მიგ ნე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მო იკ ვე თა ცალ კე უ ლი რე კო მენ
და ცი ე ბის სა ჭი რო ე ბა:

5.რეკომენდაციები

ადგილობრივთვითმმართველობას:

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მოხ დეს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის არ სი სა და მი სი მნიშ ვნე
ლო ბის მაქ სი მა ლუ რად გაც ნო ბი ე რე ბა, პირ ველ რიგ ში, ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე
ე ბის მი ერ. ამის თვის, ად გი ლობ რივ დღის წეს რიგ ში უნ და დად გეს რე ფორ მის იმ პლე მენ
ტა ცი ის შე დე გე ბის ამ სახ ვე ლი ან გა რი შე ბის გაც ნო ბა, რე კო მენ და ცი ე ბის გან ხილ ვა და 
ად გი ლობ რივ ღო ნის ძი ე ბებ ში ასახ ვა.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ უზ რუნ ველ ყოს ელექ ტრო ნუ ლი სერ
ვი სე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა, მოხ დეს მე რის წარ მო მად გენ ლის ინ სტი ტუ ტის მაქ სი მა ლუ რი 
გა მო ყე ნე ბა; შე იქ მნას სა თა ნა დო ჯგუ ფე ბი (მო ხა ლი სე თა ბა ზა ზე, ან გა მო ი ყოს სპე ცი ა
ლუ რი პერ სო ნა ლი). 

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, უკე თე სი ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად, მო ქა ლა ქე ებს გა
აჩ ნდეთ რო გორც სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცია (რას მო ი ცავს ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი, რო
მე ლი მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა შე იძ ლე ბა), ასე ვე, რე სურ სე ბი ინ ტერ ნე ტის, სპე ცი ა ლუ რი 
ცენ ტრე ბის სა ხით. ასე ვე, სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი აქ ტი უ რად ჩა ერ თოს ინ ტერ ნეტ 
პრო ვა ი დე რებ თან კო მუ ნი კა ცი ა ში, რა თა ხე ლი შე ე წყოს მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ხა რის ხი ა ნი 
ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბას; 

 სა სურ ვე ლი ა, დრო უ ლად დას რულ დეს ვებ –გვერ დის რე ორ გა ნი ზა ცი ის პრო ცე სი. გა მო
იკ ვე თოს იმ სამ სა ხუ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, ვინც პა სუ ხის მგე ბელ ნი არი ან სექ ტო რუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ზე და, მა თი შე ფერ ხე ბის თვი დან ასა ცი ლებ ლად, სა სურ ვე ლია 
შე იქ მნას სა თა ნა დო ინ სტრუქ ცი ე ბი და გა მო იკ ვე თოს დის ციპ ლი ნა რუ ლი პა სუ ხის მგებ
ლო ბის თე მე ბი.

 სა სურ ვე ლია ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის და ნერ გვის პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კის შე ნარ ჩუ ნე
ბა, რის თვი საც უნ და მოხ დეს პე ტი ცი ე ბის გან ხილ ვის, პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბის, მხარ და ჭე რი ლი პე ტი ცი ე ბის თა ო ბა ზე სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ფორ მა ცი ის მაქ სი მა
ლუ რად გავ რცე ლე ბის მოქ ნი ლი სის ტე მის და ნერ გვა.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე
ბის  გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს, მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭოს და სხვა სა თათ ბი
რო ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბის დი ნა მი კის შე ნარ ჩუ ნე ბა, გან სა კუთ რე ბით პან დე მი ის გა მო 
და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის პი რო ბებ ში, და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, ონ ლა ინ ფორ მა
ტის ტექ ნი კუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, მათ თან თვით მმარ თვე ლო ბის სის ტე მა ტი უ რი კონ სულ
ტი რე ბის რე ჟი მის და ნერ გვა, რა თა, პან დე მი ის შე დე გე ბის და საძ ლე ვად, გაჩ ნდეს სა ჭი რო 
პლატ ფორ მა დი ა ლო გის თვის მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სებ სა და სა ჭი რო ე ბებ ზე. 
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 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი წყოს კამ პა ნია სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯეტ თან და
კავ ში რე ბით, რო მე ლიც შექ მნის ახალ სივ რცეს თვით მმარ თვე ლო ბა ში მო ქა ლა ქე ე ბის აქ
ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის თვის.

 ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია შშმ პირ თა მი მართ უფ რო მზრუნ ვე ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა, 
მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა და სა თა ნა დო პროგ რა მე ბის ინი ცი რე ბა ად გი ლობ რივ ბი უ
ჯეტ ში; ად გი ლობ რივ პრო ვა ი დე რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა და ხელ შე წყო ბა.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია , ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას შე ეძ ლოს გრან ტე ბის გა ცე მა, რა
თა შე იქ მნას შე საძ ლებ ლო ბა და გა რე მო, რომ ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას ჰქონ დეს ეკო
ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის პერ სპექ ტი ვა. 

ცენტრალურსახელისუფლებოსტრუქტურებს:

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ი ზარ დოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის 
ახალ მო დუ ლე ბის და ნერ გვის ტემ პი და გაძ ლი ერ დეს სა ჭი რო მე თო დო ლო გი უ რი დახ მა
რე ბის გა წე ვა.

 ძა ლი ან 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 რე ა ლუ რი გა მიჯ ვნა, რა თა უზ
რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნას ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი 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. 
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 ა ლურ სუ რათ ზე. 

 სა სურ ვე ლი ა, თვით მმარ თვე ლო ბის რე კო მენ და ცი ის არ სე ბო ბი სას, უზ რუნ ველ ყო ფილ 
იქ ნას პან დე მი ის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლუ რი მგო მა რე ო ბის შეს წავ
ლის ვა დე ბის დაჩ ქა რე ბა, რა თა მოხ დეს უკი დუ რე სად მოწყ ვლა დი ოჯა ხე ბის დრო უ ლი 
დახ მა რე ბა

სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებს:

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, სა თა ნა დო რე სურ სის მი მარ თვა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
წარ მა ტე ბით და ნერ გვა ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის დახ მა რე ბის გა სა წე ვად: ექ სპერ ტი ზა, 
კვლე ვე ბი, სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე. ასე ვე, და მა ტე
ბი თი რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა გა რე რე სურ სე ბის სა ხით.



101

რაჭა-ლეჩხუმისდაქვემოსვანეთისრეგიონი

ამბროლაურის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტში

საჯარომმართველობისრეფორმის

გატარებისპროცესში

მოსახლეობისსაჭიროებათაშეფასების

ანგარიში

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 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 სა ქარ თვე ლოს 
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 ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა 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. 

COVID19ის 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 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 რე ბის გა რე შე, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის თვის გაც ნო ბის და გა დაჭ რის შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს.

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 
ხელ შე წყო 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. 

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ჩა ტარ და აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, „მე წარ მე ქალ თა ფონ
დის“ დაკ ვე თით და ხელ მძღვა ნე ლო ბით, 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 ტრის“, 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 ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
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 მოხ დე ბა გა კე თე ბუ ლი მიგ ნე ბე ბის, შე მუ
შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დგე ნა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის, სხვა შე სა ბა მი სი 
სტრუქ ტუ რე ბის თვის და მა თი ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში ასახ ვის ად ვო კა ტი რე ბა.

1.საჭიროებათაკვლევისმიზანიდამეთოდოლოგია

კვლე ვის მი ზა ნია ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
კონ ტექ სტში 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 მო ნა წი ლე ო ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა, სა თა ნა
დო 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 ბის ად ვო
კა ტი რე ბის თვის.

კვლე ვის ამო ცა ნე ბი  მიზ ნის შე სა ბა მი სად, მო ქა ლა ქე თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის 
გა მოვ ლე ნა, მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა.
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კვლე ვის მე თო დო ლო გია  კვლე ვის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ტრი ან გუ ლა ცი უ რი მიდ
გო მა რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დე ბის ერ თდრო უ ლი გა მო ყე ნე ბა. 
მომ ზად და კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტი: სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი რა ო დე ნობ რი ვი კვლე
ვის თვის, ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი და ფო კუს ჯგუ ფის გზამ კვლე ვი თვი
სებ რი ვი კვლე ვის მე თო დით ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად.

კვლე ვის მე თო დე ბი  მო ნა ცემ თა მო სა პო ვებ ლად რა ო დე ნობ რი ვი მე თო დით გა მო ი კი თხა 
152 რეს პონ დენ ტი, თვი სებ რი ვი მე თო დით  25 რეს პონ დენ ტი (ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ა, 
სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ად გი ლობ რივ ექ სპერ ტებ თან). გა კეთ და შეხ ვედ რე ბის აუ დი ო ჩა
ნა წე რე ბი და სტე ნოგ რა მა, მომ ზად და ტრან სკრიპ ტე ბი და შე სა ბა მი სი ან გა რი შე ბი ინ ტერ
ვი უ ე რე ბის მხრი დან. მი ღე ბულ მო ნა ცემ თა ინ ტერ პრე ტი რე ბის და ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე 
მოხ და კვლე ვის ან გა რი შის შექ მნა.

კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და კვო ტუ რი მე თო დით, გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნა 
სო ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, სპე ცი ფი კუ რი გენ დე რუ ლი ჯგუ ფე ბი. 

2.კვლევისსამიზნეჯგუფის

სოციალურ-დემოგრაფიულისტრუქტურა:

მთლი ა ნად კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 177მა რეს პონ დენ ტმა. აქე დან ქა ლი  103, 
კა ცი  74.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო ი კი თხა 152 რეს პონ დენ ტი, რო მელ თა გან 82 
იყო ქა ლი, ხო ლო 60  კა ცი. მა თი ასა კი მერ ყე ობ და 18დან 65+ წლამ დე და გა და ნა წი
ლე ბუ ლი იყო 3 ასა კობ რივ ჯგუფ ში: 1834 ასა კის  31%, 3564 ასა კის  55% და 65+ 
ასა კის 14%. ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ ვით, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა (52%) 
და ო ჯა ხე ბუ ლი ა, 34% არ არის და ო ჯა ხე ბუ ლი, 11% ქვრი ვია და 3% კი გან ქორ წი ნე ბუ ლი ა. 

რეს პონ დენ ტთა ძი რი თად ნა წილს (63%) აქვს სრუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა, 22%ს სრუ
ლი სა შუ ა ლო, 1%ს არას რუ ლი სა შუ ა ლო და 14%ს სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი/ კო ლე ჯის 
გა ნათ ლე ბა აქვს. გა მო კი თხულ თა 65%ს არ აქვს გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი, ხო ლო ამ 
სტა ტუ სის მქო ნე ნი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ დნენ: 24%  სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, 3% 
 იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი, 9%  მრა ვალ შვი ლი ა ნი მშო ბე ლი. 

გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა თვით და საქ მე ბუ ლია (41%). 9% არის სა ჯა რო მო ხე ლე/ სა
ხელ მწი ფოს მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი პი რი; 18%  სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი; 
11%  პენ სი ო ნე რი, 6%  სტუ დენ ტი/ მოს წავ ლე, ხო ლო 15%  უმუ შე ვა რი. რეს პონ დენ ტე 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) 101500 ლა რის 
ფარ გლებ ში მერ ყე ობს  41%, 100 ლარ ზე ნაკ ლე ბი შე მო სა ვა ლი აქვს გა მო კი თხულ თა 3%ს, 
501900 ლა რის შე მო სა ვა ლი  30%ს, ხო ლო 901 ლარ ზე მე ტი შე მო სა ვა ლი  22%ს.

რაც შე ე ხე ბა თვი სებ რივ კვლე ვას, მას ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს ად გი ლობ რივ მა ექ სპერ
ტებ მა (მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ დე ბო ბის პი რი, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის, ად გი ლობ
რი ვი ინ ტე ლი გენ ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი) და სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფებ მა (პე და გო გე ბი, პენ სი
ონ რე ბი, მცი რე მე წარ მე ე ბი, შშმ ბავ შვთა დღის ცენ ტრის აღ მზრდე ლე ბი, დი ა სახ ლი სე ბი, 
სა მე დი ცი ნო სფე როს მუ შა კე ბი). სულ 25 მო ნა წი ლე, 21 ქა ლი 4 კა ცი (ფო კუს ჯგუ ფი  21, 
ინ ტერ ვი უ ე ბი  4)
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3.კვლევისძირითადიმიგნებები

3.1.გამჭვირვალობა

ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის სა კი თხი: რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბით ცხა დი ხდე ბა, რომ 
გა მო კი თხუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის ნა წი ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლად თვლის თავს სა ჯა რო მმარ
თვე ლო ბის რე ფორ მის თა ო ბა ზე. სა ინ ტე რე სო ა, რომ ქა ლე ბი უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი 
არი ან: ქალ თა 29% თვლის, რომ ისი ნი იც ნო ბენ სა კითხს, ხო ლო მა მა კაც თა მხო ლოდ 20% 
აფიქ სი რებს მსგავს პო ზი ცი ას. ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის მი ხედ ვით, თა ნაბ რად ინ ფორ მი რე
ბუ ლად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს 1834 და 3564 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი 
და მაჩ ვე ნე ბე ლი პრო ცენ ტუ ლად მერ ყე ობს 28%29%ზე. ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ბა ლი 
დო ნე გა მო იკ ვე თა 65+ ასა კობ რივ ჯგუფ ში და მან მხო ლოდ 5% შე ად გი ნა. 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლი ასე ვე თვლის, რომ ინ ფორ მი რე ბუ ლია 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თა ო ბა ზე, მაგ რამ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დამ დგა რი შე
დე გე ბის შე ფა სე ბა უჭირს. რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას მხო ლოდ გა გო ნი ლი აქვს 
რე ფორ მის შე სა ხებ, სხვა დას ხვა წყა რო ე ბი დან, მაგ რამ უფ რო კონ კრე ტულ ინ ფორ მა ცი ას 
მის შე სა ხებ არ ფლობს. მო ნა წი ლე ებ მა ვერ ახ სნეს აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მის და ნიშ ნუ ლე ბა 
და ის შე დე გე ბი, რაც მის მა და ნერ გვამ უნ და მო ი ტა ნოს, თუმ ცა მი იჩ ნე ვენ, რომ რე ა ლუ
რი ცვლი ლე ბე ბი მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში შე სამ ჩნე ვი ა.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბიც, ძი რი თა დად, და დე ბი თად აფა სე ბენ სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მას და მი აჩ ნი ათ, რომ ის გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ
რე ბის ხა რისხს (59%). 

კონ კრე ტუ ლი პო ზი ცია და ა ფიქ სი რეს ფო კუს ჯგუ ფის მო ნა წი ლე პე და გო გებ მა:

„ინ ფორ მი რე ბუ ლი ვარ სხვა დას ხვა ტრე ნინ გი დან - თვით მმარ თვე ლო ბის დე ცენ-
ტრა ლი ზა ცი ის თე მის შე სა ხებ, რო მე ლიც რე ფორ მის ნა წი ლი ა. ასე თი ინ ფორ მა-
ცია ხელ მი საწ ვდო მია მო სახ ლე ო ბის ძა ლი ან მცი რე ნა წი ლი სათ ვის. მე ტი ინ ფორ-
მა ცი უ ლო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლუ რი სამ სა ხუ რე ბის და არა სამ თავ-
რო ბო სექ ტო რის უფ რო ეფექ ტუ რი, ერ თი ა ნი საქ მი ა ნო ბა“. „მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
რე ფორ მა მიმ დი ნა რე ობს და დე ბი თად. უმე ტეს წი ლად რე ფორ მე ბის მიმ დი ნა რე ო-
ბა არის წარ მა ტე ბუ ლი და სა შუ ა ლო ზე მე ტად გა ა უმ ჯო ბე სა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის 
მომ სა ხუ რე ო ბის გა წე ვა“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, პე და გო გე ბი). 

მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ინ ფორ მი რე ბის ძი რი თად წყა როს წარ მო ად გენს: ტე ლე ვი ზია (24%), 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი (25%), სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ
ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი (26%) და შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუ ქი თუ ვებ
გვერ დი (25%). ამ უკა ნას კნე ლით სარ გებ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ბევ რად უფ რო მა ღა ლია 
3564 წლის რეს პონ დენ ტებ ში (24%), ვიდ რე 65 წელს ზე ვით ასა კობ რივ ჯგუფ ში (14%). 

მო ქა ლა ქე ებს ნაკ ლე ბად უჭირთ ისა უბ რონ უფ რო კონ კრე ტულ სა კითხ ზე  ელექ ტრო
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ავ კარ გი ა ნო ბა ზე, რო მე ლიც რე ფორ მის მი ერ მო ტა ნი ლი სი კე თე ა. 
ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, სრულ ან ნა წი ლობ რივ ინ ფორ მა ცი ას გა მო კი თხულ
თა 67% ფლობს და, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის /სამ სა ხუ რის რე ფორ მის მსგავ სად, ინ ფორ
მა ცი ის ძი რი თა დი წყა რო ე ბი ანა ლო გი უ რი ა: ტე ლე ვი ზია (18%), არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი (26%), სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე
ბი (14%) და შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუ ქი ან ვებ გვერ დი (21%). 

კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი ექ სპერ ტე ბის პო ზი ცი ით, რე ფორ მამ და კონ კრე ტუ ლად ელექ ტრო
ნუ ლი მარ თვის სის ტე მებ მა გა ა მარ ტი ვა ურ თი ერ თო ბა მო ქა ლა ქე ებ სა და ად მი ნის ტრა
ცი ულ ერ თე უ ლებს შო რის. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი სა ჯა რო ინ
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ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მი გახ და ნე ბის მი ე რი მსურ ვე ლის თვის და და ინ ტე რე სე ბულ მო
ქა ლა ქეს ელექ ტრო ნუ ლი წე სით შე უძ ლია მის თვის სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა. 
სხვა დას ხვა სა შუ ა ლე ბით 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 წე სე ბის შე სა ხებ, თუმ ცა იმი სათ ვის, რომ ფარ თო მა სე ბამ დე მი ვი დეს 
ინ ფორ მა ცი ა, სა ჭი როა ინ ფორ მი რე ბა მათ სა ვე და სახ ლე ბულ პუნ ქტებ ში: 

„ტარ დე ბა შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო ბას თან, ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა ვებ-
გვერ დი სა და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის მეშ ვე ო ბით. ახ ლა ხან არა სამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ის მი ერ ვებ გვერ დზე და მა ტე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი მე ნე ჯე რი გა ა ად ვი-
ლებს ინ ფორ მა ცი ის დრო უ ლად მი ღე ბას“, „მაგ რამ აუ ცი ლე ბე ლია მე ტი კო მუ ნი-
კა ცია მო სახ ლე ო ბას თან, გან სა კუთ რე ბით, საკ რე ბუ ლოს მა ჟო რი ტა რი დე პუ ტა-
ტე ბის აქ ტი უ რო ბა“ (ინ ტერ ვი უ, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე მო ქა ლა ქე ე ბიც ასე ვე მი იჩ ნე ვენ, რომ ინ ფორ მა ცია და 
მომ სა ხუ რე ბის ელექ ტრო ნუ ლად მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა არ სე ბობს: 

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე არ სე ბობს წვდო მა ნე ბის მი ერ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი-
ა ზე და ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ პირს შე უძ ლია გა ეც ნოს მას“ (ინ ტერ ვი უ, პე და გო გი). 

პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ის, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო ქა ლა ქე ე ბის უმე ტე სო ბა ხან დაზ
მუ ლია და მხო ლოდ უბ რა ლო მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლი ა, არ ფლობს 
უფ რო რთუ ლი მო წყო ბი ლო ბის გა მო ყე ნე ბის ტექ ნო ლო გი ებს. მთა ვარ პრობ ლე მას კი 
წარ მო ად გენს ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი.

„პრობ ლე მაა ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა, გან სა კუთ რე ბით ზო გი ერ თი სოფ ლის თე მებ-
ში ინ ტერ ნე ტი ცუ დი ა, ან სა ერ თოდ არა ა. გარ და ამი სა, ყვე ლას არ აქვს კომ პი-
უ ტე რი ან ან დრო ი დი და არც მი სი მოხ მა რე ბა შე უძ ლი ათ. სი ტუ ა ცი ის გა სა უმ-
ჯო ბე სებ ლად სა ჭი როა ხე ლი სუფ ლე ბის ხში რი შეხ ვედ რე ბი ქა ლა ქის და სოფ ლის 
მო სახ ლე ო ბას თან“ (ფო კუს - ჯგუ ფი, ინ დმე წარ მე).

სა ინ ტე რე სო ა, რო მე ლი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბენ რა ო დე ნობ რი ვი 
კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბი. მა თი პა სუ ხე ბი მო ცე მუ ლია დი აგ რა მა ზე (N1):

რომელი მუნიციპალური ელექტრონული მომსახურება გამოგიყენებიათ? 



106

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბიც ასა ხე ლე ბენ, რო გორ გა მო ი ყე ნეს ელექ ტრო ნუ ლი 
პლატ ფორ მე ბი: მათ შო რი საა სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა, ელექ ტრო ნუ ლი კო
მუ ნი კა ცი ა. 

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის მეშ ვე ო ბით მო ვი ძიე ინ ფორ მა ცია სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ, ვა კან სი ე ბის შე სა ხებ“ (ფო კუს ჯგუ ფი, შშმ პირ თა დღის 
სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრის ლო გო პე დი). 

რეს პონ დენ ტებ მა და ა ფიქ სი რეს სა კუ თა რი მო საზ რე 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. ძი რი თა დად, ყუ რა დღე ბა გა მახ ვილ და შემ დეგ სა კი თხებ ზე: სა ჯა რო მო ხე ლე
თა კომ პე ტენ ცი ის ზრდა 21%; 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 შეხ ვედ რე ბით, 
სა ინ ფორ მა ციო ფლა ე რე ბით, ფე ის ბუ ქით, ვებ გვერ დით)  20%; 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 16%; მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბის და ტე რი ტო რი უ ლი 
და ფარ ვის გაზ რდა ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 15%; მომ სა ხუ რე ბის მი ღე
ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა 11%.

მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის ძი რი თად ელექ ტრო ნულ სერ ვისს რეს პონ დენ ტე ბის თვის წარ მო
ად გენს მე რი ის ფე ის ბუქ გვერ დი (26%), თუმ ცა ასე ვე იყე ნე ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი
ა ლურ ვებ გვერდს (18%), საკ რე ბუ ლოს ფე ი ბუქ გვერდს (15%), სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის 
ვებ გვერდს (7%), www.my.gov.ge მო ქა ლა ქის პორ ტალს (4%). სა ინ ტე რე სო კო რე ლა ცია გა
მო იკ ვე თა ასაკ სა და ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბას შო რის  რაც უფ რო იზ რდე
ბა რეს პონ დენ ტის ასა კი, მით უფ რო რთულ პრო ცე დუ რად მი იჩ ნე ვა რეს პონ დენ ტის თვის 
თვით მმარ თვე ლო ბის უწყე ბის თვის სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მის გა მო
ყე ნე ბა. 

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ებ ში გა მო იკ ვე თა, რამ დე ნად ღია და გამ ჭვირ ვა ლე ა, მო ქა ლა ქე
თა აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი, რო გო რია ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა 
და რა უნ და გა კეთ დეს მი სი გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის: მო ქა ლა ქე ებ მაც და დე ბი თი შე ფა სე ბა 
მის ცეს ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინი ცი ა ტი ვით ვებ გვერ დზე „ე ლექ
ტრო ნუ ლი მე სენ ჯე რის“ ჩა შე ნე ბას, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს და კავ ში რე ბას სხვა დას ხვა 
სამ სა ხურ თან: 

„ძა ლი ან ეფექ ტუ რია „ე ლექ ტრო ნუ ლი მე სენ ჯე რი“, რად გან მე რი ის და საკ რე ბუ-
ლოს ნე ბის მი ერ სამ სა ხურ თან თუ საკ რე ბუ ლოს წევ რთან შეგ ვიძ ლია პირ და პი რი 
ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ა“ (შშმ პირ თა დღის სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრის 
სპეც .პე და გო გი).

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ მა გუ ლის ტკი ვი ლი გა მოთ ქვეს, რომ შე სამ ჩნე ვია მო ქა ლა ქე თა ინერ
ტუ ლო ბა თვით მმარ თვე ლო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის და მო ნა წი ლე ო ბის მი მარ თუ ლე ბით. 
თუმ ცა გა მო იკ ვე თა გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბიც: 

„ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდა სა ჭი როა 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 სა ზო გა დო ე ბის მნიშ ვნე ლო ვან 
წევ რად, ამ რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნა წი ლედ“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, მრა ვალ-
შვი ლი ა ნი დე და).
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თვით მმარ თვე ლო ბა ში მარ თვის გამ ჭვირ ვა ლო ბა სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა ზე სა უბ რი
სას, ზო გი ერ თმა რეს პონ დენ ტმა აღ ნიშ ნა, რომ ზოგ ჯერ მუ ნი ცი პა ლუ რი პრო ექ ტე ბის 
შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბა არ არის საკ მა რი სად ინ ფორ მი რე ბუ ლი. ამის მი ზე ზი ისა ა, რომ 
ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი პა სი უ რია გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის და ად გი
ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში. 

„რა ღაც დო ნე ზე არის გამ ჭვირ ვა ლო ბა, მაგ რამ მუ ნი ცი პა ლუ რი პრო ექ ტე ბის შე-
სა ხებ მო სახ ლე ო ბა გვი ან გე ბუ ლობს, რო ცა მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბა და ი წყე ბა ან 
დას რულ დე ბა. აუ ცი ლე ბე ლია ხში რი შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო ბას თან, მა თი ჩარ-
თუ ლო ბა პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის და ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვის პრო ცეს ში. ასე ვე 
კარ გი იქ ნე ბა სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ხე ლი სუფ ლე ბის მე ტი თა ნამ-
შრომ ლო ბა, რაც გაზ რდი და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ხა-
რისხს“ (ინ ტერ ვი უ, ინ დმე წარ მე).

3.2.მომსახურებისეფექტიანობა

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, კვლე ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მა სა ლე ბით, ზრდის მომ
სა ხუ რე ბის მი ღე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას. მო ქა ლა ქე ებს უზო გავს დროს, ფი ნან სებს, არი დებს 
მომ სა ხუ რე ბის სხვა დას ხვა ბი უ როკ რა ტი ულ პრო ცე დუ რებს.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით ცნო ბი ლი ხდე ბა, რომ გა მო კი თხულ თა 24%ს ბო ლო ერ თი წლის 
გან მავ ლო ბა ში 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, თუმ ცა ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ 26%ს არ ჰქო ნია ამის შე სა
ხებ ინ ფორ მა ცი ა. მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბით უმე ტე სო ბა კმა ყო ფი ლია (60%), თუმ ცა შე დე
გე ბი გან სხვავ დე ბა იმის მი ხედ ვით, თუ რო მელ უწყე ბას მი მარ თა მო ქა ლა ქემ. 

მე ტი თვალ სა ჩი ნო ე ბის თვის შეგ ვიძ ლია გრა ფიკ ზე ვნა ხოთ კმა ყო ფი ლე ბა /უკ მა ყო ფი ლე ბა 
მე რი ის, საკ რე ბუ ლოს და მე რის წარ მო მად გენ ლის შემ თხვე ვა ში. რო გორც გრა ფიკ ზე ჩანს, 
საკ რე ბუ ლოს შემ თხვე ვა ში გა მო კი თხულ თა უფ რო დი დი ნა წი ლი დარ ჩა კმა ყო ფი ლი. თუმ
ცა მთლი ა ნო ბა ში მო ნა ცე მე ბი ერ თმა ნე თის გან ძა ლი ან არ გან სხვავ დე ბა. დი აგ რა მა N2:

სა ინ ტე რე სო ა, რამ დე ნად ეფექ ტუ რი იყო მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა 
და რამ დე ნად მო უგ ვარ დათ მათ კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მა/ პრობ ლე მე ბი, რომ ლის გა მოც 
მი მარ თეს თვით მმარ თვე ლო ბას: უმე ტეს შემ თხვე ვა ში (47%) პრობ ლე მა ნა წი ლობ რივ ან 
სრუ ლად მოგ ვარ და, თუმ ცა მცი რე ნა წილს (6%) პრობ ლე მა არ მო უგ ვარ და და არც არ
გუ მენ ტი რე ბუ ლი წე რი ლო ბი თი უა რი არ მი უ ღი ა. 
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გა მო კი თხულ თა უმე ტე სო ბის თვის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მო სახ ლე ო ბის
თვის მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გან ხორ ცი ე ლე ბულ საქ მი ა ნო ბა ზე თუ მომ სა ხუ რე ბა ზე 
სრუ ლი ან ნა წი ლობ რი ვია (58%). მხო ლოდ 13%ს მი აჩ ნი ა, რომ არ ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ის 
სა თა ნა დო გავ რცე ლე ბა.

კვლე ვის მა სა ლე ბით გა მოვ ლინ და გან სხვა ვე ბუ ლი პო ზი ცი ე ბი ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე
ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა კი თხი სად მი: სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უს რეს პონ დენ ტებ მა ყუ რა დღე
ბა გა ა მახ ვი ლეს თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე. 
ზო გი ერ თი რეს პონ დენ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ ისი ნი მაქ სი მა ლუ რა დაა მორ გე ბუ ლი მო ქა ლა
ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე და პრი ო რი ტე ტებ ზე. ამა ვე დროს, მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რისხს შე ის წავ ლის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი, მო ნი ტო რინ გის სა შუ ა ლე
ბით, რო მელ ში ჩარ თვა ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ მო ქა ლა ქეს შე უძ ლი ა.

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის-
ხის შეს წავ ლა ხდე ბა სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მი ერ გა წე უ ლი მო ნი ტო რინ გის სა-
შუ ა ლე ბით. მო ქა ლა ქე ე ბიც არის ჩარ თუ ლი“ (ფო კუს ჯგუ ფი, პე და გო გი).

სხვა პო ზი ცი ით, თვით მმარ თვე ლო ბის სერ ვი სე ბი ნაკ ლე ბა დაა მორ გე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის 
სა ჭი რო ე ბებ ზე, ხო ლო მო ქა ლა ქე თა სპე ცი ფი უ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის /ა ნა
ლი ზის პრაქ ტი კის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას არ ფლობს. მა თი შე ხე დუ ლე ბით, ჩა ტა რე ბუ ლი 
მო ნი ტო რინ გიც ფორ მა ლურ ხა სი ათს ატა რებს და გან სა კუთ რე ბუ ლი შე დე გი ა ნო ბით არ 
ხა სი ათ დე ბა. 

სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის კუ თხით არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ის 
მო ნა წი ლე ე ბიც აფიქ სი რე ბენ: 

„მი მაჩ ნი ა, რომ მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ პა სუ ხობს სა ჭი რო ე ბებს. ეს გა მოწ ვე უ ლია 
იმით, რომ წი ნას წარ არ ხდე ბა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა, ამას მოწ მობს თუნ დაც ის, 
რომ დღის ცენ ტრის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის თვის მო ვი თხო ვეთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან 
„კო ვი დის“ პი რო ბებ ში სა ჭი რო სა დე ზინ ფექ ციო ხსნა რე ბი და ფი ნან სუ რი მხარ-
და ჭე რა სა ჭი რო ინ ვენ ტა რის შე სა ძე ნად, რა ზეც ვერ მი ვი ღეთ და დე ბი თი პა სუ ხი, 
აქ დახ მა რე ბა ,,მე წარ მე ქალ თა ფონ დმა“ გაგ ვი წია და შეგ ვი ძი ნა ყვე ლა სა ჭი რო 
მა სა ლა თუ ინ ვენ ტა რი“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, შშმ პირ თა დღის სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ცენ ტრის ფი ზი ო თე რა პევ ტი).

სა ჭი რო ე ბა თა გა მოვ ლე ნის კუ თხით ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო იყო ახალ გაზ რდე ბის თვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის შეს წავ ლა:

„ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბობს ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა. 
სხვა კვლე ვის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ას არ ვფლობ“ (ინ ტერ ვი უ, რა ჭის ახალ გაზ-
რდუ ლი ასამ ბლე ის პრე ზი დენ ტი).

კვლე ვამ გა მოკ ვე თა ის სა კი თხე ბი, რომ ლე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ ახალ გაზ
რდებს სჭირ დე ბათ გან ვი თა რე ბის თვის, უფ რო მომ ხიბ ვლე ლი სო ცი ა ლულ ე კო ნო მი კუ რი 
გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფის თვის, რა თა შემ ცირ დეს მიგ რა ცი ა. 

„მი მაჩ ნი ა, რომ მე ტად უნ და იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო-
ე ბე ბი. ჩვე ნი რე გი ო ნი დან მიგ რა ცი ის ტალ ღა საკ მა ოდ დი დია და ახალ გაზ რდე ბის 
უმე ტე სო ბა ტო ვებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს სხვა დას ხვა მი ზე ზე ბის გა მო: და საქ მე ბა, 
გა ნათ ლე ბა, ცხოვ რე ბის უკე თე სი პი რო ბე ბი... ვფიქ რობ ამ სეგ მენ ტზე ყუ რა დღე-
ბის გა მახ ვი ლე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, პე და გო გი).
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კვლე ვის მა სა ლე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ სო ცი ა ლუ რი კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი ტეტს თა ვი სი 
და ღი და ას ვა კო ვიდ19ის პან დე მი ამ. გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლა დი აღ მოჩ ნდნენ პენ სი ონ
რე ბი, მარ ტო მცხოვ რე ბი ხან დაზ მუ ლე ბი და რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ
მა მათ ზე ზრუნ ვა უნ და მო ა ხერ ხოს. 

მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი, რომ რო გორც რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, კო ვიდ19  ის 
პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბით სტუ დენ ტე ბი გა და ვიდ ნენ ონ ლა ინ სწავ ლე ბის რე ჟიმ ში და 
მა თი აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა დაბ რუნ და მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ 
ისი ნი ეფექ ტუ რად იყე ნებ დნენ თა ვი სუ ფალ დროს, ასე ვე  მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მაც ისარ
გებ ლოს მა თი პო ტენ ცი ა ლით. რეს პონ დენ ტთა აზ რით, კარ გი იქ ნე ბო და მა თი, თუნ დაც 
სა ა თობ რი ვი და საქ მე ბა მიმ დი ნა რე ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ საქ მი ა ნო ბებ ში; წა ხა ლი სე ბა 
სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი, კულ ტუ რუ ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო, ასე ვე  მო ხა ლი სე ობ რი ვი 
აქ ტი ვო ბი სათ ვის.

გარ და ამი სა, რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, გან სა კუთ რე ბულ ყუ რა დღე ბას სა ჭი რო ე ბენ შშმ 
პი რე ბი, მზრუნ ვე ლო ბას მოკ ლე ბუ ლი ბავ შვე ბი და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მრა ვალ შვი
ლი ა ნი ოჯა ხე ბი.

სა ჭი რო ე ბებ ზე სა უბ რი სას ყუ რა დღე ბა იქ ნა გა მახ ვი ლე ბუ ლი იმა ზე, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
მცი რე მე წარ მე ო ბის მხარ და ჭე რა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რო ლის გაზ რდა ამ მხრივ. 

„მხო ლოდ ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბას 
ეკო ნო მი კუ რად ვერ აძ ლი ე რებს. სა ჭი როა ხარ ჯე ბის გაზ რდა და მე წარ მე ო ბის 
სტი მუ ლა ცია - სა თა ნა დო გამ ჭვირ ვა ლო ბით“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, პე და გო გი). 

მო ქა ლა ქე ებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბის საგ ნად მი იჩ ნი ეს სას მე ლი წყლის ხა რის ხი; 
სა ნი აღ ვრე არ ხე ბის მო წეს რი გე ბა; სტი ქი ით მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის გა მოს წო რე ბის ღო ნის
ძი ე ბე ბი.

იმა ვე სა კი თხებ ზე გა ა მახ ვი ლა ყუ რა დღე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლე სი თა
ნამ დე ბო ბის პირ მა. მი სი შე ხე დუ ლე ბით, პირ ვე ლი რი გის სა კი თხე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
არის  

„სო ცი ა ლუ რი დაც ვა, ჯან დაც ვა, სას მე ლი წყლის ხა რის ხი, სტი ქი ით მი ყე ნე ბუ ლი 
ზა რა ლის მოგ ვა რე ბა. აქეთ კენ უნ და იყოს, პირ ველ რიგ ში, მი მარ თუ ლი ად გი-
ლობ რი ვი რე სურ სე ბი“ (ინ ტერ ვი უ, საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რე).

მო ქა ლა ქე ე ბი თით ქმის ყვე ლა ფო კუს ჯგუფ ში მი უ თი თებ დნენ გა რე მოს დაც ვი თი სა კი
თხე ბის აქ ტუ ა ლუ რო ბას: „სა ნი აღ ვრე სის ტე მე ბის მო წეს რი გე ბა, ჯე ბი რე ბის გა მაგ რე ბა 
მდი ნა რე რი ო ნის ნა პი რებ ზე“. მა თი პო ზი ცი ით, საქ მეს პრო ფე სი ო ნა ლე ბი უნ და აკე თებ
დნენ, რომ საფ რთხის ქვეშ არ აღ მოჩ ნდეს ადა მი ა ნე ბის სი ცოცხ ლე და ჯან მრთე ლო ბა, 
თუნ დაც ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა, რაც წყალ დი დო ბე ბის დროს მი ყე ნე ბულ ეკო ნო მი
კურ ზა რალს უკავ შირ დე ბა.

ზო გი ერ თი ჯგუ ფის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი იყო ში და ტრან სპორ ტის გა მარ თვის სა ჭი რო
ე ბა.

სერ ვი სე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის თვის სა ინ ტე რე სო იყო ცალ კე უ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის 
კო მენ ტა რე ბი:

„ჩემ თვის, მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბი და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლია - მუდ მი ვი მცხოვ რე-
ბის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა, რწმუ ნე ბუ ლის მი ერ მი წის და კა ნო ნე ბის დროს სწრა ფი 
და კა ნო ნის დაც ვით რე ა გი რე ბა“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, ინ დმე წარ მე).
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რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში გა მო კი თხულ მა მო ქა ლა ქე ებ მა ასე ვე გა მოყ ვეს ის ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო მელ ზეც სა ჭი როა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ადა მი ა ნუ რი თუ ფი ნან სუ რი 
რე სურ სე ბის მე ტი მი მარ თვა: ჯან დაც ვა  70%; სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა  55%; კულ ტუ
რა გა ნათ ლე ბა  53%; ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (გზე ბი, ხი დე ბი და სხვ.)  45%; 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  48%; სას მე ლი 
წყა ლი (ხა რის ხი, მო წო დე ბა) – 33%; მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა  26%; სურ სა თის 
უვ ნებ ლო ბა  26%; სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი  23%; შშმ პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი 
გა რე მო  22%; სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტი  19%; 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)  15%; პარ კე ბი 
და გამ წვა ნე ბა  11%; წყა ლა რი ნე ბა (კა ნა ლი ზა ცი ა)  9%; სკო ლამ დე ლი აღ ზრდა  9%; 
სა ნი აღ ვრე ქსე ლე ბი  8%; ავა რი უ ლი სახ ლე ბის /ე ზო ე ბის მო წეს რი გე ბა  6%; 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  5%; და
სუფ თა ვე ბა/ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა  3% და სარ წყა ვი წყა ლი /ი რი გა ცია  2%.

კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა ერ თერ თი ძი რი თა დი ხარ ვე ზი, რო მე ლიც სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის 
რე ფორ მას, დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის წარ მა ტე ბით და ნერ გვას უშ ლის ხელს. ეს ეხე ბა ზო გა
დად არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას და იდენ ტუ რია ამ ბრო ლა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შიც.

რეს პონ დენ ტე ბი ერ თხმად აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მო
სი ლე ბა არ არის შე სა ბა მი სო ბა ში არ სე ბულ რე სურ სებ თან და უამ რა ვი სა კი თხის მარ თვა
ში თვით მმარ თვე ლო ბას სა ჭი რო ავ ტო ნო მია არა აქვს. მათ შო რის იმ სა კი თხებ ში, რაც 
შე დის მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ში. ამ კუ თხით, შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რია დარ გობ რი ვი 
გა მიჯ ვნის სა კი თხებ ში არ სე ბუ ლი ბუნ დო ვა ნე ბა. ამ სა კითხ ში ერ თსუ ლო ვა ნია რო გორც 
ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი, ასე ვე რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბი:

„თვით მმარ თვე ლო ბას უნ და შე ეძ ლოს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
და მო უ კი დებ ლად მი ღე ბა, რაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს ცენ ტრა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ, თუმ ცა ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი უნ და იყოს გამ ჭვირ ვა ლე, 
რა თა არ მოხ დეს მი კერ ძო ე ბა ან გა დაც დო მა“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, ინ დმე წარ მე).

„უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა მიჯ ვნის სა ჭი რო ე ბა არ სე ბობს, რად გან მუ ნი ცი პა ლურ 
ცენ ტრებ ში და სოფ ლის თე მებ ში ხში რად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისე თი შე ღა-
ვა თე ბი, რის სა შუ ა ლე ბა საც არ იძ ლე ვა დარ გობ რი ვი სა მი ნის ტროს პო ლი ტი კა“ 
(ფო კუს -ჯგუ ფი, პე და გო გი).

ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი თე მა, სა დაც რეს პონ დენ ტე ბის თვის თვით მმარ თვე ლო ბის მე ტი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბაა სა სურ ვე ლი, არის სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის სა კი თხი. 

„ყვე ლა ზე მე ტად მოგ ვა რე ბას სა ჭი რო ებს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის 
მი ნი ჭე ბა, მე მგო ნი აქ ყვე ლა ზე დი დი ქა ო სი ა. აქ აუ ცი ლე ბე ლია თვით მმარ თვე-
ლო ბის მო ნა წი ლე ო ბა“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, პე და გო გი).

კვლე ვით გა მო იკ ვე თა მო ქა ლა ქე თა გან წყო ბა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის, მო ხე ლე
თა კვა ლი ფი კა ცი ის სა კი თხებ ში და აქ იშ ვი ა თი არ იყო კრი ტი კუ ლი მო საზ რე ბე ბი:

„უნ და არ სე ბობ დეს სა ჯა რო მო ხე ლე თა საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გის სის ტე მა და 
მა თი დის ციპ ლი ნა რუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის მე ქა ნიზ მი. ხში რად ხდე ბა ამა თუ 
იმ მო ხე ლის თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა და სხვი სი და ნიშ ვნა, მაგ რამ ამის 
მი ზე ზი არ სა ჯა როვ დე ბა, რაც ათას გვა რი ჭო რის სა ფუძ ვე ლი ხდე ბა, ეს კი უარ-
ყო ფი თად მოქ მე დებს სა ზო გა დო ე ბა ზე“. „მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ზო გი ერთ ორ გა ნო-
ში შე ი ნიშ ნე ბა ნე პო ტიზ მის ფაქ ტე ბი და არ სე ბობს არა თა ნა ბა რი პრო ფე სი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის არ სე ბო ბის ნიშ ნე ბი“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, ინ დმე წარ მე).
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3.3.ინკლუზიურობა

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე დე გებ ზე სა უბ რი სას, მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა უპი
რო ბოდ ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხი ა. რეს პონ დენ ტთა 19%ს მი აჩ ნი ა, რომ ად გი ლობ რი
ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ ამ სა კი თხის მნიშ ვნე ლო ბას, 51%ის მო საზ რე ბით, ეს 
ნა წი ლობ რივ არის გა თა ვი სე ბუ ლი მათ მი ერ, ხო ლო 13% თვლის, რომ ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო 
მო ხე ლე ე ბი სა ერ თოდ არ /ვერ აც ნო ბი ე რე ბენ სა ჭი რო ე ბა და მნიშ ვნე ლო ბას.

„ე ფექ ტუ რი არ არის, რად გან მო ქა ლა ქე ე ბი, უმე ტე სად, ინ ფორ მა ცი ის მიმ ღე ბე-
ბი არი ან და არა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბე ბი. მო ქა ლა ქე ე ბი უფ რო მსმე ნე ლის 
როლ ში არი ან, ვიდ რე ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბის მო ნა წი ლე ე ბი. ხე ლი სუფ ლე ბი სად-
მი კრი ტი კუ ლად გან წყო ბი ლი მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბა ად გი ლობ რივ პრო ცე-
სებ ში შეზ ღუ დუ ლი ა“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, ინ დმე წარ მე).

იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ხდე ბა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა, ეს ძი რი თა
დად ეხე ბა: ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრის პრო ცესს  20%; ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვას  12%; მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას  11%; მუ
ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბას  7% და მო ქა ლა ქე ე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხილ
ვას (მაგ. სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი)  5%. პე რი ო დუ ლად თა ვად რეს პონ დენ ტე ბიც იყ ვნენ 
ჩარ თუ ლე ბი სხვა დას ხვა სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბებ ში, რო მელ თა შე დე გე ბიც შემ დეგ ნა ი რად 
გა და ნა წილ და: (დი აგ რა მა N3)

სამოქალაქო ჩართულობის რომელი ფორმა გამოგიყენებიათ?

კვლე ვის მი ხედ ვით, რომ ყვე ლა ზე ხში რად აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბა გახ ლდათ და სახ ლე ბის 
კრე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბა და მას ში ქა ლე ბი უფ რო ერ თვე ბი ან, ვიდ რე მა მა კა ცე ბი და ამ 
კუ თხით მე ტი აქ ტი ვო ბა აქვთ 3564 წ ასა კის ქა ლებს.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი მა სა ლა ამ ყა რებს ინ ფორ მა ცი
ას იმის შე სა ხებ, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ნაკ ლე ბად სარ გებ ლო ბენ კა ნო ნის მი ერ მი ნი ჭე ბუ ლი 
ნორ მე ბით, სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის სა კითხ ში  
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„აქ ტი უ რად არ ცერ თი არ გა მო ი ყე ნე ბა. მო სახ ლე ო ბა ნაკ ლე ბად ფლობს ინ ფორ-
მა ცი ას სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის შე სა ხებ. გვყავს სუს ტი სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა. ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა მო ნა წი ლე ო ბის, ჩარ თუ ლო ბის 
ფორ მებ ზე, ვფიქ რობ ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი ნა ბი ჯია სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში“ (ინ ტერ ვი უ, რა ჭის ახალ გაზ რდუ ლი ასამ ბლე ის პრე-
ზი დენ ტი).

რო გორც გა მო კი თხულ მა რეს პონ დენ ტებ მა აღ ნიშ ნეს, 39%ის შემ თხვე ვა ში მათ სურ ვი ლი 
არ ჰქო ნი ათ, მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე ნიშ ვნე ბი მი ე წო დე ბი ნათ შე სა ბა მი სი 
უწყე ბე ბის თვის. ამ სურ ვი ლის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში 36%ს არ ჰქო ნია უკუ კავ ში რის 
სა შუ ა ლე ბა, ხო ლო 25%ს ჰქო ნია და გა მო უ ყე ნე ბია ეს შე საძ ლებ ლო ბა სხვა დას ხვა გზით: 
პი რა დი შეხ ვედ რა შე სა ბა მი სი უწყე ბის წარ მო მად გე ნელ თან (მა თი 65%, ვინც გა მო ი ყე ნა), 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დზე/ ვებ გვერ დზე პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბა  23%, წე
რი ლი 12%. 

გა მო კი თხუ ლი მო სახ ლე ო ბა აფიქ სი რებ და სხვა დას ხვა სა ჭი რო ე ბას 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. ყვე ლა ზე 
ხში რად არ ჩე უ ლი პა სუ ხე ბი ა: 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  26%; 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  24%; 
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  20 %; 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  20%; 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  5%. 

ამ ფონ ზე გა მო იკ ვე თა, რომ თვით მმარ თვე ლო ბა მზა და ა, ითა ნამ შრომ ლოს მო ქა ლა ქე თა 
სხვა დას ხვა ფე ნებ თან, მაგ რამ მა თი სა თა ნა დო გა აქ ტი უ რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი ნაკ ლე ბა
და ა. „დღე ი სათ ვის ეს ტენ დენ ცია იმა ტებს. პი რა დად მეც ვმო ნა წი ლე ობ აქ ტი უ რად, რომ 
ჩარ თუ ლო ბა იყოს მა ღა ლი. დღე ი სათ ვის მე რი აც და საკ რე ბუ ლოც მზად არის ითა ნამ-
შრომ ლოს ახალ გაზ რდებ თან და გა ი ზი ა რონ მა თი სა ჭი რო ე ბე ბი“ (ინ ტერ ვი უ, ად გი ლობ-
რი ვი სსო-ს წარ მო მად გე ნე ლი).

ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო პრო ცე სებ ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლ ზე სა უბ
რი სას, ზო გი ერ თმა რეს პონ დენ ტმა ყუ რა დღე ბა გა ა მახ ვი ლა სა კითხ ზე, რომ ისი ნი, ძი რი
თა დად, და ფი ნან სე ბა ზე არი ან და მო კი დე ბუ ლი და ამი ტომ მათ საქ მი ა ნო ბა ში არ სე ბობს 
ფრაგ მენ ტუ ლო ბის საფ რთხე. მი უ ხე და ვად ამი სა, გა მო იკ ვე თა პო ზი ცი ე ბი, რომ ისი ნი მეტ 
ნაკ ლე ბად ახერ ხე ბენ მი ი ტა ნონ ხე ლი სუფ ლე ბას თან მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბი, სატ კი
ვა რი და შე ას რუ ლონ შუ ა მავ ლის რო ლი. გან სა კუთ რე ბით აღ ნიშ ნეს მა თი რე სურ სი სა ინ
ფორ მა ცი ო სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბით ვის სა ჭი რო უნა რე ბის კუ თხით.

გა მო კი თხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბი, უმე ტე სად, ერ თზე მეტ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ას იც
ნო ბენ, რო მე ლიც ჩარ თუ ლია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე პო ლი ტი კურ დი ა ლოგ ში (41%), გა
მო კი თხულ თა 28% კი სამ ზე მეტ მსგავს სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ას იხ სე ნებს. მა თი 
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 ფას დე ბა ეფექ ტუ რად (62%). მთლი ა ნო ბა ში, სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
რო ლი რეს პონ დენ ტებს სხვა დას ხვაგ ვა რად წარ მო უდ გე ნი ათ და გრა ფიკ ზე ნათ ლად ჩანს 
ყვე ლა ზე ხში რად და ფიქ სი რე ბუ ლი პა სუ ხე ბი: (დი აგ რა მა N4):
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რაში ხედავთ ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების როლს საჯარო 
მმართველობის რეფორმის განხორციელებაში? 

სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბის ისე თი მე ქა ნიზ მე ბი, რო გო რი ცაა გენ დე რუ ლი საბ ჭო, მე რის 
სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო და სხვა, მო ნა წი ლე ე ბის მხრი დან თით ქმის არ არის აღ
ქმუ ლი, რო გორც ან გა რიშ გა სა წე ვი სო ცი ა ლუ რი პარ ტნი ო რი.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში სა ჯა რო და კერ ძო სექ
ტორს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე კვლე ვის მო ნა წი ლე ებს ძა ლი ან ბუნ დო
ვა ნი წარ მოდ გე ნა აქვთ და ვერ ხე და ვენ ამ თა ნამ შრომ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბას. მათ, ვი საც 
და ნა ხუ ლი აქვს, ამ კუ თხით ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მე ბის და ხა სი ა თე ბის დროს გუ ლის ტკი ვი
ლი გა მოთ ქვეს, რომ ასე თი თა ნამ შრომ ლო ბა შე ი ნიშ ნე ბა მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი 
ლო ი ა ლურ, მათ თან და ახ ლო ე ბულ კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ თან, და ნარ ჩე ნე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი კი უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი ა.

4.კვლევისძირითადიმიგნებები/დასკვნა,რეკომენდაციები

გამ ჭვირ ვა ლო ბა: ამ ბრო ლა ურ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში და წყე ბუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მო ცე მულ ეტაპ ზე შე ნარ
ჩუ ნე ბუ ლია პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა და არის ცალ კე უ ლი წინ და გად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი, გან სა
კუთ რე ბით ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვის კუ თხით. ჯე როვ ნად და დრო უ ლად 
ხორ ცი ელ დე ბა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა, გა მარ თუ ლია სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა, ვებ გვერ დი უფ რო ინ ტე რაქ ტი უ ლი გახ და „ე ლექ ტრო ნუ ლი მე სენ ჯე რის“ 
და მა ტე ბით, რო მე ლიც ად გი ლობ რივ სამ სა ხუ რებ თან შე უ ფერ ხე ბელ და პირ და პირ კო მუ
ნი კა ცი ას გა ნა პი რო ბებს. 

ისევ რჩე ბა აქამ დე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვა: მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის კუ თხით ჯერ 
კი დევ გა და უჭ რელ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბა და ხა რის
ხი: სოფ ლებ ში ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბა ან სა ერ თოდ არ ხდე ბა, ამ და ბა ლი სიჩ ქა რი სა ა. 
არის სხვა ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბიც. მა გა ლი თად  მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ძი რი თა დად, 
ხან დაზ მუ ლი ასა კის მო სახ ლე ო ბა ცხოვ რობს. მათ უმე ტე სო ბას არ გა აჩ ნია სა თა ნა დო 
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ტექ ნი კუ რი მო წყო ბი ლო ბე ბი, ან არ აქვს მოხ მა რე ბის უნარ ჩვე ვე ბი. ეს ელექ ტრო ნუ
ლი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის მას შტა ბებ ზე ნე გა ტი უ რად მოქ მე დებს და მო ქა ლა ქე ე ბი 
მოკ ლე ბუ ლი არი ან ამ სი კე თით სარ გებ ლო ბას. 

გა მოკ ვე თი ლია პო ლი ტი კუ რი მზა ო ბა, მოხ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთე ლი პერ სო ნა
ლის, გან სა კუთ რე ბით, მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის, ად გი ლობ რი ვი დე პუ ტა ტე ბის მაქ
სი მა ლუ რი მო ბი ლი ზე ბა, რომ მო ქა ლა ქე ებ მა ად გილ ზე მი ი ღონ სა ჭი რო მომ სა ხუ რე ბა; 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს სა თა ნა დო მა ტე რი ა ლუ რი ბა ზის გა მარ თვა თა ვად თემ ში 
(კომ პი უ ტე რი, სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის კად რი). 

ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა, ღი ა ო ბა, საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ
ვა ლე ბა, ძი რი თა დად, პო ზი ტი უ რად შე ფას და, მაგ რამ გა მო ით ქვა გუ ლის ტკი ვი ლიც, 
რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ამა თუ იმ პრო ექ ტის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ას მხო ლოდ მი სი და წყე
ბის შემ დეგ, ან შე დე გე ბის პრე ზენ ტა ცი ის დროს იგე ბენ. 

მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის კუ თხით გა მო იკ ვე თა, რომ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია სა ზო გა
დო ებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა, მაგ რამ ჯერ კი დევ იკ ვე თე ბა უფ რო ეფექ ტი ა ნი 
და ინო ვა ცი უ რი სის ტე მე ბის გა მარ თვის, სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ ტრო ლის, შე ფა სე ბი
სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის, კო რუფ ცი ის პრე ვენ ცი ის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბის და
ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო ბა; თვით მმარ თვე ლო ბის მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის, 
თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის მარ თვის სის ტე მე ბი სა და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სტრუქ
ტუ რე ბის სრულ ყო ფის სა ჭი რო ე ბა, რა თა მო ქა ლა ქე ებს არ დარ ჩეთ კითხ ვე ბი კად რე
ბის ცვლის დროს, ან მო ხე ლე თა შერ ჩე ვის ად გი ლობ რი ვი კრი ტე რი უ მე ბის მი მართ. 

კვლე ვით ცხა დი გახ და, რომ რო გორც ოფი ცი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბი, ასე ვე მო ქა ლა
ქე ე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ სწო რი ახალ გაზ რდუ ლი პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ბას, რო მე ლიც 
მო ი თხოვს ინო ვა ცი ურ მიდ გო მებს და თა ვად ახალ გაზ რდე ბის თე მის აქ ტი ურ მო ნა წი
ლე ო ბას. გა მო იკ ვე თა პან დე მი ის დროს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ონ ლა ინ სწავ ლე ბის რე ჟიმ
ში ინ ტერ ნე ტის ხა რის ხის გა მო შექ მნი ლი პრობ ლე მე ბი.

გა მოწ ვე ვად და სა ხელ და კო ვიდ19ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში მო ქა ლა ქე თა მოწყ ვლა დი 
ჯგუ ფე ბის  შშმ პი რე ბის, მარ ტო მცხოვ რე ბი ხან დაზ მუ ლე ბის, სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის სა თა ნა დო მხარ და ჭე რის სა კი თხი.

გა მო იკ ვე თა ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის სა ჭი რო ე ბა და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა, მათ შო რის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა
ლის გა მო ყე ნე ბის სა კითხ ში.

და ფიქ სირ და გა რე მოს დაც ვი თი სა კი თხე ბის სა გან გა შო ნიშ ნუ ლი. მდი ნა რე ენ გურ ზე ნა პირ გა
სა მაგ რი სა მუ შა ო ე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, რო მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ გა წე უ ლი ძა ლის
ხმე ვის პა რა ლე ლუ რად მო ი თხოვს ინ ტერ სექ ტო რა ლურ თა ნამ შრომ ლო ბას სა თა ნა დო რე სურ
სე ბის, ექ სპერ ტი ზის, კვა ლი ფი ცი უ რი მუ შა ხე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის სა კი თხებ ში.

გა მო იკ ვე თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის „და ბე რე ბის“ შე უქ ცე ვა დი ტენ დენ ცი ა. თვით მმარ თვე
ლო ბა ცდი ლობს, გა დად გას ნა ბი ჯე ბი ახალ გაზ რდე ბის მი მართ კე თილ გან წყო ბი ლი 
პო ლი ტი კის და სა ნერ გად, რაც ად გი ლობ რი ვი მწი რი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში ძა ლი ან 
რთუ ლი ა. ამი ტომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ახა ლი ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბის და ნერ გვა, და მა
ტე ბით რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ახალ გაზ რდა კად რე ბის მო სა ზი დად.
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მო ნა წი ლე ო ბა /ინ კლუ ზი უ რო ბა  კვლე ვით ცხა დი გახ და, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ნაკ ლე ბად არის ჩარ თუ ლი თვით მმარ თვე ლო ბა ში, მო ნა წი
ლე ო ბის აპ რო ბი რე ბუ ლი ფორ მე ბი დან გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ და სახ ლე ბის კრე ბე ბი. 
არ არის სა უ ბა რი სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა ზე, მო ქა ლა ქე ე ბი ნაკ ლე ბად თა ნამ შრომ
ლო ბენ გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თან, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭოს თან. 
ერ თა დერ თი სა მო ქა ლა ქო აქ ტო რია ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო
მელ თაც შე და რე ბით შეზ ღუ დუ ლი რე სურ სე ბი აქვთ და სე რი ო ზულ გავ ლე ნას ვერ ახ
დე ნენ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე. მი უ ხე და ვად ამი სა, მა თი საქ მი ა
ნო ბა პო ზი ტი უ რად შე ფას და. კვლე ვის მიგ ნე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მო იკ ვე თა შემ დე გი 
რე კო მენ და ცი ე ბის სა ჭი რო ე ბა: 

რეკომენდაციები:

ადგილობრივხელისუფლებას:

 აუ ცი ლე ბე ლია შე ნარ ჩუნ დეს პო ზი ტი უ რი დი ნა მი კა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ
მის ად გი ლობ რივ დო ნე ზე და ნერ გვის სა კითხ ში სა თა ნა დო ცნო ბი ე რე ბის და ნერ გვის 
კუ თხით, პირ ველ რიგ ში, თვით მმარ თვე ლო ბის პერ სო ნალ ში: დე პუ ტა ტე ბის, მე რის 
წარ მო მად გენ ლე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თვა მო ქა ლა ქე ე ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის, 
მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა ში მე თო დო ლო გი უ რი დახ მა რე ბის სა კითხ ში. ასე ვე იმ თე მებ ში, 
სა დაც ინ ტერ ნე ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ნაკ ლე ბი ა, სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი და მე თო დო
ლო გი უ რი რე სურ სე ბით აღ ჭურ ვი ლი მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა მო ქა ლა
ქე თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის გა სა მარ ტი ვებ ლად; 

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე ფორ მის მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა და რე კო მენ და
ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ად გი ლობ რი ვი მარ თვის სრულ ყო ფის თვის; მო ქა ლა ქე ე ბის 
სა ჭი რო ე ბა ზე მორ გე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის, პროგ რა მე ბის ინი ცი რე ბა; ამის თვის სა ჭი
რო ე ბა თა კვლე ვის პრაქ ტი კის და ნერ გვა, პროგ რა მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სის ტე მის მე
ქა ნიზ მის შექ მნა და პერ სო ნა ლის მომ ზა დე ბა;

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ქა ლა ქე ე ბის, გან სა კუთ რე ბით ახალ გაზ რდე ბის წა ხა ლი სე ბა თვით
მმარ თვე ლო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის თვის; და სახ ლე ბის კრე ბე ბის, პე ტი ცი ის, სა მო ქა ლა ქო 
ბი უ ჯე ტი რე ბის, მრჩე ველ თა საბ ჭოს და სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბის სხვა ფორ მე ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცია არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბით;

 სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრი ო რი ტე ტუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი სა კი თხე ბის გა
დაწყ ვე ტა: მდი ნა რე რი ო ნის ნა პირ სა მაგ რი სა მუ შა ო ე ბის თვის სა ჭი რო რე სურ სე ბის 
გან საზ ღვრა, ინ ტერ სექ ტო რა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის გა მო ყე ნე ბა და მა ტე ბი თი რე
სურ სე ბის მო სა ზი დად;

 სა სურ ვე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლის გა მო სა ყე ნებ ლად სა თა
ნა დო სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა; მცი რე მე წარ მე ე ბის გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მე ბის სა ბი
უ ჯე ტო მხარ და ჭე რის სა კი თხის გა დაწყ ვე ტა;

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის შექ მნა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბა. ამ კუ თხით აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბა ად გი ლო ლობ რივ სა მო ქა ლა
ქო სექ ტორ თან, მე დი ას თან.
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ცენტრალურხელისუფლებას:

 ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, დრო უ ლად იქ ნეს გა ცე მუ ლი პა სუ ხი გა რე მოს დაც ვით სა კი
თხებ ში არ სე ბუ ლი საფ რთხე ე ბის თვის: სე რი ო ზულ მას შტა ბებს სა ჭი რო ებს მდი ნა რე 
რი ო ნი ნა პირ გა სა მაგ რი სა მუ შა ო ე ბი, რო მე ლიც კვა ლი ფი ცი უ რი მუ შა ხე ლით უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას კი არა აქვს ამ კუ თხით სა ჭი რო 
რე სურ სი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის პერ სო ნა ლის, ექ სპერ ტე ბის 
ჩარ თვა, სა ერ თა შო რი სო დო ნო რებ თან კო მუ ნი კა ცია და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბის მო
ბი ლი ზე ბის თვის;

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის წარ მა ტე ბით და ნერ გვის
თვის მოხ დეს დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სტრა ტე გი ის შე უქ ცე ვა დი გან ხორ ცი ე ლე ბა, თვით
მმარ თვე ლო ბის კომ პე ტენ ცი ას მი კუთ ვნე ბულ სა კი თხებ ში რე ა ლუ რი უფ ლე ბა მო სი
ლე ბის სრუ ლი დე ლე გი რე ბა. მათ შო რის სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, 
თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლის გაზ რდა ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე
ბა ში, „ქუ ლა თა სის ტე მის“ რე ორ გა ნი ზე ბა.

სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებს:

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აქ ტი
უ რად იყ ვნენ ჩარ თუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ის მო ნი
ტო რინ გში, დრო უ ლად გა მო ავ ლი ნონ არ სე ბუ ლი დარ ღვე ვე ბი და მი ა წო დონ რე კო მენ
და ცი ე ბი; ითა ნამ შრომ ლონ ხე ლი სუფ ლე ბას თან ინო ვა ცი უ რი სერ ვი სე ბის და ნერ გვის 
კუ თხით, გან სა კუთ რე ბით ახალ გაზ რდებ თან მი მარ თე ბა ში.
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რაჭა-ლეჩხუმისდაქვემოსვანეთისრეგიონი

ცაგერის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტში

საჯარომმართველობისრეფორმის

გატარებისპროცესში

მოსახლეობისსაჭიროებათაშეფასების

ანგარიში

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 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 სა ქარ თვე ლოს 
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 ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა 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 ლი გი ტი მუ რო ბას.

COVID19ის 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 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 რე ბის გა რე შე, სა კუ თა რი პრობ ლე მე ბის და სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბის თვის გაც ნო ბის და გა დაჭ რის შე აძ ლებ ლო ბას მის ცემს.

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 
ხელ შე წყო 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.

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ჩა ტარ და აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, „მე წარ მე ქალ თა ფონ
დის“ დაკ ვე თით და ხელ მძღვა ნე ლო ბით 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“, ა(ა )იპ „ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და თა ნას წო რო ბის 
„ცენ ტრი“  მი ერ. ის მო ი ცავს ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 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 მიგ ნე ბე ბი, შე მუ შა ვე 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 და მოხ დე ბა 
მა თი ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კა ში ასახ ვის ად ვო კა ტი რე ბა.

1.საჭიროებათაკვლევისმიზანიდამეთოდოლოგია

მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვის მი ზა ნია ცა გე რის 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; 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; 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.
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კვლე ვის 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 ერ თი ა ნე ბა სა და ერ
თობ ლივ გა მო ყე ნე ბას. უშუ ა ლოდ სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბამ დე შე მუ შავ და კვლე ვის გზამ კვლე
ვი და კითხ ვა რე ბი: თვი თად მი ნის ტრი რე ბა დი კითხ ვა რი რა ო დე ნობ რი ვი

კვლე ვის თვის, თვი სებ რი ვი კვლე ვის თვის  არას ტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვა რი სიღ რმი სე
უ ლი ინ ტერ ვი უს ჩა სა ტა რებ ლად და ასე ვე, ფო კუს ჯგუ ფის გზამ კვლე ვი.

კვლე ვის ფარ გლებ ში მოხ და ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბა 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. შე ფა სე ბა გან ხორ ცი ელ და შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით: გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეფექ
ტი ა ნო ბა, ინ კლუ ზი უ რო ბა.

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 ტუ რი, 
რად გან მას ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლია რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გე ბი 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. სულ, რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო კი თხუ ლი იყო 150 რეს პონ
დენ ტი, ხო ლო თვი სებ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში ჩა ტარ და 3 ფო კუს ჯგუ ფი (თი თო ე ულ ში 
მო ნა წი ლე ობ და 56 რე პონ დენ ტი) და 4 სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ. სულ 27 რეს პონ დენ ტი, 
19 ქა ლი და 8 კა ცი.

მთლი ა ნად კვლე ვამ მო იც ვა 177 რეს პონ დენ ტი, მათ შო რის 101 ქა ლი, 76 კა ცი.

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 - 2021 წლის მა ი სი -ივ ნი 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 
შეზ ღუდ ვე ბის პი რო ბებ ში, რის გა მოც რეს პონ დენ ტთა 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.

2.კვლევისსოციალურ-დემოგრაფიულიბლოკი:

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო ი კი თხა 150 რეს პონ დენ ტი  82 ქა ლი და 68 
კა ცი. გა მო კი თხულ თა უმე ტე სო ბა (56%) წარ მო ად გენ და 3564 წ. ასა კობ რივ ჯგუფს, 
თუმ ცა კვლე ვა ში ასე ვე ჩარ თუ ლი იყ ვნენ 1834 და 65+ ასა კის რეს პონ დენ ტე ბიც. კვლე
ვის რეპ რე ზენ ტა ტუ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს ასე ვე ის ფაქ ტი, რომ გა მო კითხ ვის მო ნა წი ლე 
რეს პონ დენ ტებს გა აჩ ნი ათ სხვა დას ხვა სტა ტუ სი, გა ნათ ლე ბა, სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა 
და ა.შ.

გა მო კი თხულ თა გან სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა ჰქონ და 29%, სრუ ლი უმაღ ლე სი 53% და სპე ცი
ა ლუ რი გა ნათ ლე ბა 18%ს, მათ გან 53% არის და ო ჯა ხე ბუ ლი, 28% არ არის და ო ჯა ხე ბუ
ლი, 13% არის ქვრი ვი, ხო ლო 6% გან ქორ წი ნე ბუ ლი. მოხ და გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სის 
გა მოვ ლე ნა (თვალ სა ჩი ნო ე ბის თვის  დი აგ რა მა N1):
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განსაკუთრებული სტატუსის არსებობა

 

რეს პონ დენ ტე ბის და საქ მე ბის სტა ტუ სი შემ დე გი ა: 

ა) უმუ შე ვა რი 24%;

ბ) სა ჯა რო მო ხე ლე/ სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი პი რი  25%;

გ) პენ სი ო ნე რი 11%;

დ) თვით და საქ მე ბუ ლი (მე წარ მე, მე ურ ნე)  21%;

დ) სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცია 15%;

ე) სტუ დენ ტი/ მოს წავ ლე  3%. რეს პონ დენ ტე ბის 12%მა უა რი გა ნა ცხა და ეპა სუ ხა, რამ
დე ნი იყო მა თი შე მო სა ვა ლი.

ყვე ლა ზე ხში რია პა სუ ხი, რომ რეს პონ დენ ტე ბის ოჯა ხის 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 აღე მა ტე ბა ხუ თას ლარს (40%). 900 ლა
რამ დე აქვს შე მო სა ვა ლი 27%ს და მხო ლოდ 16 %ს  უფ რო მე ტი. გა მო კი თხულ თა 5%ის 
შე მო სა ვა ლი 100 ლარ ზე ნაკ ლე ბი ა.

3.კვლევისძირითადიმიგნებები

3.1.გამჭვირვალობა

რამ დე ნად არი ან ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა ჯა რო რე ფორ მის თა ო ბა ზე: რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე
ბის მი ხედ ვით, ინ ფორ მი რე ბუ ლია გა მო კი თხულ თა 71% (პა სუ ხე ბის „დი ახ“ და „ნა წი ლობ რივ“ 
ჯა მი). პა სუ ხი „ა რა“ – 26%. მო ნა ცემ თა გა ფილ ტვრა უჩ ვე ნებს, რომ ქა ლე ბი უფ რო ინ ფორ
მი რე ბულ ნი არი ან (74%), ვიდ რე – კა ცე ბი (66%). სხვა ო ბაა სსხვა დას ხვა ასა კობ რი ვი კა ტე
გო რი ის რეს პონ დენ ტებ ში: 43 წლამ დე რეს პონ დენ ტე ბის 80%ია ინ ფორ მი რე ბუ ლი. 3464 
– 76% და 65 წელ ზე ზე ვით – 50%. ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ სა ხელ დე ბა არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი – 37%, ტე ლე ვი ზია – 27%, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი – 22%. 
შე და რე ბით და ბა ლია რე ფორ მა ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ხა რის ხი ინ ტერ ნე ტით (სო ცი ა
ლუ რი ქსე ლე ბი) და აქ ასა კობ რივ კა ტე გო რი ას აქვს გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა (ყვე ლა ზე 
და ბა ლი ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი აა 20%, ყვე ლა ზე მა ღა ლი – 8%).

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი გან მარ ტა ვენ, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დგას ინ ტერ ნე ტის და, 
გან სა კუთ რე ბით, ხა რის ხი ა ნი ინ ტერ ნე ტის გა მოკ ვე თი ლი დე ფი ცი ტი. ინ ფორ მა ცი ის მი წო
დე ბა, ძი რი თა დად, ხდე ბა სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბით, სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა ცი ით.

რეს პონ დენ ტე ბი ხში რად მი უ თი თებ დნენ, რომ მათ თვის პირ ვე ლი რი გის პრობ ლე მას წარ
მო ად გენს გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბის გა მო ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის შე ფერ ხე ბე ბი 
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„ა ი, მე, მა გა ლი თად, ვცხოვ რობ ისეთ სო ფელ ში, სა დაც თუ სპე ცი ა ლუ რი დამ ჭე რი 
ან ძა არ და იდ გა მე ო რე სოფ ლის თავ ზე, ინ ტერ ნეტს მო სახ ლე ო ბა ვერ და ი ჭერს, 
შე სა ბა მი სად, სო ფე ლი აღ ვი, მა გა ლი თად, სრუ ლა დაა მოწყ ვე ტი ლი ამ სი კე თით სარ-
გებ ლო ბის სა შუ ა ლე ბას“ (ინ ტერ ვი უ, მე რი ის სპე ცი ა ლის ტი).

ძი რი თა დად, თვი სებ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ აქვთ გარ კვე უ ლი ინ
ფორ მა ცია სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის თა ო ბა ზე და მეტ წი ლად პო ზი ტი ურ შე ფა
სე ბას აძ ლე ვენ, რად გან ხე და ვენ, რამ დე ნად შე უძ ლია თუნ დაც ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ
რე ბის სა კითხს, შეც ვა ლოს სერ ვი სის მი ღე ბის პი რო ბე ბი, და ზო გოს მო ქა ლა ქე ბი უ როკ
რა ტი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის გან.

„ე ლექ ტრო ნუ ლი მარ თვის სის ტე მის და ნერ გვა ამ რე ფორ მის ერ თ-ერ თი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი დე ტა ლი ა. მე მი სარ გებ ლია ვებ გვერ დით და იქ ვე მქონ და სა შუ ა ლე ბა, 
გავ რკვე ულ ვი ყა ვი ბი უ ჯე ტი რე ბის, შშმ პირ თა დახ მა რე ბი სა და პროგ რა მე ბის ნი უ ან-
სებ ში“ – (ფო კუს -ჯგუ ფი, შშმ ბავ შვის მშო ბე ლი). 

„ე ლექ ტრო ნუ ლი სის ტე მით მომ სა ხუ რე ბამ ჩა ა ნაც ვლა ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი ე რე ბი, 
პი რა დად მეც, სამ სა ხუ რე ობ რი ვად რამ დენ ჯერ მე დამ ჭირ და და მე რი ა ში ამ სის-
ტე მით ვი სარ გებ ლე“ (ფო კუს ჯგუ ფი - კერ ძო სექ ტო რი).

მო ქა ლა ქე ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ბევ რად მე ტია მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცია და ინ ფორ მა
ცი ის გაც ვლა, ამა ში ად გი ლობ რი ვი სტრუქ ტუ რე ბის გარ და აქ ტი უ რა დაა ჩარ თუ ლი სა მო
ქა ლა ქო სექ ტო რიც. ბევრს ჰქონ და ინ ფორ მა ცია იმის თა ო ბა ზე, რომ 2020 წელს ცა გე რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ინ დექ სით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თა 
პირ ველ ათე ულ ში მოხ ვდა. გა მო იკ ვე თა მო ქა ლა ქე თა კა ტე გო რი ა, რო მე ლიც და ინ ტე რე სე ბუ
ლია სა კი თხით და ეძებს ინ ფორ მა ცი ებს: „ჩვე ნი სკო ლის სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გო გი 
არის სა მუ შაო ჯგუ ფის [ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მო
ნი ტო რინ გის სა მუ შაო ჯგუ ფი] წევ რი და მას თან ბევ რჯერ მქო ნია სა უბ რე ბი რე ფორ მის სი
კე თე ებ სა და ხარ ვე ზებ ზე“ (ფო კუს ჯგუ ფი, სკო ლის პე და გო გი). თუმ ცა დის კუ სი ე ბის დროს 
ხში რად იყო ხაზ გას მუ ლი მო ქა ლა ქე თა მხრი დან ნაკ ლე ბი ინ ტე რე სი. მათ გარ კვე ულ ნა წილს 
არ აქვს ინ ფორ მა ცი ა, რას მო ი ცავს რე ფორ მა, რამ დე ნი ცვლი ლე ბა მო აქვს მას, თუნ დაც, 
სა ჯა რო მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის გაზ რდის, მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხით, რო
მე ლიც მა საც აძ ლევს გა ნუ საზ ღვრელ სა შუ ა ლე ბას  ჩა ერ თოს ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ში, 
მი ა წო დოს თა ვი სი ინი ცი ა ტი ვა, გა მოთ ქვას კრი ტი კუ ლი შე ნიშ ვნა. თვი სებ რივ კვლე ვა ში ასე ვე 
გა მო იკ ვე თა სხვა ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რი: მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან სა თა ნა დო უნა რე ბის 
არ ქო ნა, რო მე ლიც ასე ვე აფერ ხებს მათ თვის არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის და უბ რკო ლე ბელ მი ღე
ბას და კო მუ ნი კა ცი ას ად გი ლობ რივ სტრუქ ტუ რებ თან. რეს პონ დენ ტებ მა იმ სჯე ლეს ამ სა კი
თხე ბის გა დაჭ რის გზებ ზე:

„პრობ ლე მაა ადა მი ა ნე ბის ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბა, რად გან მათ არ იცი ან, რა მნიშ-
ვნე ლო ბა აქვს ამ რე ფორ მას მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდის თვალ საზ რი-
სით. სა ჭი როა ამ ადა მი ა ნებ თან მე ტი მუ შა ო ბა“. „სა ჭი რო ა, ყვე ლა თემ ში ვინ მემ 
აი ღოს თავ ზე ამ სა კითხ ზე მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა, სპე ცი ა ლუ რად გა მო ი-
ყოს ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მი ეხ მა რე ბი ან მათ, ვი საც სა თა ნა დო უნარ -ჩვე ვე ბი 
არა აქვს“ (ფო კუს ჯგუ ფი, შშმ ბავ შვე ბის მშობ ლე ბი).

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა: რა ო დე ნობ რივ მა კვლე ვამ უჩ ვე ნა, 
რო მე ლი ელექ ტო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბა უფ რო ხში რად ხდე ბა მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში. დე ტა ლუ რად იხ. დი აგ რა მა N2:
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რომელი მუნიციპალური ელექტრონული მომსახურება გამოგიყენებიათ?

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ელექ ტრო ნულ მომ
სა ხუ რე ბა ზე უფ რო მე ტად თვლი ან თავს ინ ფორ მი რე ბუ ლად, ვიდ რე სა ჯა რო მმარ თვე
ლო ბის რე ფორ მა ზე  ზო გა დად. (ინ ფორ მი რე ბულ თა რა ო დე ნო ბა  82%. მათ შო რის „ინ
ფორ მი რე ბუ ლი“ 36%, „მეტ ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლი“  46%). „არ არის ინ ფორ მი რე
ბუ ლი“  16%. 2% კი სა ერ თოდ არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი ამ ინ ფორ მა ცი ით. ყვე ლა ზე 
მეტ მა რეს პონ დენ ტმა გა მო ი ყე ნა: 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  18%; ონ ლა ინ გან ცხა დე ბა ვა კან სი ის შე სა ხებ  13%.

კვლე ვის ექ სპერ ტე ბი, ელექ ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე სა უბ რი სას, ერ თხმად აღ ნიშ ნა ვენ, რომ 
ელექ ტრუ ნუ ლი მარ თვის სის ტე მა ზე გა დას ვლა ძა ლი ან დრო უ ლი და აუ ცი ლე ბე ლი ა. გლო
ბა ლურ მა პან დე მი ამ თვალ სა ჩი ნო გა ხა და ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბა 
და მნიშ ვნე ლო ბა. თა ვი დან მე ტი იყო უნ დობ ლო ბა და ნი ჰი ლიზ მი, მაგ რამ თან და თან გაქ
რა სკეპ ტი ციზ მი, რად გან აშ კა რად გა მოჩ ნდა მი სი ყვე ლა უპი რა ტე სო ბა:

„ჩვენს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი თა ვი დან არ იყო სრულ ყო-
ფი ლი. თუმ ცა რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის პრო ცეს ში თან და თან და იხ ვე წა ონ ლა-
ინ გვერ დი და დღეს, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მო სახ ლე ო ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი 
მარ თვის სის ტე მა მარ ტი ვად ხელ მი საწ ვდო მი ა. ამას ხე ლი შე უ წყო ად გი ლობ რი ვი 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა აქ ტი უ რე ბა მაც და მათ მი ერ ეტა პობ რი ვად 
ჩა ტა რე ბულ მა სა მუ შა ომ, რო მელ საც ისი ნი ახორ ცი ე ლე ბენ ამ კუ თხით“ (ინ ტერ-
ვი უ, სა ჯა რო მო ხე ლე).

პო ზი ტი უ რი მო მენ ტე ბის პა რა ლე ლუ რად ყუ რა დღე ბა გა მახ ვილ და სირ თუ ლე ებ ზეც:

„სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ ვე ვაა მო ქა ლა ქე ე ბის-
თვის მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის გა მარ ტი ვე ბა, მათ თვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა, 
გარ კვე უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვა“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, სსო).

„ხელ მი საწ ვდო მი არის იმ თვალ საზ რი სით, რომ ღი აა და გამ ჭვირ ვა ლე, მაგ რამ 
ინ ტერ ნე ტის სიჩ ქა რი თა და ხა რის ხით, ასე ვე სა თა ნა დო უნარ -ჩვე ვე ბის ნაკ ლე-
ბი ცოდ ნით, ხელ მი საწ ვდო მო ბა ში სე რი ო ზუ ლი ჩა ვარ დნე ბი ა“ (ინ ტერ ვი უ, მე რი ის 
სამ სა ხუ რის უფ რო სი).
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„რაც არ უნ და მი წო დე ბუ ლი იყოს ინ ფორ მა ცია მო სახ ლე ო ბის თვის, სა ნამ ეს 
პრობ ლე მა არ გა და იჭ რე ბა, არ იქ ნე ბა სრულ ყო ფი ლი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის მი ღე ბა“ (პე და გო გი, ფო კუს -ჯგუ ფი).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტებ მა გა მოკ ვე თეს სა კი თხე ბი, რომ ლებ ზეც 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. ყვე ლა ზე ხში რად და სა ხელ და: 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 (26%); 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 შეხ ვედ
რე ბით, სა ინ ფორ მა ციო ფლა ი ე რე ბით, ფე ის ბუ ქით, ვებ გვერ დით)  21%; მომ სა ხუ რე ბის 
მი ღე ბის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბა  13%; მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბის და ტე რი ტო რი უ ლი 
და ფარ ვის გაზ რდა (ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად)  11%; სა ჯა რო მო ხე ლე თა 
კომ პე ტენ ცი ის გაზ რდა  10% და სა ჯა რო მო ხე ლე თა ანაზ ღა უ რე ბის გაზ რდა 3%.

სა კი თხი, ვის სა ჭი რო ე ბებ ზე უნ და იქ ნეს ყუ რა დღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი რე
სურ სე ბის გა ნა წი ლე ი სას გა მო იკ ვე თა შშმ პი რე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი მო სახ
ლე ო ბა, რო გორც ერ თერ თი ყვე ლა ზე მოწყ ვლა დი ჯგუ ფი. მო ნა წი ლე თა აზ რით, ხან დაზ
მუ ლე ბი, მი უ ხე და ვად მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცის სტა ტუ სი სა, არ უნ და დარ ჩნენ ყუ რა დღე ბის 
მიღ მა, თუ ამ მო მენ ტში მოკ ლე ბუ ლი არი ან ღირ სე უ ლი სი ბე რის პი რო ბებს. გან სა კუთ რე
ბუ ლი ფო კუ სი გა კეთ და ახალ გაზ რდე ბის მი მართ მზრუნ ვე ლი პო ლი ტი კის სა ჭი რო ე ბა ზე, 
რა თა ისი ნი სა ბო ლო ოდ არ გა უ უ ცხოვ დნენ რე გი ონს, ექ ნეთ აქ დამ კვიდ რე ბის სურ ვი ლი 
და მო ტი ვა ცი ა. ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ჯგუ ფად და სა ხელ და ქა
ლე ბიც. 

„მიგ რა ცი ის ასე თი მას შტა ბე ბის პი რო ბებ ში აუ ცი ლე ბე ლია მე ტი ყუ რა დღე ბა გა-
მახ ვილ დეს ახალ გაზ რდე ბის პრობ ლე მებ ზე, ასე ვე ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი-
ე რე ბის მი მარ თუ ლე ბი თაც, კარ გი იქ ნე ბა, თუ ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო 
სექ ტო რი თვით მმარ თვე ლო ბა ში ად ვო კა ტი რე ბას გა უ წევს ამ სა კი თხებს“ (ფო კუს 
-ჯგუ ფი, ინ დმე წარ მე).

რო გორც ინ ტერ ვი უ ე ბის რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, 

„რჩე ბა სოფ ლად მცხოვ რე ბი ისე თი მო ქა ლა ქე ე ბი, რომ ლებ მაც სა ერ თოდ არ იცი-
ან ასე თი სერ ვი სე ბის არ სე ბო ბა. უნ და გაგ რძელ დეს სა ინ ფორ მა ციო და ცნო ბი-
ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნი ა, რო გორც ჩვე ნი, თვით მმარ თვე ლო ბის, ასე ვე არა-
სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მხრი დან. ეს აუ ცი ლე ბე ლი ა, მი ნი მუმ, ერ თი წე ლი მა ინც, 
რომ ჩვენ რა ღაც შე დეგ ზე გა ვი დეთ“ (მე რი ის ახალ გაზ რდუ ლი გან ყო ფი ლე ბის 
ხელ მძღვა ნე ლი).

ამ სა კი თხის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის, სხვა რეს პონ დენ ტთა აზ რით, აუ ცი ლე ბე ლია სოფ
ლებ ში სპე ცი ა ლუ რი ცენ ტრე ბის არ სე ბო ბა (ინ ტერ ნე ტი, ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა). მე
რის წარ მო მად გე ნელ თა ოფი სებ ში სა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი პი რო ბე ბის შექ მნა მდგო მა რე
ო ბას შეც ვლის. 

„ამ ჟა მად ვე ლო დე ბით პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას, სა დაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რის წარ მო მად გე ნელ თა ოფი სე ბი თე მებ ში აღი ჭურ ვე ბა კომ პი უ ტე რე ბით, ინ-
ტერ ნე ტით და ეს ძა ლი ან და ეხ მა რე ბა მო სახ ლე ო ბას ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ში“ - 
(ინ ტერ ვი უ, სა ჯა რო მო ხე ლე).
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სა კითხს ყუ რა დღე ბა და ეთ მო ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ებ ზეც: 

„თუნ დაც პა ტა რა ბა ნე რე ბი და სა ინ ფორ მა ციო რგო ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბის ელექ ტრო ნულ გვერ დებ ზე, გაზ რდი და ცნო ბა დო ბას ამ მი მარ-
თუ ლე ბით“ (ფო კუს ჯგუ ფი, დი ა სახ ლი სი).

„მე ვარ პენ სი ო ნე რი, ვცხოვ რობ რა ი ო ნი დან მო შო რე ბით, და იმის ცოდ ნა, რომ შე მიძ ლია 
მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ რე ო ბა მი ვი ღო აქ ჩა მო უს ვლე ლად, ძა ლი ან კარ გი ა. ინ ფორ მა ცი
ის ნაკ ლე ბო ბაა იმ უკ მა ყო ფი ლე ბის მი ზე ზი, რაც ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში ა“ (ფო კუს ჯგუ
ფი, პენ სი ო ნე რი ქა ლი).

გა მო იკ ვე თა, რომ სხვა დას ხვა ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სი დან, რო მელ საც გა მო კი თხუ ლი 
მო სახ ლე ო ბა იყე ნებს ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად, თა ნა ბა რი პო პუ ლა რო ბით 
(29%) სარ გებ ლობს მე რი ი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ფე ის ბუქ გვერ დი, ასე ვე 
აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა მო ქა ლა ქის პორ ტა ლი www.my.gov.ge (14%), ხო ლო საკ რე ბუ ლო სა 
და სამ ხა რეო ად მი ნის ტრა ცი ის ვებ გვერ დებს გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 1% სტუმ რობს.

3.2.მომსახურებისეფექტიანობა

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა და ეყ რდნო გა მო კი თხუ ლი 
რეს პონ დენ ტე ბი სა და თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბის მო საზ რე ბებს მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მო ცუ ლო ბა ზე, მიზ ნობ რი ო ბა ზე, ხა რის ხზე, მო ქა ლა-
ქე ე ბის მი ერ მი ღე ბულ სარ გე ბელ ზე, არ სე ბულ სა ჭი რო ე ბებ ზე, გა მოწ ვე ვებ ზე.

გა მო კი თხულ რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბის თვის (53%) 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 მარ ტივ პრო ცე დუ
რას წარ მო ად გენს. მათ 19 %ს უსარ გებ ლია ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე რის პრინ ცი პით, რა თა 
შეხ ვედ რო და სა სურ ვე ლი უწყე ბის წარ მო მად გე ნელს. სა ინ ტე რე სო ა, რომ მსგავს სერ ვის
ზე ინ ფორ მა ცი ას არ ფლობ და გა მო კი თხულ თა 14%, ხო ლო 67%ს არ მი უ ღია ეს მომ სა
ხუ რე ბა.

მათ გან, ვინც გა მო ი ყე ნა ელექ ტრო ნუ ლი ჩა წე რის პრინ ცი პი, 52% კმა ყო ფი ლია ზო გა დად 
მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით.

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ინ ფორ მა ცი ით, ონ ლა ინ გვერ დზე გვხვდე ბა ინ ფორ მა ცია ბი უ ჯე
ტის, შეს ყიდ ვე ბის, სხვა დას ხვა ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ხარ ჯე ბის შე სა ხებ. მუ შა ობს ცხე ლი 
ხა ზი, ასე ვე არ სე ბო ბენ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი, რო
მელ თა გა ნაც და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს შე უძ ლი ათ მი ი ღონ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ა.

„ყვე ლა ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც სა ჯა რო ა, არის მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბა დი და ხელ-
მი საწ ვდო მი. ვებ გვერ დზე ჩა შენ და ფან ჯა რა ,,მო ი თხო ვე ინ ფორ მა ცი ა“, სა ი და ნაც 
გან ცხა დე ბის გან თავ სე ბა ძა ლი ან მარ ტი ვი ა“ (ინ ტერ ვი უ, სა ჯა რო მო ხე ლე).

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბით, არა ერ თგვა რო ვა ნია რეს პო დენ ტთა შე ფა სე ბე ბი 
თვით მმარ თვე ლო ბის გან მი ღე ბულ მომ სა ხუ რე ბა ზე: 63%ის თქმით, მათ მი ერ წარ დგე ნი
ლი პრობ ლე მა სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ მოგ ვარ და, 6%ის მო საზ რე ბით თვით მმარ თვე
ლო ბის წარ მო მად გენ ლებს პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის მცდე ლო ბაც არ ჰქო ნი ათ, 11%ის 
პრობ ლე მა არ მოგ ვა რე ბუ ლა და მათ გან 4%ს ამის შე სა ხებ არ მი უ ღია წე რი ლო ბი თი, 
არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი პა სუ ხი.
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გა მო კი თხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ ლი პა სუ ხე ბი/ შე დე გე ბი გან სხვავ დე
ბა იმის მი ხედ ვით, თუ რო მელ უწყე ბას (მე რი ა, საკ რე ბუ ლო, მე რი ის წარ მო მად გე ნე ლი) 
მი მარ თა რეს პონ დენ ტმა. გან სხვა ვე ბა ნათ ლად ჩანს ქვე მოთ მო ცე მულ დი აგ რა მა ზე  N3:

სერ ვი სე ბი და მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბი: თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე თა პო ზი ცი ით, 
მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბი და გა მოკ ვე თი ლი პრობ ლე მე ბი მეტ ნაკ ლე ბად ასა ხუ ლია პროგ
რა მულ ბი უ ჯეტ ში, ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ობი ექ ტე ბის და გეგ მა რე ბა ში. პრი ო რი ტე ტე ბის 
შეს წავ ლა, ძი რი თა დად, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კვლე ვებ ში და თვით მმარ თვე
ლო ბის წარ მო მად გენ ლებ თან მათ ღია შეხ ვედ რებ ზე ხდე ბა.

რეს პონ დენ ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბი მო
ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე გათ ვლი ლი ა, თუმ ცა შე იძ ლე ბა ეს სერ ვი სე ბი უფ რო ეფექ
ტი ა ნი გახ დეს. ამ კუ თხით 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 მნიშ ვნე ლოვ ნად თვლი ან 
კვლე ვებს და შე სა ბა მის ანა ლიზს 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 ბის გან სა კუთ რე ბით მოწყ ვლად ჯგუ ფებ ზე მაქ სი მა
ლუ რად მორ გე ბუ ლი გახ დეს. 

„იქ ნებ, ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში გა მო იკ ვე თოს 45 წლი დან სა პენ სიო ასა კამ დე 
„არ მი სუ ლი“ ადა მი ა ნე ბის ინ ტე რე სე ბი, მა თი გაძ ლი ე რე ბა, ეს ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ა, რად გან ისი ნი არი ან ჰა ერ ში გა მო კი დე ბუ ლე ბი - არ არი ან და საქ მე ბუ ლი, 
ისე თი ასა კი არა აქვთ, რომ მი ი ღონ პენ სი ა, ამი ტომ „ი ჩაგ რე ბი ან“ (ინ ტერ ვი უ, 
სსო-ს წრმო მად გე ნე ლი).

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სამ სა ხუ რე ბის მხრი დან მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ-
ტი ა ნო ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა ხდე ბა, მაგ რამ არა სიღ რმი სე უ ლად. კარ გი იქ ნე ბა 
ამ პრო ცე სებ ში მო სახ ლე ო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თვა. უნ და 
გაძ ლი ერ დეს ამ მი მარ თუ ლე ბით საკ რე ბუ ლოს რო ლიც“ (ინ ტერ ვი უ, სა ჯა რო მო-
ხე ლე).

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ქალ ბა ტო ნე ბი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლოვ ნად მი იჩ ნე ვენ 
ქა ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას, მა თი ეკო ნო მი კუ რი მხარ და ჭე რის პროგ რა მებს, მა
გა ლი თად  სო ცი ა ლურ სა წარ მო ებს, რაც მა თი ოჯა ხე ბის ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბას თან 
ერ თად სო ცი ა ლურ სარ გე ბელ საც მო ი ტანს.
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სკო ლის პე და გო გი მა მა კა ცე ბი გა მოთ ქვა მენ პო ზი ცი ას, რომ ახალ გაზ რდა ოჯა ხე ბის 
ხელ შე წყო ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა. უნ და შე მუ შავ დეს ისე თი პროგ რა მე ბი, რო მე ლიც ხელს შე
უ წყობს სას წავ ლებ ლად წა სუ ლი ახალ გაზ რდე ბის რა ი ონ ში დაბ რუ ნე ბას. გაჟ ღერ და წი ნა
და დე ბა, და ი ნერ გოს სტუ დენ ტთა გაც ვლი თი პროგ რა მე ბი: 

„სტუ დენ ტე ბის გაც ვლი თი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა ხელს შე უ წყობს მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტის კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბით შევ სე ბას“.

სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის კუ თხით პო ზი ტი უ რად იქ ნა შე ფა სე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მო:

„თით ქმის მთელს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მოგ ვა რე ბუ ლია ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო-
წეს რი გე ბა, აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ-
თან და ფონ დებ თან“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, სკო ლის პე და გო გი კა ცი).

გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა მი ე ნი ჭა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუ რორ ტო პო ტენ ცი
ალს, რო მელ საც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი შე ნა ტა ნის გა კე თე ბა შე უძ ლია მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ცხოვ რე ბა ში, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის თვის და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლის 
მი ღე ბა ში.

„ცა გერს აქვს შე სა ნიშ ნა ვი, უნი კა ლუ რი კუ რორ ტე ბი, სა დაც მი სას ვლე ლი გზე ბი 
არ არის მო წყო ბი ლი. აუ ცი ლე ბე ლია ამ კუ რორ ტე ბის კე თილ მო წყო ბა და დამ სვე
ნებ ლე ბის მო ზიდ ვა, რაც გა მო იწ ვევს ეკო ნო მი კუ რად მოძ ლი ე რე ბას“ (მცი რე მე
წარ მე).

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბით გა მო იკ ვე თა სხვა პრობ ლე მე ბიც, რო მელ თა გა დაჭ რა 
მო ქა ლა ქე ებს პრი ო რი ტე ტუ ლად მი აჩ ნი ათ. მათ შო რის  მო სახ ლე ო ბის თვის სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბის რე ა ლი ზა ცი ა ში დახ მა რე ბის სა კი თხი; მცი რე მე წარ მე ო ბის 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი და თვით მმარ თვე ლო ბის რო ლის გაზ რდა მო სახ ლე ო ბის ეკო
ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის მხარ და ჭე რის მი მარ თუ ლე ბით.

თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას აბ რკო ლებს ის, რომ ად გი ლობ რივ დო
ნე ზე, რეს პონ დენ ტთა აზ რით, არის კომ პე ტენ ცი ე ბის გა მიჯ ვნის სა ჭი რო ე ბა  ბევრ სფე
რო ში (გა ნათ ლე ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, გა რე მოს დაც ვის, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და 
სხვა სა კი თხე ბის).

რო გორც ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს ექ სპერ ტე ბი, ასე ვე ფო კუს ჯგუ ფე ბის დის კუ სი ე ბის 
მო ნა წი ლე მო ქა ლა ქე ე ბი ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად უს ვა მენ ხაზს სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით 
თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გაზ რდის სა კითხს.

ექ სპერ ტე ბის პო ზი ცი ით, ჯე რო ვა ნი ტემ პით არ ხორ ცი ელ დე ბა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის 
სტრა ტე გი ის პრინ ცი პე ბი და ბევრ სა კითხ ში თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
მხო ლოდ ფორ მა ლუ რი ა. მა თი მო საზ რე ბით, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა მაქ სი
მა ლუ რად უნ და იყოს ჩარ თუ ლი იმ სა კი თხე ბის გან ხილ ვა სა და მოგ ვა რე ბა ში, რომ ლე
ბიც შე ე ხე ბა ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას. მა გა ლი თად  ნე ბარ თვე ბის და ლი ცენ ზი ე ბის 
გა ცე მა ბუ ნებ რი ვი რე სურ სით სარ გებ ლო ბა ზე, მე ტი მო ნა წი ლე ო ბა  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.

„მე ტი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა უნ და ჰქონ დეს გა რე მოს დაც ვით სა კი თხებ ში, რად გან 
ჩვენს მო სახ ლე ო ბას ძა ლი ან აწუ ხებს ხე- ტყი სა და ჭი გოს ჭრის სა კი თხე ბი, გა-
ნიც დი ან დის კრი მი ნა ცი ას“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, იუ რის ტი).
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გა მოთ ქმუ ლი მტკი ცე პო ზი ცი ე ბით თვით მმარ თვე ლო ბა აუ ცი ლებ ლად უნ და გან კარ გავ
დეს მის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბულ უძ რავ ქო ნე ბას, თვი თონ უნ და გან საზ ღვრავ დეს და 
ანი ჭებ დეს ფუნ ქცი ას ამა თუ იმ შე ნო ბა სა თუ მი წას. ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მო ქა ლა ქე
ებ მა იცოდ ნენ, რომ მათ სა ჭი რო ე ბებს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბა მო აგ ვა რებს და არა 
ცენ ტრა ლუ რი, ან რო მე ლი მე სა მი ნის ტრო:

„წლე ბია შე ნო ბე ბი დან გრე ვის პი რა სა ა. მა შინ რო დე საც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მას 
მი ა ნი ჭებ და ფუნ ქცი ას და გა მო ი ყე ნებ და, რა სა ჭი რო ა, ქო ნე ბის მარ თვის სა ა-
გენ ტო გან კარ გავ დეს მუ ნი ცი პა ლურ ქო ნე ბას, რა ტომ უნ და ეხ ვე წე ბო დეს მას 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ამა თუ იმ უძ რა ვი ქო ნე ბის გად მო ცე მას“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, ად-
გი ლობ რი ვი მე წარ მე).

ასე ვე, არის პო ზი ცი ა, რომ ზო გი ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხის გა დაწყ ვე ტა უნ და იყოს 
დე ლე გი რე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა და ცე მით. მო
სახ ლე ო ბის თვის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია დარ წმუ ნე ბუ ლი იყოს იმა ში, რომ ნე ბის მი ე რი 
სა კი თხი ად გილ ზე წყდე ბა. 

„რო დე საც მო ქა ლა ქე იღებს მო ნა წი ლე ო ბას არ ჩევ ნებ ში და შემ დეგ იგი ვე მო-
ქა ლა ქეს ეუბ ნე ბი, რომ „ეს ჩე მი კომ პე ტენ ცია არა ა“ -ეს უკ ვე არაა ეფექ ტუ რი. 
ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლად ისე თი სა კი თხე ბის მოგ ვა რე ბა, რო გო რი ცაა შე შა, სამ შე ნებ-
ლო მა სა ლე ბი, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის სა კი თხი და უამ რა ვი ყო ფი თი თე მე ბი 
მო ქა ლა ქე ებ ში იწ ვევს უნ დობ ლო ბას და აზრს კარ გავს სხვა სა კი თხებ ზე მა თი 
მხრი დან ჩარ თუ ლო ბა“ (ინ ტერ ვი უ, სა ჯა რო მო ხე ლე).

პრინ ცი პუ ლია კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის და
ნიშ ვნის სა კი თხი სად მი. მათ თვის მი უ ღე ბე ლია თვით მმარ თვე ლო ბის ნე ბის იგ ნო რი რე ბა 
და მი ნი მა ლუ რი გავ ლე ნა. პო ზი ცი ას ამ სა კითხ ზე აჟ ღე რე ბენ რო გორც რი გი თი მო ქა
ლა ქე ე ბი, რომ ლე ბიც თვით მმარ თვე ლო ბას უცხა დე ბენ ნდო ბას, არა მედ ექ სპერ ტე ბი და 
ინ ტერ ვი უს რეს პონ დენ ტი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბიც: 

„აქ უფ რო ვი ცით ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბი, ვიდ რე იქ, სა დღაც, ცენ ტრში. 
მა გა ლი თად, „სო ცი ა ლუ რი ქუ ლე ბის“ მი ნი ჭე ბის თე მა, რამ დე ნი მა გა ლი თი ვი ცი, 
რომ მარ თლა გა ჭირ ვე ბუ ლებს არა აქვთ დახ მა რე ბა და შე და რე ბით ძლი ერს კი 
აქვს“ (ინ ტერ ვი უ, სა ჯა რო მო ხე ლე).

ით ქვა, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჯა რო მო ხე ლე თათ ვის თა ნა ბა რი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა
რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. სა მუ შა ოს შე ფა სე ბის სის ტე
მის სა კითხ ზე სა უბ რი სას უფ რო ზო გა დი შე ფა სე ბა ის მო და, თუმ ცა გაჟ ღერ და პო ზი ცი
აც, რომ პე რი ო დუ ლად რა ღაც კითხ ვე ბი ჩნდე ბა, რო მელ ზეც აუ ცი ლე ბე ლია ობი ე ტუ რი 
პა სუ ხის გა ცე მა და ამ კუ თხით გა მო ყე ნე ბუ ლია მე რი ის ში და აუ დი ტი.

„პა ტა რა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ვართ და ყვე ლამ კარ გად ვი ცით, სად რა რის კი არ სე-
ბობს, ვერ ვი ტყო დი თა მა მად, რომ იდე ა ლურ ვა რი ან ტში ვართ, პი რი ქით, კითხ-
ვე ბი ნამ დვი ლად არ სე ბობს ზოგ შემ თხვე ვებ ში, სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, 
რომ ლე ბიც სტრუქ ტუ რუ ლად მე რი ას ექ ვემ დე ბა რე ბი ან, ამ თე მებ ზე ში და აუ დი-
ტი მუ შა ობს“ (მე რი ის სამ სა ხუ რის უფ რო სი).
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3.3.ინკლუზიურობა

კვლე ვის ერ თერთ თე მას წარ მო ად გენ და მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის სა კი თხი, არ სე ბუ ლი 
პრაქ ტი კა, გა მოწ ვე ვე ბი. გა მო იკ ვე თა, რომ კვლე ვის მო ნა წი ლე თა აზ რით, მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბა, უპი რო ბოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, თუმ ცა, რეს პონ დენ ტთა 15%ის მო საზ რე
ბით, ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი ამას ვერ აც ნო ბი ე რე ბენ. 47%ს მი აჩ ნი ა, რომ ეს 
სა ჭი რო ე ბა მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ არის გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი, ხო ლო 21% ნათ ლად ხე დავს 
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის მხრი დან ამ ფაქ ტის მნიშ ვნე ლო ბის გა აზ რე ბას.

არა ერ თგვა რო ვა ნია გა მო კი თხულ თა მო საზ რე ბა, თუ კონ კრე ტუ ლად რა სა კი თხებ ში ხდე
ბა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა. ყვე ლა ზე ხში რად და სა ხელ და შემ დე გი თე მე ბი: 
ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრის პრო ცე სი 26%; მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა 19%; მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა 18%; ად გი ლობ რი ვი ბი
უ ჯე ტის გან ხილ ვა 17%.

სა ინ ტე რე სო ა, რომ ხში რად (39%) რეს პონ დენ ტებს სურ ვი ლიც არ ჰქო ნი ათ, რომ მომ სა
ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბულ ხარ ვე ზებ ზე მი ე წო დე ბი ნათ ინ ფორ მა ცია შე სა ბა მი სი უწყე
ბის თვის. ეს შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ და გა მო კი თხულ თა 25%ს, ხო ლო 36%ს არ ჰქო ნია 
ამის სა შუ ა ლე ბა. ის 25%, რო მელ საც ჰქო ნია მსგავ სი გა მოც დი ლე ბა, უკუ კავ ში რის თვის 
იყე ნებ და შემ დეგ გზებს: პი რა დი შეხ ვედ რა შე სა ბა მი სი უწყე ბის წარ მო მად გე ნელ თან 65%; 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დზე/ ვებ გვერ დზე პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბა  23%, წე რი
ლი 12%.

რეს პონ დენ ტე ბის გა მოც დი ლე ბა გან სხვავ დე ბო და სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის ფორ მე ბის 
ცნო ბა დო ბა სა და გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სი თაც: დი აგ რა მა N4:

სამოქალაქო ჩართულობის რომელი ფორმა გამოგიყენებიათ?
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თვი სებ რივ კვლე ვა ში მო ქა ლა ქე ებს მოჰ ყავ დათ მა გა ლი თი, რო ცა მა თი ცალ კე უ ლი თუ 
ჯგუ ფუ რი ინი ცი ა ტი ვა მხარ და ჭე რი ლი იყო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ. მა გა ლი თად  სოფ
ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მის პრი ო რი ტე ტე ბი, სა ნი ავ ღვრე არ ხე ბის გაწ მენ და და ა.შ.. 
მათ ხა ზი გა უს ვეს, რომ შე სა ბა მი სი აქ ტი უ რო ბის შემ თხვე ვა ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან ხე
ლის შეშ ლა არ ჰქო ნი ათ. მი უ ხე და ვად ამი სა, აღი ა რე ბენ, რომ მო სახ ლე ო ბა, ძი რი თა დად, 
ინერ ტუ ლია სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბი სად მი. სა კითხს იგი ვე შე ფა სე ბა მი ე ცა სიღ რმი სე
უ ლი ინ ტერ ვი უს რეს პონ დენ ტე ბის მხრი დან: 

„კა ნო ნი აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას მო სახ ლე ო ბას, ჩა ა ტა რონ კრე ბე ბი, აირ ჩი ონ სოფ-
ლის რჩე უ ლი, წა რად გი ნონ გან ცხა დე ბე ბი და მო ი თხო ვონ შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბა 
ჩვე ნის მხრი დან, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, ეს არ ხდე ბა“ (სა ჯა რო მო ხე ლე).

გა მო კი თხულ მა რეს პონ დენ ტებ მა გა მოყ ვეს სხვა დას ხვა სა ჭი რო ე ბა 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: 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  41%; 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  21%; 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  21%; 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 9%.

სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის მნიშ ვნე ლო ბას აღი ა რე ბენ თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე
ბიც და მი ე სალ მე ბი ან ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ და წყე ბულ 
დი ა ლოგს სა კითხ თან და კავ ში რე ბით.

რო გორც რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ში გა მოჩ ნდა, მო სახ ლე ო ბა იც ნობს სა მო ქა ლა ქო სა ზო
გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც ჩარ თულ ნი არი ან ად გი ლობ რივ პო ლი ტი კურ დი
ა ლოგ ში. გა მო კი თხულ თა 40%მა იცის ასე თი ერ თი ორ გა ნი ზა ცია მა ინც, 49%მა ერ თზე 
მე ტი, ხო ლო სამ ზე მე ტი 11%ის თვის არის ცნო ბი ლი. მათ საქ მი ა ნო ბას კი 58% აფა სებს, 
რო გორც ეფექ ტურს.

სხვა დას ხვაგ ვა რი ა, რეს პონ დენ ტთა შე ფა სე ბით, 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. ძი რი თა დად, ეს მო საზ რე ბე ბი შემ
დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და:

მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის მი ტა ნა ხე ლი სუფ ლე ბას თან  54%; ინ ფორ მი რე ბა/ გა ნათ
ლე ბა  42%; მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა  34.7%; 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  31%; 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  30%; ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის 
ად ვო კა ტი რე ბა  27%; რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბის კონ ტრო ლი/ მო ნი ტო რინ გი  22%.

რეს პონ დენ ტებ მა ასე ვე აღ ნიშ ნეს ის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლებ ზეც სა ჭი როდ 
მი აჩ ნი ათ ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან მე ტი ადა მი ა ნუ რი და ფი ნან სუ რი რე
სურ სე ბის მი მარ თვა. ეს მი მარ თუ ლე ბე ბი ა: ჯან დაც ვა  56%, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა 
 52%, 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  43%, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  37%, შშმ პი რე ბის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მო  29%, 
მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა  27%, კულ ტუ რა გა ნათ ლე ბა  27%, სას მე ლი წყა ლი  
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23%, პარ კე ბი და გამ წვა ნე ბა  15%, მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი მო ხუ ცე ბის მხარ და ჭე რის 
სერ ვი სე ბი 13%, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა 12%, სა ნი აღ ვრე ქსე ლი 11%, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ტრან სპორ ტი  10%, სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი  10%, 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  8%, წყა ლა რი ნე ბა (კა ნა ლი
ზა ცი ა)  7%, სარ წყა ვი წყა ლი /ი რი გა ცია  6%.

თვი სებ რივ კვლე ვა შიც გა მო იკ ვე თა იგი ვე სა ჭი რო ე ბე ბი, მა გა ლი თად  შშმ პი რე ბის თვის 
ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს და მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი; 
ასე ვე ყუ რა დღე ბის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ზო გი ერ თი მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სე ბი, 
მა გა ლი თად  უმ წეო ხან დაზ მუ ლე ბი. ით ქვა, რომ ჯერ კი დევ არაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
გენ დე რუ ლი ბა ლან სით შედ გე ნი ლი პროგ რა მე ბი და არის ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბის დახ
მა რე ბის უფ რო მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის სა ჭი რო ე ბა, რომ ლის ად ვო კა ტი რე ბა შიც ხე და
ვენ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის როლს და გან სა კუთ რე ბით გა მო ყო ფენ ინ ფორ მი რე ბის, 
გა ნათ ლე ბის, მო ნი ტო რინ გის მი მარ თუ ლე ბებს.

ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი გა მო ხა ტა ვენ პო ზი ცი ას, რომ ად გი ლობ რივ მმარ თვე
ლო ბა ში უნ და და ი ნერ გოს ისე თი მე ქა ნიზ მე ბი, რა საც მოყ ვე ბა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის 
გა აქ ტი უ რე ბა. 

„ი სი ნი თა ვად უნ და იღებ დნენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და ჩვენ, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი-
სუფ ლე ბა უნ და ამო ვუდ გეთ მხარ ში მა თი იდე ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას“ (ინ ტერ ვი უ, 
სა ჯა რო მო ხე ლე).

სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლის სა კითხ ზე სა უბ რი სას გა მო იკ ვე თა პო ზი ცი ე ბი, რომ 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ფუნ ქცია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცეს ში ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა:

„მე ო რე წე ლია ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ მო-
ნი ტო რინგს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის კუ თხით. ეს 
ძა ლი ან დრო უ ლი და კარ გი საქ მე ა, რად გან მათ მი ერ მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი-
ე ბის სა ფუძ ველ ზე სა ჯა რო ო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის კუ თხით გა მოს წორ-
და მდგო მა რე ო ბა“ (ინ ტერ ვი უ, სა ჯა რო მო ხე ლე).

კვლე ვის სხვა მო ნა წი ლე ე ბიც მი ე სალ მე ბი ან არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის გა აქ ტი უ რე ბას 
და ახა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 
მი ერ ით ქვა, რომ ცა გერ ში 4 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი აა და მათ მი მართ მო ლო დი ნი 
მა ღა ლი ა:

„სა ჭი რო ა, ჩვენ მე ტად ვენ დოთ ასეთ ორ გა ნი ზა ცი ებს, მათ აქ ტი უ რო ბა ზე ძა ლი ან 
ბევ რი რა მეა და მო კი დე ბუ ლი. ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ას ვიც ნობთ და მა თი წარ მო-
მად გენ ლე ბი ჩარ თუ ლე ბი არი ან კო მი სი ებ ში“ (სა ჯა რო მო ხე ლე).

ერ თე უ ლი ნი ჰი ლის ტუ რი გან წყო ბე ბის მი უ ხე და ვად, მსგავ სი პო ზი ცია აქვთ სა ზო გა დო ე
ბის რი გით წარ მო მად გენ ლებ საც: 

„ყვე ლა კვლე ვა იმას აჩ ვე ნებს, რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა იწ-
ვევს მო სახ ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბას და მმარ თვე ლო ბის მი მართ ნდო ბის გაზ რდას. 
საკ მა ოდ ბევ რი რამ გა ვი გეთ, მა თი მეშ ვე ო ბით, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის შე სა ხებ“ (ფო კუს -ჯგუ ფი, სკო ლის პე და გო გი).
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მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ფორ მებ ში უფ რო ხში რად და სა ხელ და სოფ ლის კრე ბებ ში მო
ნა წი ლე ო ბა. და მო კი დე ბუ ლე ბა ისე თი მე ქა ნიზ მე ბის ქმე დი თო ბის სა კი თხი სად მი, რო გო
რი ცაა მრჩე ველ თა საბ ჭო, გენ დე რუ ლი საბ ჭო  არა ერ თგვა რო ვა ნი ა. მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
მო ქა ლა ქემ მი უ თი თა, რომ თა ნამ შრომ ლობს გენ დე რულ საბ ჭოს თან. გუ ლის ტკი ვი ლი გა
მო ით ქვა იმის გა მო, რომ არ არის და ნერ გი ლი სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი. არ არის აქ ტი უ
რო ბა პე ტი ცი ის წარ დგე ნის სა კითხ ში და მო ქა ლა ქე ე ბი ეფექ ტუ რად ვერ იყე ნე ბენ სა მო
ქა ლა ქო გავ ლე ნის ამ მნიშ ვნე ლო ვან მე ქა ნიზმს.

ვერ მოხ და პო ზი ცი ა თა ჩა მო ყა ლი ბე ბა იმას თან და კავ ში რე ბით, რო გო რი უნ და იყოს 
კერ ძო სექ ტო რის რო ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ცხოვ რე ბა ში. სა ინ ტე რე სო მო საზ რე ბა 
ჰქონ და თა ვად სექ ტო რის წარ მო მად გე ნელს, რო მელ საც მი აჩ ნი ა, რომ „კერ ძო სექ ტო-
რის პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბა, მას თან თა ნამ შრომ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვა, 
ინო ვა ცი ურ პრო ექ ტებ ში მა თი ჩარ თუ ლო ბა - ეს იდე ა ლუ რი მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა ხუ-
რე ბა იქ ნე ბო და“, თუმ ცა თა ვად ვე აღი ა რებს, რომ ეს სა კი თხი არ სარ გებ ლობს პო პუ
ლა რო ბით.

4.დასკვნადარეკომენდაციები:

კვლე ვის მა სა ლე ბით გა კეთ და შემ დე გი მიგ ნე ბე ბი  სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის და პრო ცეს ში ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის, ეფექ ტი
ა ნო ბის, ინ კლუ ზი უ რო ბის სა კი თხებ ზე:

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა შუ ა ლო დი ნა მი კით, 
მაგ რამ შე უ ფერ ხებ ლად ხორ ცი ელ დე ბა. ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის და მო ქა ლა ქე ე ბის 
აქ ტი უ რი ნა წი ლის მი ერ სა თა ნა დოდ არის გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი მი სი მნიშ ვნე ლო ბა.

გამ ჭვირ ვა ლო ბა: რე ფორ მის მთა ვა რი ნიშ ნუ ლი, მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, გარ
კვე უ ლი მი მარ თუ ლე ბით, კერ ძოდ  ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ხით  უკ ვე 
და ნერ გი ლი ა. ეს ეხე ბა რო გორც მო ქა ლა ქე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის, ღი ა ო ბის, ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის სა კითხს, ასე ვე სხვა კონ კრე ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვას. სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ა, ვა კან სი ე ბი, ბი უ ჯე ტი, მი სი ცვლი ლე ბე ბი, გან კარ გუ ლე ბე ბი, სხვა დას
ხვა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი, სა ჯა რო მო ხე ლე თა დეკ ლა რა ცი ე ბი და სხვა სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცია შე სა ბა მის დრო ში აი სა ხე ბა ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე, 
ვა კან სი ე ბის სპე ცი ა ლურ სა ი ტებ ზე და ფე ის ბუქ გვერ დზე  „ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი“.

რო გორც ოფი ცი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ისე ვე მო ქა ლა ქე ე ბი კმა ყო
ფი ლე ბით აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ცა გე რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ზე გამ ჭვირ
ვა ლე და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ათე ულ ში ა.

მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა: მი უ ხე და ვად შე თა ვა ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტუ რო ბი
სა, ის ვერ არის სა თა ნა დოდ ეფექ ტი ა ნი და ხელ მი საწ ვდო მი მო ქა ლა ქე ე ბის თვის  ინ ტერ
ნე ტის მი წო დე ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო  და ეს სე რი ო ზულ გა მოწ ვე ვას 
წარ მო ად გენს.
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მო ქა ლა ქე თა მხრი დან და ფიქ სირ და სერ ვი სე ბის მი ღე ბის ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
სა ჭი რო ე ბა და თე მებ ში სპე ცი ა ლუ რად აღ ჭურ ვი ლი ცენ ტრე ბის და ნერ გვის აუ ცი ლებ ლო
ბა. სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მე ბი, მი ღე ბუ ლი მა სა ლე ბის ანა ლი ზით, არ ეფუძ ნე ბა სე რი ო ზულ 
კვლე ვებს და ეფექ ტი ა ნო ბის, გავ ლე ნის სის ტე მა ტი ზი რე ბულ შე ფა სე ბას. სა ჭი რო ე ბა თა 
კვლე ვე ბის პრაქ ტი კა არ სე ბობს, მაგ რამ არ არის სა თა ნა დოდ და ნერ გი ლი. გა მო ით ქვა 
სურ ვი ლი, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო უფ რო აქ ტი უ რად იყოს მო ნი ტო რინ გის პრო
ცეს ში ჩარ თუ ლი.

გა მო იკ ვე თა გა მოწ ვე ვა შშმ პი რე ბის თვის სა ჭი რო პროგ რა მე ბის და ნერ გვის, ასე ვე ახალ
გაზ რდე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში დამ კვიდ რე ბის წა მა ხა ლი სე ბე ლი ზო მე ბის ნაკ ლე ბო ბის 
კუ თხით. ყვე ლა აღი ა რებს მუნ ცი პა ლი ტე ტი დან ახალ გაზ რდე ბის გა დი ნე ბის შე მაშ ფო თე
ბელ ტენ დენ ცი ას.

გა მო იკ ვე თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლი და მი სი გა მო ყე ნე ბის კუ თხით 
არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი. გა მოწ ვე ვე ბი, რის გა მოც უდი დე სი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე კუ
რორ ტე ბი და ტუ რის ტუ ლი ზო ნე ბი მიმ ზიდ ვე ლი არ არის დამ სვე ნებ ლე ბის თვის (პირ ველ 
რიგ ში  ში და გზე ბი).

კვლე ვის მიგ ნე ბე ბით, მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სა სურ ვე ლია თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბის პრო ცეს ში გა მიჯ ნუ ლი იყოს 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. მა გა ლი თად ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის, რო გო რი ცაა წყა ლი, სამ შე ნებ ლო 
მა სა ლე ბი, ტყე და ასე შემ დეგ, მარ თვის სა კი თხი.

გან სა კუთ რე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბაა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის რო ლის მი მართ სო
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის გან საზ ღვრის პრო ცეს ში.

მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბა: ყა ლიბ დე ბა პო ზი ტი უ რი გან წყო ბა სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი
რე ბის სა კი თხის მი მართ და ის აღ ქმუ ლი ა, რო გორც მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის და 
დე მოკ რა ტი უ ლი მარ თვის ფორ მა. ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ჩა მო
ყა ლიბ დნენ, რო გორც მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა მო ქა ლა ქო აქ ტო რე ბი და არის მო ლო დი ნი, რომ 
მათ მე ტი გავ ლე ნა ექ ნე ბათ ად გი ლობ რივ პრო ცე სებ ზე.

გაკეთებულიმიგნებებისსაფუძველზეგაკეთდარეკომენდაციები:

ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას:

აუ ცი ლე ბე ლია ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის სა კითხ ზე, 
მო ქა ლა ქე თათ ვის მის მი ერ მო ტა ნი ლი დი ვი დენ დე ბის გაც ნო ბა, იმ სა კი თხე ბის გა მოკ ვე
თა, რო მე ლიც ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფე ბის და ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თი ა ნო ბით 
უნ და გან ხორ ცი ელ დეს. მა გა ლი თად  სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის სა კი თხი, ად გი ლობ
რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა და სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და სხვა პრი ო რი ტე ტე ბის 
გან საზ ღვრა, მო ნი ტო რინ გი.

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის, რო გორც მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის 
ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი ფორ მის და ნერ გვის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ
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ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის შეს წავ ლა, ფარ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი დი ა ლო გის და წყე ბა და 
სა თა ნა დო ცნო ბი ე რე ბის ხელ შე წყო ბა, რა თა მომ ზად დეს სა ფუძ ვე ლი მო მა ვა ლი წლე ბის 
ბი უ ჯეტ ში და ნერ გვის თვის. ამ მი მარ თუ ლე ბით მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა ად გი ლობ რივ 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან.

 მო ქა ლა ქე ე ბის თვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ნაბ რად მი უწ ვდე ბო დეთ ხე ლი 
ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბა ზე, ამის თვის ცენ ტრი დან მო შო რე ბულ თე მებ ში დრო უ
ლად უნ და მოხ დეს სა თა ნა დოდ აღ ჭურ ვი ლი „ცენ ტრე ბის“ გა მარ თვა, რა თა მო ქა ლა
ქე ებს მი ე ცეთ შე საძ ლებ ლო ბა, შე უ ფერ ხებ ლად ისარ გებ ლონ მუ ნი ცი პა ლუ რი მომ სა
ხუ რე ბით. ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხდე ბა პან დე მი ის ვი თა რე ბა ში, რო ცა 
მო ქა ლა ქე ებს პე რი ო დუ ლად ეზ ღუ დე ბათ გა და ად გი ლე ბა.

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წინ სვლა ში გან სა კუთ რე ბულ ად გილს იკა ვებს ტუ რის ტუ ლი პო
ტენ ცი ა ლის სწო რი გა მო ყე ნე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა კუ რორ ტო ად გი ლე ბის ინ ფრას
ტრუქ ტუ რის დრო უ ლი მო წეს რი გე ბა, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა, რა თა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მო სახ ლე ო ბამ მი ი ღოს ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი ტუ რის ტულ მომ სა ხუ რე ბა ზე 
გათ ვლი ლი სხვა დას ხვა საქ მი ა ნო ბით.

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სპე ცი ფი კა გან საზ ღვრავს ეფექ ტუ რი ახალ გაზ რდუ ლი პო ლი ტი
კის აუ ცი ლებ ლო ბას. სა ჭი როა გან სა კუთ რე ბუ ლი ორი ენ ტა ცია ახალ გაზ რდა ოჯა ხე ბის 
მხარ და ჭე რა ზე, მათ თვის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის პროგ რა მე ბის და ნერ გვა ზე და 
სხვა ხელ შემ წყობ ღო ნის ძი ე ბებ ზე, რა თა ად გი ლობ რი ვი ყო ფა გახ დეს მიმ ზიდ ვე ლი და 
შემ ცირ დეს ახალ გაზ რდა ასა კის მო სახ ლე ო ბის გა დი ნე ბა.

 სა ჭი როა გან ხორ ცი ელ დეს უფ რო სენ სი ტი უ რი პო ლი ტი კა შშმ თე მის მხარ და სა ჭე რად. 
პირ ველ რიგ ში ეს ეხე ბა სა თა ნა დო ინ ფრას ტრუქ ტუ რას, მა თი სო ცი ა ლუ რი, ჯან მრთე
ლო ბის დაც ვის ღო ნი სი ე ბებს.

ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს:

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა მო ქა ლა ქე თა პრობ
ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის, სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნის სა კი თხებ ში. ად გი ლობ რი ვი 
სამ სა ხუ რე ბის მხრი დან მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ხა რის ხის მო ნი
ტო რინ გის კუ თხით.

 თვით მმარ თვე ლო ბას თან და აქ ტი ურ სა მო ქა ლა ქო ჯგუ ფებ თან მჭიდ რო დი ა ლო გი სა
მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თვის.

 სა ჭი როა კერ ძო სექ ტო რის კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის თა ო ბა ზე ცნო ბი ე რე
ბის ამაღ ლე ბა მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბა ში. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ პრო ცე სებ ში მო სახ ლე
ო ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თვა. უნ და გაძ ლი ერ დეს ამ მი მარ თუ ლე ბით 
საკ რე ბუ ლოს რო ლიც.
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ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას:

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე შე უ ფერ ხებ ლად მოხ დეს დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის 
სტრა ტე გი ის ყვე ლა სარ გებ ლის ასახ ვა; გა და ი ხე დოს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ფუნ ქცია სა ხელ წი ფო პროგ რა მე ბის ბე ნე ფი ცი ა რე ბის გან საზ ღვრის სა კითხ ში და გა ე
ზარ დოს უფ ლე ბა მი სი ლე ბე ბი, რა თა მოხ დეს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ცი პის 
უკე თე სი დაც ვა.

 სა სურ ვე ლია დაჩ ქარ დეს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის და ნერ გვა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ
ში, სა დაც მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა არ და წყე ბუ ლა არა სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ა თის გა მო. 
მოხ დეს შე სა ბა მი სი მე თო დო ლო გი უ რი და სა კონ სულ ტა ციო უზ რუნ ველ ყო ფა; გა მოც
დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის, სპე ცი ა ლის ტე ბის გაც ვლის, სა მო ქა ლა ქო დი ა ლო გის ფარ თო
მას შტა ბი ა ნი კამ პა ნი ე ბის ხელ შე წყო ბა.
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გურიისრეგიონი

ლანჩხუთის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტში

საჯარომმართველობისრეფორმის

გატარებისპროცესში

მოსახლეობისსაჭიროებათაშეფასების

ანგარიში

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 ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 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. 

COVID19ის 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 
ხელ შე წყო 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, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, „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 ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით გა მარ თულ 
ფო კუს  ჯგუ ფებს. კვლე ვით გან ხორ ცი ელ და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მო ქა ლა
ქე ე ბის თვის 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 ფა სე ბა და მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა უკე თე სი მომ სა ხუ რე ბის 
მი სა ღე ბად. 

1.საჭიროებათაკვლევისმიზანიდამეთოდოლოგია

2021 წლის მა ის ივ ნის ში პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ
მის საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის თვის“ ფარ გლებ ში, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, 
სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო დარ ბა ზი სა და ლან ჩხუ თის სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის მი ერ ჩა
ტარ და მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა. 

აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა მიზ ნად ისა ხავს მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის გან საზ ღვრას, ად გი ლობ
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მი ერ მო ქა ლა ქე ე ბის თვის გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბას 
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ეფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ინ კლუ ზი უ რო ბის კუ თხით და მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე
მე ბის სა ფუძ ველ ზე კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბას. 

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ში 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. რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შე საგ რო ვებ ლად წი
ნას წარ შე მუ შავ და ან კე ტა/ კითხ ვა რი. თვი სებ რი ვი მა სა ლე ბი შეგ როვ და ფო კუს ჯგუ ფე
ბი სა და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს ფორ მა ტით. 

შერ ჩე ვის ერ თე ულ ში მოხ ვდა ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ქა ლა ქის ზო ნა და 53 სო
ფე ლი.

რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შე საგ რო ვებ ლად ან კე ტი რე ბით გა მო ი კი თხა 160 რეს პონ
დენ ტი. სეგ რე გა ცი ით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით გა მო კი თხულ თა 58,75% ქა ლი ა, 41,25%. 
მა მა კა ცი.

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბი სას, ფო კუს ჯგუ ფე ბის ფორ მატ ში მო ნა წი ლე ობ და 
19 ადა მი ა ნი, ხო ლო პი რის პირ ინ ტერ ვი უს ტექ ნი კით გა მო ი კი თხა 4 სხვა დას ხვა მი მარ თუ
ლე ბის ექ სპერ ტი. 

მო ნა ცემ თა სა ბო ლოო ანა ლი ზის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა რა ო დე ნობ რი ვი და თვი
სებ რი ვი მა სა ლე ბის კონ სო ლი და ცი ა. სულ გა მო კითხ ვა ში, რო გორც რა ო დე ნობ რივ, ასე ვე 
თვი სებ რივ სეგ მენ ტში, ჩარ თუ ლი იყო 183 რეს პონ დენ ტი. 

2.კვლევისსოციალურ-დემოგრაფიულიმახასიათებლები

სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის მი ხედ ვით კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუფს წარ
მო ად გე ნენ 18დან 65 წ. ზე ვით მო ქა ლა ქე ე ბი. რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის გათ ვა ლის წი
ნე ბით, ასა კობ რი ვი ზღვა რი შემ დეგ ნა ი რად შე ივ სო: 1834 წლამ დე კა ტე გო რი ა ში მოხ ვდა 
გა მო კი თხულ თა 23,75%; ნა ხე ვარ ზე მე ტი, ანუ 54,38% აღ მოჩ ნდა 34დან 65 წლამ დე კა
ტე გო რი ა ში, ხო ლო 65 წელს ზე ვით კა ტე გო რი ამ შე ად გი ნა 21,88%.

რეს პონ დენ ტებს შო რის არი ან 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 ერე 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. რაც ზრდის შე საძ ლებ ლო ბას, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის 
სა ჭი რო ე ბა და შე ფა სე ბე ბი მოხ ვდეს კვლე ვის ანა ლიზ ში.

გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბას, ანუ 75%ს, გან სა კუთ რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი 
არა აქვს, 13,13% სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ა, 7,5% მრა ვალ შვი ლი ა ნია და 4,38%  იძუ ლე
ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი.

რაც შე ე ხე ბა რეს პონ დენ ტთა ოჯა ხურ მდგო მა რე ო ბას, 56,25% და ქორ წი ნე ბუ ლი ა, 25%  
და უ ქორ წი ნე ბე ლი, 10,63%  ქვრი ვი და 8,13%  გან ქორ წი ნე ბუ ლი.

გა ნათ ლე ბის მი ხედ ვით, გა მო კი თხულ თა 35,63% უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი თა ა, 37,5% პრო
ფე სი უ ლი/ კო ლე ჯის გა ნათ ლე ბით, ხო ლო 21,25%ს სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა აქვს. კვლე ვა ში 
მო ნა წი ლე არას რუ ლი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის მქო ნე რეს პონ დენ ტთა რიცხ ვმა 5,63% შე
ად გი ნა.
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რეს პონ დენ ტთა და საქ მე ბის სტა ტუ სის მი ხედ ვით, გა მო კითხ ვა ში ჩარ თუ ლი პი რე ბის სა
ერ თო რა ო დე ნო ბის 31,88% თვით და საქ მე ბუ ლი ა, 21,13%  პენ სი ო ნე რი, სა ჯა რო მო ხე
ლე თა რა ო დე ნო ბამ 14,38% შე ად გი ნა. უმუ შე ვარ თა რიცხ ვი 13,75%ი ა, ხო ლო 10% სა ბი
უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ა ში მუ შა ობს. სხვა სამ სა ხუ რი აქვს 3,28%ს და 2,25% სტუ დენ ტი, ან 
მოს წავ ლე ა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გა მო კი თხულ თა 37,5%ის თვის ოჯა ხის ყო ველ თვი უ რი შე მო სა ვა ლი 
101500 ლა რის ფარ გლებ ში ა, რაც არ სე ბულ სა ბაზ რო პი რო ბებ ში ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად 
და ბა ლი შე მო სა ვა ლი ა. 22,5%ის თვის აღ ნიშ ნუ ლი შე მო სავ ლი 501900 ლა რის ფარ გლებ ში 
მერ ყე ობს; 13,13%ს 901 ლარ ზე მე ტი აქვს; 3,75% აცხა დებს, რომ 100 ლარ ზე ნაკ ლებს 
გა მო ი მუ შა ვებს, ხო ლო 23,13%მა ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის გან თა ვი შე ი კა ვა.

3.კვლევისძირითადიშინაარსი

გამჭვირვალობა

თვით მმარ თვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის შე ფა სე ბის თვის სა ინ ტე რე სოა მო-
სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე. გა მო
კითხ ვით მი ღე ბუ ლი რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბით ირ კვე ვა, რომ რეს პონ დენ ტთა უდი დეს 
ნა წილს  58,75%ს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არა აქვს. 
არა ინ ფორ მი რე ბულ თა კა ტე გო რი ა ში 57,45% ქა ლია და 42,55%  მა მა კა ცი. 28,13%მა და
ა დას ტუ რა, რომ ნა წი ლობ რივ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას, მხო ლოდ 13,13% თვლის, რომ სა ჯა
რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე სრუ ლად ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა. მო ნა ცემ თა გა ფილ ტვრით 
მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ნა თელს ხდის, რომ რე ფორ მა ზე არა ინ ფორ მი რე ბუ ლი მო ქა ლა ქე
ე ბის 24,5% სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბი თა ა, 21,3%  უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბით.

სა ყუ რა დღე ბო ა, რომ პენ სი ო ნერ თა დი დი ნა წი ლი (33%) არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი რე
ფორ მა ზე, რის შე საძ ლო მი ზე ზად ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბის თვის სა ჭი რო უნა რე ბის არ
ქო ნა სა ხელ დე ბა. კი დევ უფ რო სა ყუ რა დღე ბო ა, რომ არა ინ ფორ მი რე ბულ თა კა ტე გო რი ა
ში ახალ გაზ რდე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლიც (29,2%) მოხ ვდა. ამ მო საზ რე ბას თვი სებ რი
ვი მო ნა ცე მე ბიც ადას ტუ რებს. 

„რა ტომ ღაც, ეს სა კი თხი არ არის ახალ გაზ რდე ბის ინ ტე რე სის სფე რო, მე, მა გა-
ლი თად, სა ერ თოდ არა ფე რი ვი ცი ამის შე სა ხებ. ალ ბათ, უნ და და ვა ინ ტე რე სოთ 
ახალ გაზ რდე ბი“ - სო ფელ ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რდა ქა ლი (ფო კუს ჯგუ ფი). 

გა მო კი თხუ ლე ბი არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბელ სუ ბი ექ ტად თვით მმარ თვე
ლო ბას მი იჩ ნე ვენ და აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ვე ზის გა სას წო რებ ლად სწო რად შე მუ შა ვე ბულ 
სტრა ტე გი ის სა ჭი რო ე ბა ზე მი ა ნიშ ნე ბენ. 

„თუ ხე დავ, რომ არ აინ ტე რე სებს, უნ და და ა ინ ტე რე სო. ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბა - ხალ ხი ა! შენ მი სი წარ მო მად გე ნე ლი ხარ. თუ რა მე ხალ ხის თვის 
გა ა კე თე, უნ და მი ი ტა ნო შენს მო ქა ლა ქე ე ბამ დე და და ა ინ ტე რე სო“ - თვით და საქ-
მე ბუ ლი ქა ლი (ფო კუს ჯგუ ფი).

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის წყა რო ზე სა უბ რი სას რეს
პო დენ ტთა 55,3% აცხა დებს, რომ ინ ფორ მა ცი ას ახ ლობ ლის გან, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლით, 
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გა ზე თით იღებს. 18,1% აღ ნიშ ნავს, რომ ინ ფორ მა ცია მი ი ღო ტე ლე ვი ზი ით; 9,4% მი ა
ნიშ ნებს, რომ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან, ან ხე ლი სუფ ლე ბას თან შეხ ვედ რა ზე 
გა ი გო აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. 6,3%ის თვის ინ ფორ მა ცი ის წყა რო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ვებ გვერ დი ა. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი დან სა ყუ რა დღე ბოა ის ფაქ ტი, რომ სუს ტია არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი ინ ფორ მი რე ბის სა კითხ ში. ასე ვე სა სიგ ნა ლო ინ ფორ მა
ცი ა ა, რომ გა სა აქ ტი უ რე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დის მუ შა ო ბა. 

რამ დე ნად შეც ვლის არ სე ბულ მო ცე მუ ლო ბას და გა ა უმ ჯო ბე სებს თუ არა სა ჯა რო მმარ-
თვე ლო ბის რე ფორ მა მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს, ამ სა კითხ ზე 60,6%ს ჯერ კი დევ არა აქვს 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პა სუ ხი. 30,6% უფ რო და მა ჯე რე ბელ პო ზი ცი ას ინარ ჩუ ნებს და ცალ სა
ხად ადას ტუ რებს, რომ რე ფორ მით შე საძ ლე ბე ლია მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. ნი ჰი
ლის ტუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა შე იმ ჩნე ვა 6,3%ის მხრი დან. 2,5%  ცალ სა ხად ინარ ჩუ ნებს 
რა დი კა ლურ პო ზი ცი ას და მი იჩ ნევს, რომ ვე რა ნა ი რი სა ჯა რო რე ფორ მა ვერ შეც ვლის 
მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს. 

თვი სებ რი ვი მა სა ლე ბი უფ რო ნა თელს ხდის მო ქა ლა ქე თა პო ზი ცი ებს:

„პირ ველ რიგ ში, უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს კვა ლი ფი ცი უ რი გუნ დი, რო მე ლიც პრო ფე-
სი ულ დო ნე ზე მო ემ სა ხუ რე ბა მო ქა ლა ქე ებს. აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მა თუ სწო რად 
და კარ გად გა ტარ და, რა თქმა უნ და, გა ა უმ ჯო ბე სებს მო ქა ლა ქე ე ბის თვის მომ სა-
ხუ რე ბის მი წო დე ბას“ - მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და (ფო კუს-ჯგუ ფი). 

“სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა მიზ ნად ისა ხავს სა ჯა რო მო ხე ლის პრო ფე სი-
ულ ზრდას, იმავ დრო უ ლად, მან უნ და მი ა წო დოს მო ქა ლა ქე ებს სწო რი ინ ფორ-
მა ცი ა. მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა თან უნ და ახ ლდეს ამ პრო ცესს. მაგ რამ, 
ჩე მი აზ რით, დღეს დღე ო ბით ნელ -ნე ლა მიმ დი ნა რე ობს ეს რე ფორ მა და არ არის 
სა ჭი რო შე დე გი“ - ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გე ნე ლი (ფო კუს-ჯგუ ფი). 

ისი ნი, ვი საც სჯე რა რე ფორ მით მი ღე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი შე დე გე ბის, ცალ სა ხად მი ა
ნიშ ნე ბენ, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა სერ ვი სებ ზე სრულ და დრო ულ ინ ფორ მი რე ბა ზე 
უნ და გა ა კე თოს აქ ცენ ტი (21,3%). მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მომ სა ხუ რე ბის ზრდა და 
სა ჯა რო მო ხე ლე თა ცოდ ნის და უნა რე ბის ამაღ ლე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად მი აჩ ნია 14,4%
ს. სა ყუ რა დღე ბო ა, რომ მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბით, 33,1%მა სა ერ თოდ არ იცის, რა ზე 
უნ და გა კეთ დეს აქ ცენ ტი, რაც, შე საძ ლო ა, უკავ შირ დე ბო დეს მათ არა ინ ფორ მი რე ბუ
ლო ბას, ან ნი ჰი ლის ტურ გან წყო ბას მსგავ სი სა კი თხე ბი სად მი. მი ღე ბუ ლი მაჩ ვე ნე ბე
ლი ცხად ყოფს ამ კა ტე გო რი ას თან ინ ფორ მი რე ბის კუ თხით მუ შა ო ბის გაძ ლი ე რე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბას.

მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის თა-
ო ბა ზე: რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვით მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბით პირ და პირ იკი თხე ბა, რომ ელექ
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ჯერ კი დევ ვერ მის წვდა მო ქა ლა ქე თა 
მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია ისე თი თვალ სა ჩი ნო მი ზე ზე ბით, რო გო რი
ცაა და ბა ლი ინ ტერ ნე ტი ზა ცია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პე რი ფე რი ულ ნა წილ ში, ასე ვე ინ ტერ
ნე ტით სარ გებ ლო ბის თვის სა ჭი რო უნა რე ბის არ ქო ნა მო სახ ლე ო ბა ში. შე სა ბა მი სად, ზედ
მეტ კითხ ვებს არ აჩენს მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლის თა ნახ მა დაც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლია გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 11,3%. 
აღ ნიშ ნულ მო ნა ცემს მნიშ ვნე ლოვ ნად აბა ლან სებს მომ დევ ნო მაჩ ვე ნე ბე ლი, რომ ლის თა
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ნახ მა დაც 33,8% ნა წი ლობ რივ ინ ფორ მი რე ბუ ლი ა. სა კი თხი „არ აინ ტე რე სებს“ 13,8%ს და 
სა ერ თოდ არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი 41,9%, (ნახ.1).

რამდენი ხართ ინფორმირებული მუნიციპალური
ელექტრონული სერვისების შესახებ?

ნახ.1. მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბით ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა.

სა ინ ტე რე სოა ფილ ტრა ცი ით მი ღე ბუ ლი ასა კობ რი ვი სეგ რე გა ცი ა, სა დაც იკ ვე თე ბა, რომ 
არა ინ ფორ მი რე ბულ თა დი დი ნა წი ლი (55,2%) სა შუ ა ლო ასა კი სა ა, 32,8% პენ სი ო ნე რია და 
11,9%  ახალ გაზ რდა. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ნა თელს ხდის, რომ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
ხა რის ხის გა საზ რდე ლად სა ჭი როა თით ქმის ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფ თან მუ შა ო ბა. 

თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი კი დევ უფ რო ამ ყა რებს მი ღე ბულ მაჩ ვე ნე ბელს. რეს პონ დენ ტე
ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ ინ ფორ მი რე ბა ყვე ლას თვის გა სა გე ბი, გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფორ მით უნ და 
ხდე ბო დეს, ყვე ლა კა ტე გო რი ის მოწყ ვლა დო ბის ხა რის ხის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

„პროგ რა მე ბის მო ძი ე ბა ბევ რმა პენ სი ო ნერ მა სა ერ თოდ არ იცის, ბევრს ინ ტერ ნე-
ტი მხო ლოდ ფე ის ბუ ქით სარ გებ ლო ბის თვის აქვს. გა მო დის, რომ ეს კა ტე გო რია 
უნ და დარ ჩეს ინ ფორ მა ცი ის მიღ მა. სა ნამ ას წავ ლი, მა ნამ დე უშუ ა ლო კონ ტაქ ტია 
სა ჭი რო“- მარ ტო ხე ლა დე და (ფო კუს -ჯგუ ფი). 

„ჩე მი აზ რით, ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა მო სახ ლე ო ბის თვის სა ერ თოდ არ ხდე ბა. 
ინ ფორ მი რე ბუ ლია მხო ლოდ ის, ვინც სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ა“ - ინ დმე წარ მე ქა ლი 
(ფო კუს -ჯგუ ფი).

მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბის ანა ლი ზი სა კი თხის პო ზი ტი ურ პრო ფილ საც წარ მო ა ჩენს. 
ფო კუ სუ რი გა მო კითხ ვით მი ღე ბუ ლი მა სა ლე ბი ადას ტუ რებს, რომ დის კუ სი ე ბის მო ნა
წი ლე ე ბი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მის აქ ტი უ რი მომ ხმა რებ ლე ბიც არი ან და 
აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სის ღირ სე ბე ბე ზე აკე თე ბენ აქ ცენტს. თუმ ცა აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, 
ეს კა ტე გო რია ან სა ჯა რო მო ხე ლე ა, ან და საქ მე ბუ ლია ისეთ სფე რო ში, რომ ლის თვი საც 
ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა სა მუ შა ოს ნა წი ლი ა. 
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„შე მიძ ლია ჩე მი სოფ ლის დე პუ ტატს, რწმუ ნე ბულს მივ წე რო რაც მინ და, ისი ნი 
ვალ დე ბულ ნიი არი ან, რომ პა სუ ხი გამ ცენ, ეს სის ტე მა კარ გა დაა და ნერ გი ლი, 
პა სუ ხის არ გა ცე მის შემ თხვე ვა ში წით ლდე ბა ვე ლი“ - არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი (ფო კუს -ჯგუ ფი).

„კარ გია ზო გა დად, რო ცა ელექ ტრო ნუ ლად ხდე ბა ყვე ლა ფე რი. არ გი წევს მის-
ვლა- მოს ვლა, ლო დი ნი. ზო გავ დროს, ენერ გი ას. სახ ლი დან შე გიძ ლია ყვე ლაფ რის 
გა კე თე ბა. პრობ ლე მა ის არის, რომ სოფ ლებ ში ინ ტერ ნე ტი არ არის, და კი დევ 
ასა კო ვან მო სახ ლე ო ბას არა აქვს ის უნა რე ბი, რომ ელექ ტრო ნუ ლად და წე როს 
წე რი ლი“ - სო ცი ა ლუ რი კა ფეს დამ ფუძ ნე ბე ლი (ფო კუს -ჯგუ ფი).

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ გა მო კი-
თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა (55,3%) ასა ხე ლებს „ახ ლო ბელს“, „გა ზეთს“, „ფე ის ბუქს“. 22,6% 
ამ ბობს, რომ მი სი ინ ფორ მა ცი ის წყა რო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დი ა. 

სა ინ ტე რე სო დე ტა ლებს გვაც ნობს მომ დევ ნო შე კითხ ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, თუ 
რო მელ სერ ვი სებს უფ რო იყე ნებს მო სახ ლე ო ბა: მო სარ გებ ლე თა 8,9% აფიქ სი რებს, რომ 
ვა კან სი ებ თან და კავ ში რე ბით უსარ გებ ლია ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით. მხო ლოდ მცი
რე ნა წი ლი სარ გებ ლოს სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მე ბით; ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ით მო სარ
გებ ლე 3,7%ი ა. საკ რე ბუ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის, შეს ყიდ ვე ბის ან გა რი შე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად ელექ ტრო ნუ ლი სივ რცე მო ქა ლა ქე თა უმ ნიშ ვნე ლო ნა წილს გა
მო უ ყე ნე ბი ა. 

რა უნ და გა კეთ დეს რე ფორ მის ხელ შე სა წყო ბად, აღ ნიშ ნულ კითხ ვას რეს პონ დენ ტთა 
21,3% პა სუ ხობს, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა სერ ვი სე ბის თა ო ბა ზე მო სახ
ლე ო ბის სრულ და დრო ულ ინ ფორ მი რე ბას მი აღ წი ოს. 14,4%ს მნიშ ვნე ლოვ ნად მი აჩ ნია 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის მომ სა ხუ რე ბის ზრდა. იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი (14,4%) ადას ტუ რებს, 
რომ სა ჯა რო მო ხე ლე თა ცოდ ნის და უნა რე ბის ამაღ ლე ბაა სა ჭი რო. 

გა მო კითხ ვი დან ირ კვე ვა, რომ რეს პონ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე
ბი დან ყვე ლა ზე ხში რად იყე ნე ბენ მე რი ის ფე ის ბუქ გვერდს, 9,4%ი ა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დით სარ გებ ლობს 8,1%. თუმ ცა, გა მოჩ ნდა, რომ გა მო კი თხულ თა 
აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა (71,9%) ამ სერ ვი სებს არ იყე ნებს, რაც ინ ფორ მი რე ბუ ლო
ბის მაჩ ვე ნე ბელს დაბ ლა სწევს და ამ კუ თხით არ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბა ზე მი ა ნიშ ნებს. 

ეფექტიანობა

ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბით მო სარ გებ ლე თა რა ო დე ნო ბა და მათ მი ერ მი ღე ბუ ლი მომ
სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბა მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გან საზ ღვრავს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის ეფექ
ტი ა ნო ბის ხა რისხს. გა მო კითხ ვით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით ირ კვე ვა, რომ რეს პონ დენ ტთა 
67,5%ს არ გა მო უ ყე ნე ბია მი მარ თვის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მა, შე სა ბა მი სად, ვერ შე ა
ფა სებს, რამ დე ნად ად ვი ლია მი სი მოხ მა რე ბა. 26,25% თვლის, რომ მარ ტი ვი ა; 4,25%ის 
აზ რით კი რთუ ლი ა. ასა კის მი ხედ ვით ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბა რთუ ლად 
მი აჩ ნი ათ სა შუ ა ლო ასა კის გა მო კი თხუ ლებს (60%). ასე ვე რთუ ლია მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა 
სა პენ სიო ასა კის ადა მი ა ნე ბის უმ რავ ლე სო ბის თვის (30%), (ნახ.2).
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რამდენად იოლია თვითმმართველობის უწყებისათვის სერვისების მისაღებად 
ელექტრონული ფორმით მიმართვა?

ნახ.2. თვით მმარ თვე ლო ბი ს უ წყე ბი სათ ვის სერ ვი სე ბის 
მი სა ღე ბად ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თვა.

თვით მმარ თვე ლო ბის მუ შა ო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე
ბა თა კვლე ვას უნ და ეყ რდნო ბო დეს. კვლე ვის მა სა ლე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჭი რო ე
ბა თა კვლე ვე ბის მხო ლოდ ცალ კე უ ლი მა გა ლი თე ბი არ სე ბობს, რო მელ საც სა მო ქა ლა ქო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ატა რე ბენ:

„კვლე ვის /ა ნა ლი ზის პრაქ ტი კა არ სე ბობს, ძი რი თა დად არა სამ თავ რო ბო/ სა მო ქა-
ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი“ - თვით მმარ თვე ლო ბის ექ-
სპერ ტი, ინ ტერ ვი უ.

სხვა მო საზ რე ბე ბით, „მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა გა ნი საზ ღვრე ბა კმა ყო ფი ლე ბის ხა
რის ხის კვლე ვით, რო მელ საც არ ატა რე ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი და ეყ რდნო ბი ან მხო ლოდ 
იმ ინ ფორ მა ცი ას, რა საც იღე ბენ თემ ში, ან კონ კრე ტულ ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში 
მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ ან გა რი შის წე რის პრო ცეს ში“. „ეს კი არ არის კვლე ვი სა 
და ანა ლი ზის პრაქ ტი კა, ამ ცნე ბე ბის სრულ ფა სო ვა ნი გა გე ბის თვალ საზ რი სით“  ად გი
ლობ რი ვი ექ სპერ ტი, ინ ტერ ვი უ.

კვლე ვის ექ სპერ ტე ბის სა ერ თო პო ზი ცია იყო, რომ კვლე ვა და ანა ლი ზი რთუ ლი აკა დე
მი უ რი სა კი თხე ბია და

„კარ გი იქ ნე ბა თუ აღ ნიშ ნულ სა კი თხებ ზე თვით მმარ თვე ლო ბა პირ და პირ და ი ქი-
რა ვებს შე სა ბა მის პრო ფე სი ო ნა ლებს, ან იმუ შა ვებს შე სა ბა მი სი გრან ტის მო ძი ე-
ბა ზე, რა თა თა ვი სი ვე ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბით მო ა ხერ ხოს სო ცი ა ლუ რი ჯგუ-
ფე ბის კვლე ვა და ანა ლი ზი“.

ფო კუს ჯგუ ფის დის კუ სი ე ბის მო ნა წი ლე ე ბიც მი იჩ ნე ვენ, რომ ამ კუ თხით მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა სუს ტი ა:

„მე ეჭ ვი მე პა რე ბა, სა ერ თოდ თუ ხდე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა. 
მა შინ მო სახ ლე ო ბა ში გა მო კითხ ვა უნ და ტარ დე ბო დეს“ - ინ დმე წარ მე, ფო კუს -
ჯგუ ფი.
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რეს პონ დენ ტე ბი მო სახ ლე ო ბას თან აქ ტი ურ კო მუ ნი კა ცი ა ზე და მის პო ზი ტი ურ შე დეგ ზე 
ახ დე ნენ ფო კუ სი რე ბას. მა გა ლი თად, სოფ ლის პროგ რა მე ბის სა ჯა რო გან ხილ ვე ბი:

„იქ ხდე ბა სა ჭი რო ე ბე ბის წა მო ყე ნე ბა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის მი ერ და მო ტა ნა თვით-
მმარ თვე ლო ბამ დე. მსჯე ლო ბენ, რო მე ლი პროგ რა მა შე იძ ლე ბა და ფი ნან სდეს. 
შემ დეგ ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით მი ი ღე ბა სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა“ - მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი (ინ ტერ ვი უ).

გან სხვა ვე ბუ ლი შე ფა სე ბე ბიც გა მო იკ ვე თა, რომ ლის მი ხედ ვით, სოფ ლის კრე ბე ბი წარ მო
მად გენ ლო ბი თი არაა და მა შინც კი, რო ცა არის და სა ერ თო პრი ო რი ტე ტიც და სა ხელ და, 
პრაქ ტი კა ში სულ სხვა პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და.

კვლე ვა წარ მო ა ჩენს, რა პე რი ო დუ ლო ბით, რა სიხ ში რით მი მარ თა ვენ მო ქა ლა ქე ე ბი ად გი
ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას ელექ ტრო ნუ ლად. ბო ლო ერ თი წლის მან ძილ ზე რეს პონ დენ ტთა 
73,13%-ს არ მი უ მარ თავს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლის თვის ელექ
ტრო ნუ ლად, 20%ს სა ერ თოდ არ ჰქო ნია ინ ფორ მა ცია ამის შე სა ხებ და მხო ლოდ 6,88%
მა მი მარ თა.

მო სახ ლე ო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, უპი რა ტე სად, პი რად სა კი თხებ ზე მი მარ თავს. სა გუ ლის
ხმო ა, რომ ყვე ლა ზე ხში რად მუ ნი ცი პა ლი ტეტს მო ქა ლა ქე ე ბი მი მარ თა ვენ ჯან დაც ვის და 
მე დი კა მენ ტე ბის სა კითხ ზე23,5%, სო ცი ა ლუ რი/ ფუ ლა დი დახ მა რე ბის თვის 16,7%, ცნო
ბის ასა ღე ბად 11,1%, მი წის გა ფორ მე ბის თვის  9,3%. 

გა მო კითხ ვით ირ კვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხით რეს
პონ დენ ტთა 59,38% კმა ყო ფი ლი ა; სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მქო ნე თა გან, მე რი ის მომ სა ხუ
რე ბით ყვე ლა ზე მე ტად უკ მა ყო ფი ლო სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბია (30%).

საკ რე ბუ ლოს მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბი სას სუ რა თი და ახ ლო ე ბით იგი ვე ა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გე ნელ თა სერ ვი სე-
ბის ხა რის ხით გა მო კი თხუ ლე ბის 60,63%ია კმა ყო ფი ლი. ძა ლი ან კმა ყო ფი ლია 10%. უკ მა
ყო ფი ლოა 21.88% და ძა ლი ან უკ მა ყო ფი ლოა 7,5%.

რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბით ნა თე ლი ხდე ბა, რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში რო მე ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ყვე ლა ზე მე ტად. 
გა მო კი თხულ თა 27,5%ის შე ფა სე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მთლი ა ნად მო სახ ლე ო ბის სა ჭი
რო ე ბებს ით ვა ლის წი ნებს; 18,7% მი იჩ ნევს, რომ ბავ შვე ბის, ახალ გაზ რდე ბის სა ჭი რო ე ბე
ბია ყვე ლა ზე კარ გად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი; შშმ პირ თა მი მართ გან სა კუთ რე ბულ და მო კი
დე ბუ ლე ბას ამ ჩნევს 11,4%; მრა ვალ შვი ლი ან ქა ლე ბის დაც ვას ასა ხე ლებს 10,4%; ხო ლო 
9,3%ის აზ რით, სპე ცი ა ლურ სა ჭი რო ე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბა ნაკ ლე ბად ხდე ბა.

სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის კუ თხით ახ ლგაზ რდე ბი გან სა კუთ რე ბულ გუ ლის ტკი
ვილს გა მოთ ქვა მენ და მი იჩ ნე ვენ, რომ სა მუ შაო ად გი ლე ბის არ ქო ნა, პრო ფე სი უ ლი და
საქ მე ბის ნაკ ლე ბი პერ სპექ ტი ვე ბი ამ სა მიზ ნე ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბებს ამ ძაფ რებს. პენ სი
ო ნე რე ბის აზ რით, აუ ცი ლე ბე ლია 80 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი, შრო მი სუ ნარ დაქ ვე ი თე ბუ ლი 
კა ტე გო რი ის თვის თუნ დაც ერ თჯე რა დი დახ მა რე ბე ბის პროგ რა მე ბის და ნერ გვა. სპე ცი
ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში სა ხელ დე ბა მარ ტო ხე ლა დე დე ბი, ძა ლა დო ბის მსხვერ
პლი ქა ლე ბი, რო მელ თა მი მართ პა სუ ხის მგებ ლო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მა თი სა ჭი რო ე ბის 
სა პა სუ ხო პროგ რა მით უნ და იყოს გა მო ხა ტუ ლი. 
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„ბევ რი რამ არის გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი, არც კვლე ვა ტარ დე ბა, არც სა ჭი რო ე ბე-
ბი ვი ცით“ - მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე და (ფო კუს -ჯგუ ფი).

გა მო იკ ვე თა სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი რე ფორ მის წარ მა ტე ბის გზა ზე. ეს ეხე ბა დე ცენ
ტრა ლი ზა ცი ის თე მას. კვლე ვის ექ სპერ ტე ბის კრი ტი კა და იმ სა ხუ რა ქო ნე ბის მარ თვის კუ
თხით არ სე ბულ მა მდგო მა რე ო ბამ:

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ქო ნე ბა უპატ რო ნო ა, პარ ტახ დე ბა და, შე სა ბა მი სად, კი დევ 
უა რეს დე ბა მი სი მდგო მა რე ო ბა. ის სას წრა ფოდ უნ და გა და ე ცეს მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტებს, ანუ ყვე ლა ფე რი, რაც არის კონ კრე ტუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო-
რი ა ზე, ან უნ და იყოს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის, ან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა-
კუთ რე ბა. არა ფერ ში არ სჭირ დე ბა და ვერც მარ თავს თბი ლი სი დან, რო მე ლი ღაც 
სა ძო ვარს ან შე ნო ბას, კონ კრე ტუ ლი სა მი ნის ტრო“ - ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი, 
ინ ტერ ვი უ. 

სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უს ექ სპერ ტე ბი გა მოთ ქვა მენ გუ ლის ტკი ვილს იმის გა მო, რომ 
თვით მმარ თვე ლო ბას არ სე ბუ ლი მო ცე მუ ლო ბით არ აქვს სრულ ფა სო ვა ნი თვით მმარ თვე
ლი ინ სტი ტუ ტის ხა სი ა თი.

„თუ არ მოხ დე ბა უფ ლე ბე ბის და ქო ნე ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, დრო თა გან მავ-
ლო ბა ში ასე თი ტი პის თვით მმარ თვე ლო ბა და კარ გავს არ სე ბით ფუნ ქცი ას და 
აც დე ბა ევ რო პუ ლი ქარ ტი ის მი ერ აღი ა რე ბულ ღი რე ბუ ლე ბებს და ფა სე უ ლო ბებს 
თვით მმარ თვე ლო ბის სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბით“ - თვით მმარ თვე ლო ბის ექ-
სპერ ტი, ინ ტერ ვი უ.

რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბიც და ექ სპერ ტე ბიც ერ თსუ ლო ვან ნი არი ან სა კითხ ში, რომ თვით
მმარ თვე ლო ბის იგ ნო რი რე ბა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის გან საზ ღვრი სას, აზა
რა ლებს პრო ცე სე ბის სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ციპს. ხელს უშ ლის, რომ ადა მი ა ნებ ზე ზრუნ
ვამ რე ა ლუ რი სა ხე მი ი ღოს:

„სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა გა ნი საზ ღვრე ბა კონ კრე ტუ ლი 
ფორ მუ ლით, რო მე ლიც არ ით ვა ლის წი ნებს ადა მი ა ნურ მდგო მა რე ო ბას“, „აქ გან-
სა კუთ რე ბუ ლი მი მარ თე ბა უნ და გა კეთ დეს“, „ვინ უკეთ იცის კონ კრე ტულ სო-
ფელ ში, ვინ რო გორ ცხოვ რობს, ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის-
ტრომ თუ აღ ნიშ ნულ სო ფელ ში მე რის წარ მო მად გე ნელ მა ან იმ სოფ ლის მა ჟო-
რი ტარ მა დე პუ ტატ მა სოფ ლის საკ რე ბუ ლო ში“ - თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სპერ ტი.

ინკლუზიურობა

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში ინ კლუ ზი უ რო ბის ინ დი კა ტორს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ
ლო ბა გან საზ ღვრავს, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს შე სა ბა მი სი ან გა რიშ გე ბის პრო ცე სის და
ნერ გვას და სის ტე მა ტურ თა ნამ შრომ ლო ბას მო სახ ლე ო ბას თან. 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 მნიშ ვნე ლო ბას: რეს პონ
დენ ტთა 43,13%ს ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხი არა აქვს. სა გუ ლის ხმო ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა
ცე მე ბით, მო სახ ლე ო ბის დიდ ნა წილს სა ერ თოდ არა აქვს ნა ფიქ რი თვით მმარ თვე ლო ბის 
საქ მი ა ნო ბა ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე. 28,13% თვლის, რომ მო ქა ლა ქე ებ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბით შექ მნი ლი პროგ რა მე ბის მნიშ ვნე ლო ბას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მხო ლოდ 
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ნა წი ლობ რივ აც ნო ბი ე რებს. 15,63%ის პო ზი ცი ით, სა ერ თოდ ვერ აც ნო ბი ე რებს; მხო ლოდ 
13,13% ფიქ რობს, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს გა თა ვი სე ბუ ლი აქვს მო ქა ლა ქე თა თა ნა მო ნა წი
ლე ო ბის პრინ ცი პით აგე ბუ ლი და შექ მნი ლი თვით მმარ თვე ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა. აღ ნიშ
ნუ ლი მო ნა ცე მი იმ დე ნად მცი რე ა, რომ მო ქა ლა ქე თა სა ერ თო გან წყო ბის შე საც ვლე ლად 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მე ტი ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა იკ ვე
თე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ასე ვე, სა ჯა რო მო ხე ლე ებ ში შე სა ბა მი სი ცოდ ნი სა და კომ პე ტენ
ცი ის ამაღ ლე ბა მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის გა საზ
რდე ლად. 

კვლე ვა ში ჩარ თუ ლი ექ სპერ ტე ბის აზ რით, მო ქა ლა ქე თა და ინ ტე რე სე ბა, მა თი ჩარ თუ ლო
ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი უნ და და ე ფუძ ნოს თვით მმარ თვე ლო ბის მხრი დან შე თა ვა ზე ბულ 
მრა ვალ ფე რო ვან წა მა ხა ლი სე ბელ ფორ მატს, რა თა მო სახ ლე ო ბას არ ჩე ვა ნის სა შუ ა ლე ბა 
მი ე ცეს. 

რა ო დე ნობ რივ გა მო კითხ ვა ში რეს პონ დენ ტე ბის 47% ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად მი ა ნიშ ნებს, რომ 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის წა სა ხა ლი სებ ლად მნიშ ვნე ლო ვან გა რე
მოს ქმნის ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვის პრო ცე სი, სა დაც მო სახ ლე ო ბა პრო ცეს ში 
ჩარ თვის სრუ ლი უფ ლე ბით სარ გებ ლობს. 20,5%ის აზ რით, მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვე ბის 
გან ხილ ვა ასე ვე მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის მა თი ჩარ თუ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბელს. 15,9%  პრი ო
რი ტე ტე ბის შერ ჩე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა; 9,1%  მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა ში 
ჩარ თვა; 6,8%  მო ნა წი ლე ო ბა სა ჭი რო ე ბა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცეს ში. 

გა მო კითხ ვა ადას ტუ რებს, რომ მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რო ბის ტენ დენ ცია ნაკ ლე ბად იკ ვე თე
ბა. გა მო კი თხულ თა 67,9% პირ და პირ აცხა დებს, რომ არ მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა არა ნა ირ 
ღო ნის ძი ე ბა ში. მხო ლოდ 13,2%მა გა მო ი ყე ნა ან გა რი შის მოს მე ნის ფორ მა. კი დევ უფ რო 
მი ნი მა ლუ რია იმ რეს პონ დენ ტთა რიცხ ვი, რო მელ თაც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს და სახ ლე ბის 
კრე ბა ში (3,2%). 2,5% ეს წრე ბო და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს სხდო მას. 

მი ღე ბულ მო ნა ცე მებს ადას ტუ რებს სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უს მა სა ლე ბიც: 

„ე ფექ ტუ რო ბის ხა რის ხი გა ნი საზ ღვრე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის აქ ტი უ რო ბით და ჩარ თუ-
ლო ბით. ამა ჟა მად სა ხე ზეა მო სახ ლე ო ბის არა ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა და ნი ჰი ლიზ მის 
დი დი დო ზა - „მა ინც არა ფე რი შე იც ვლე ბა“. ეს ყვე ლა ფე რი ხელს უშ ლის მათ 
ჩარ თუ ლო ბას და შე დე გიც სა ხე ზე ა“ - ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი.

ნი ჰი ლიზ მი და სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი „ა რა ფე რი შე იც ვლე ბა“ გან წყო ბა იკ ვე თე ბა 
ფო კუ სუ რი გა მო კითხ ვით მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ებ შიც. 

რეს პონ დენ ტთა პა სუ ხე ბით (კითხ ვა „რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბით მი გაჩ 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“), 
ირ კვე ვა, რომ ყვე ლა ზე მე ტი რეს პონ დენ ტი (18,4%) ისურ ვებ და ძა ლის ხმე ვის მი მარ
თვას ჯან დაც ვის სა კი თხებ ზე. ასე ვე თა ნაბ რად სურს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბი სა და 
ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის კენ რე სურ სე ბის მი მარ თვა 13,8%ს, საგ ზაო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე მი უ თი თებს 12,5%, კა ნა ლი ზა ცი ის მო წეს რი გე ბა ზე 9,5%, მი უ სა
ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა ზე  6,8%. 

კვლე ვით გა მო იკ ვე თა ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი რე ფორ
მის წარ მა ტე ბა ში. რო გორც ჩანს, სა ზო გა დო ე ბა ში სსოს მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა ძა



146

ლი ან გან სხვა ვე ბუ ლი ა. არის სკეპ ტი ციზ მი და უნ დობ ლო ბა და, ამის პა რა ლე ლუ რად, 
აღი ა რე ბა, რომ მათ შე უძ ლი ათ ხე ლი შე უ წყონ კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას, გა აძ ლი ე რონ ესა თუ ის მი მარ თუ ლე ბა: 

„ამ ორ გა ნი ზა ცი ებს შე უძ ლი ათ, ჩა მო ი ა რონ და მო სახ ლე ო ბას უთხ რან, რომ მათ 
აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, გა მო ი ყე ნე ონ ესა თუ ის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სი, და ეს-
წრონ სხდო მებს, ჩა მო ა ყა ლი ბონ და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბე ბი, მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღონ პე ტი ცი ის ფორ მი რე ბა ში და ასე ვე სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა ში. ზუს-
ტად ის თე მე ბი უნ და წა მო წი ონ წინ, რო მე ლიც შე საძ ლე ბე ლია კა ნონ მდებ ლო ბით 
არ სე ბობ დეს, თუმ ცა არ არ სე ბობს იმის გა მო, რომ არ მი აჩ ნია ხე ლი სუფ ლე ბას, 
რომ ეს სა ჭი რო ა, ხო ლო მო სახ ლე ო ბამ ეს არ იცის“ - თვით მმარ თვე ლო ბის ექ-
სპერ ტი, ინ ტერ ვი უ.

არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის თვით მმარ თვე ლო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბა ეფექ ტუ რად მი
აჩ ნია გა მო კი თხუ ლე ბის 45%ს; 42,5%ის აზ რით  არც ისე; 8,1% ფიქ რობს, რომ ძა ლი ან 
ეფექ ტუ რი ა, და მხო ლოდ 4,4% ფიქ რობს, რომ სა ერ თოდ არაა ეფექ ტუ რი.

სა ინ ტე რე სო ხედ ვე ბი და ფიქ სირ და კერ ძო სექ ტორ თან კო ო პე რა ცი ის სა კითხ ზე. ით ქვა, 
რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე კო მერ ცი ი თა და კერ ძო ბიზ ნე სით და კა ვე ბუ ლი 
ადა მი ა ნე ბი არ მო ნა წი ლე ო ბენ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მარ თვა ში. ამ დროს მა თი გა და სა ხა დე
ბის ხვედ რი თი წი ლი ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში გა ცი ლე ბით მე ტი ა, ვიდ რე სხვა სო ცი ა ლუ
რი ფე ნე ბის. 

„ეს აზი ა ნებს და არას რულ ფა სო ვანს ხდის მუ ნი ციპ ლი ტე ტის პო ლი ტი კურ და სო-
ცი ალ -ე კო ნო მი კურ ლან დშაფტს“ - ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტი, ინ ტერ ვი უ.

„კერ ძო სექ ტო რი არა ორ გა ნი ზე ბუ ლია და ბიზ ნე სის გარ და სხვა ინ ტე რე სი არ 
აქვს, სა ზო გა დო ებ რივ აქ ტი ვო ბებს არ ავ ლენს. არა და, მა თი სიტყ ვა ხში რად გა-
დამ წყვე ტი იქ ნე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში“ - თვით-
მმარ თვე ლო ბის ექ სპერ ტი, ინ ტერ ვი უ.

დასკვნადარეკომენდაციები

კვლე ვის შე დე გე ბის ანა ლიზ მა ცხად ყო, რომ ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა შე და რე ბით ნე ლი ტემ პით ხორ ცი ელ დე ბა. გა მო იკ ვე თა, რომ 
რე ფორ მის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბის კუ თხით ჯერ კი დევ მთე ლი რი გი აქ ტი ვო ბე ბია გა სა
ტა რე ბე ლი. სა ჭი როა სა თა ნა დო ძა ლის ხმე ვა მო ქა ლა ქე თა და ინ ტე რე სე ბის თვის; სხვა დას
ხვა წა მა ხა ლი სე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

კვლე ვის მო ნა ცემ თა ანა ლი ზით ცხა დი გახ და, რომ ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ სო ცი ა ლურ 
ქსელს უფ რო მე ტი ადა მი ა ნი ასა ხე ლებს, ვიდ რე ვებ გვერდს. შე სა ბა მი სად, უნ და გა ი ზარ
დოს ვებ გვერ დის დატ ვირ თვა და სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა. 

ყუ რად სა ღე ბია ფაქ ტი, რომ ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად სა ზო გა დო ე ბის მნიშ
ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ვერ ფლობს სა ჭი რო უნა რებს. მუ ნი ცი პა ლუ რი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი
სე ბის გა მო ყე ნე ბის ძი რი თა დი მიზ ნე ბი ონ ლა ინ ვა კან სი ე ბის ძი ე ბის, ად გი ლობ რი ვი თვით
მმარ თვე ლო ბის პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი სა და სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის სა კონ
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ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის და სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის გა ნა წი ლე ბის ნახ ვის სურ ვი ლი ა.

კვლე ვა ში გა მო იკ ვე თა პო ზი ტი უ რი მიგ ნე ბე ბი: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის, საკ რე ბუ ლო სა 
და ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე
ო ბის უმ რავ ლე სო ბა კმა ყო ფი ლი ა. ამ პო ზი ცი ას თა ნაბ რად გა მო ხა ტავს ყვე ლა ასა კობ რი
ვი სეგ მენ ტი. 

მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა კითხ ში გა მო იკ ვე თა პრინ ცი პუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა დე
ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კი თხი სად მი: გა მოწ ვე ვე ბი რე ა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის კუ თხით 
ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ხელ შე სა ხებ შე დე გებ ზე, 
მო ქა ლა ქე ე ბის მი მართ ზრუნ ვის ეფექ ტი ა ნი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე. გა მოწ ვე ვას 
წარ მო ად გენს სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის სუს ტი პრაქ ტი კა, რის გა მოც მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი ზოგ ჯერ ვერ პა სუ ხო ბენ არ სე ბულ სა ჭი რო ე ბებს.

კვლე ვით გა მო იკ ვე თა, რომ რი გი ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი სა მო ქა ლა ქე თა ჩარ
თუ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად არ მი იჩ ნე ვენ. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა უმე ტე სად ხდე ბა სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის 
გან ხილ ვის პრო ცეს ში. აქ, ძი რით დად, იგუ ლის ხმე ბა მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის 
პრაქ ტი კა, რო მე ლიც და ი ნერ გა 2019 წელს და მის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბა კარ გად არის ინ
ფორ მი რე ბუ ლი. მო ქა ლა ქე ე ბი მეტ ნაკ ლე ბად ჩარ თულ ნი არი ან პრი ო რი ტე ტე ბის გან ხილ
ვის, სა ჭი რო ე ბა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცეს ში (სოფ ლის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი). 

ლან ჩხუთ ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მუ შა ო ბენ, ამის შე სა ხებ იცის 
მო სახ ლე ო ბამ და ით ვლე ბა, რომ მათ დი ა ლოგს ხე ლი სუფ ლე ბას თან აქვს გარ კვე უ ლი 
ეფექ ტი. გა მო იკ ვე თა კერ ძო სექ ტო რის, რო გორც ან გა რიშ გა სა წე ვი სა მო ქა ლა ქო აქ ტო
რის პო ტენ ცი ა ლი.

რეკომენდაციები

ადგილობრივხელისუფლებას:

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნას სა თა ნა დო კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გია 
და სა მოქ მე დო გეგ მა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი
რე ბის მიზ ნით, რომ ლის შეს რუ ლე ბა ში უნ და ჩა ერ თონ სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი, მე რის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, მე დია და სხვა 
აქ ტო რე ბი;

 მნიშ ვნე ლოვ ნია სა ჯა რო მო ხე ლე თა ცოდ ნის და უნა რე ბის ამაღ ლე ბა მო სახ ლე ო ბას
თან კო მუ ნი კა ცი ის და მო ნა წი ლე ო ბის სა კი თხებ ში, სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვე ბის ორ გა ნი
ზა ცი ა ში.

 აუ ცი ლე ბე ლია ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ იზ რუ ნოს, მო სახ ლე ო ბის თვის (გან სა
კუთ რე ბით სა შუ ა ლო და უფ რო სი ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ის) ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე
ბის გა მო სა ყე ნებ ლად სა ჭი რო ცოდ ნი თა და უნარ ჩვე ვე ბით აღ ჭურ ვა ზე. 

 ასე ვე მო ახ დი ნოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთე ლი ტე რი ტო რი ის ინ ტერ ნეტ ქსე ლით და
ფარ ვის ლო ბი რე ბა შე სა ბა მის სამ თავ რო ბო და კერ ძო სტრუქ ტუ რებ თან.
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 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი უფ რო მე ტად ჩა ერ თონ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე
ბის კამ პა ნი ა ში, ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბის პო პუ ლა რი ზე ბის თვის. რი
თიც მო სახ ლე ო ბას და ე ზო გე ბა დრო და თან ხა და გა იზ რდე ბა ჩარ თუ ლო ბა. 

 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა მე ტი ყუ რა დღე ბა უნ და მი აქ ცი ოს ისე თი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის, 
რო გო რი ცაა ქა ლე ბი, ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლე ბი და გან სა კუთ რე ბუ ლი სა
ჭი რო ე ბის მქო ნე სხვა ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბას და პროგ რა მებ ში 
ასახ ვას. 

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია ხე ლი სუფ ლე ბამ ხე ლი შე უ წყოს სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პრაქ ტი
კის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბას, მო სახ ლე ო ბის ყვე ლა სეგ მენ ტის ჩარ თუ ლო ბის გა საზ რდე
ლად.

ცენტრალურხელისუფლებას:

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია შეს წავ ლილ იქ ნას ყვე ლა გა მოწ ვე ვა, რაც არ სე ბობს სა ჯა რო მმარ ვე
ლო ბის რე ფორ მის იმ პლე მენ ტა ცი ა ში ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, გან სა კუთ რე ბით დე ცენ
ტრა ლი ზა ცი ის სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის კუ თხით. სა ჭი როა პერ მა ნენ ტუ ლი დი ა
ლო გი ად გი ლობ რივ სტრუქ ტუ რებ თან, რა თა მოხ დეს რე ა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა, მო მიჯ ნა ვე უწყე ბებ თან უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
რე ა ლუ რი გა მიჯ ვნა, მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, თვით მმარ თვე ლო
ბის რო ლის გაზ რდა სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.

არასამთავრობოორგანიზაციებს:

 თვით მმარ თვე ლო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა 
სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შე წყო ბის თვის ყუ რა დღე ბა 
მე ტად უნ და გა ა მახ ვი ლონ არა ფორ მა ლურ გა ნათ ლე ბა ზე, ლო ბი რე ბა სა და ად ვო კა ტი
რე ბა ზე.
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გურიისრეგიონი

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტში

საჯარომმართველობისრეფორმის

გატარებისპროცესში

მოსახლეობისსაჭიროებათაშეფასების

ანგარიში

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 ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 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. 

COVID19ის 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 
ხელ შე წყო 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 ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ორი ორ გა ნი ზა ცი ის  ,,გა ნათ
ლე ბი სა და თა ნას წო რო ბის ცენ ტრი“ და ,,ა ხალ გაზ რდა პე და გოგ თა კავ ში რი“  მი ერ გან
ხორ ცი ელ და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მო ქა ლა ქე ე ბის თვის 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 ფა სე ბა და 
მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა უკე თე სი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად. 

1.საჭიროებათაკვლევისმიზანიდამეთოდოლოგია

მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის მი ზა ნია ოზურ გე 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 (ე ფექ ტი ა ნო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და 
ინ კლუ ზი უ რო ბის ამ სახ ვე ლი ინ დი კა ტო რე ბით) შე ფა სე ბა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ
ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 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 მე თო დო ლო გი ა: სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა ჩა ტარ და 2021 წლის მა ის სა და ივ ნის
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 
ერ თობ ლი ო ბა. 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 კითხ
ვე ბის გან. 
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რა ო დე ნობ რი ვი მე თო დით გა მო ი კი თხა 160 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 ვი უ. ფო კუ სი რე ბუ ლი დის კუ სი ის მე თო დით გა მო ი კი თხა 24 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, მო ნა ცემ თა შემ დგო მი ანა ლი ზის თვის და კვლე ვის 
შე დე გე ბის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ. 

რეს პონ დენ ტთა შერ ჩე ვა მოხ და ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის გან, გე
ნე რა ლუ რი ერ თობ ლი ო ბით, სხვა დას ხვა სო ცი ა ლურ დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით. მთლი ა ნო ბა ში კვლე ვამ მო იც ვა 188 ადა მი ა ნი, აქე დან 113 იყო ქა ლი, 
ხო ლო 75  მა მა კა ცი.

კვლე ვის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ფო კუს ჯგუ ფის /დის კუ სი ის რეს პონ დენ ტე ბი  ქა ლე ბი 
(დი ა სახ ლი სე ბი, მრა ვალ შვი ლი ა ნი დე დე ბი, მარ ტო ხე ლა დე დე ბი და ა.შ.); პრო ფე სი უ ლი 
შე რე უ ლი ჯგუ ფე ბი (მე წარ მე ე ბი/ ბიზ ნეს მე ნე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი, სა მე დი ცი ნო სფე როს 
მუ შა კე ბი და ა.შ.); ხან დაზ მუ ლე ბი/ პენ სი ო ნე რე ბი; შშმ ბავ შვე ბის მშობ ლე ბი. სულ 28 ადა
მი ა ნი. 21  ქა ლი, 7 კა ცი.

2.რესპონდენტთასოციო-დემოგრაფიულიპროფილი

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო კი თხუ ლია 160 ადა მი ა ნი. მათ შო რის 92 ქა ლი 
(57%) და 68 კა ცი (43%). რეს პონ დენ ტთა ასა კი : 1834 წმდე  48%; 3564 წმდე  38%; 
65 და ზე ვით  14%. და ქორ წი ნე ბუ ლი  44%; არ არის და ქორ წი ნე ბუ ლი  37%; ქვრი ვი  
12%; გან ქორ წი ნე ბუ ლი  7%. გა ნათ ლე ბის ცენ ზი: სრუ ლი სა შუ ა ლო  42%; სრუ ლი უმაღ
ლე სი  33%; სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი  20%, არას რუ ლი სა შუ ა ლო  5%.

გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი: სოც .და უც ვე ლი  18%; შშმ პი რი 15%; ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბა 
15%; იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რი ასე ვე  15%. მრა ვალ შვი ლი ა ნი მშო ბე ლი 4%; 

რეს პო დენ ტთა სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბა: უმუ შე ვა რი  35%; სა ჯა რო მო ხე ლე  8%; პენ სი
ო ნე რი 11%; თვით და საქ მე ბუ ლი  38%; სტუ დენ ტი  8%.

გა მო კი თხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის ოჯა ხე ბის სა შუ ა ლო თვი უ რი შე მო სა ვა ლი: 101500 ლა
რი  31%; 501900 – 39%; 901ზე მე ტი 18%; უა რი პა სუხ ზე  12%.

3.ძირითადიინფორმაცია

3.1.გამჭვირვალობა

რო გორც რა ო დე ნობ რი ვი, ასე ვე თვი სებ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბით გა მოვ ლინ და, რომ ინ
ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხი მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიმ
დი ნა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბით არა ერ თგვა რო ვა ნი ა. 

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი ნაკ ლე ბად იც ნო ბენ რე ფორ მას და მის მიმ დი ნა რე ო
ბას, მაგ რამ არი ან ისე თე ბიც, ვინც მეტ ნაკ ლე ბად, ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას:
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„ზო გა დად, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის შე სა ხებ ძა ლი ან ზო გა დი ინ ფორ-
მა ცია გვაქვს, ძი რი თა დად სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის მეშ ვე ო ბით“, „უბ რა-
ლოდ, ვი ცით, რომ სა ხელ მწი ფო თა ვის საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს ამ გზით“ 
- იუ რის ტი, ფო კუს -ჯგუ ფი.

„სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა იყოს უფ რო ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ხალ ხის წი ნა შე, გამ-
ჭვირ ვა ლე და, ელ ქტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი, რაც აქვს ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტს, ჩვენ თვის იყოს ხელ მი საწ ვდო მი, ეს ვი ცი, ძა ლი ან მოკ ლედ“ - შშმ ბავ შვის 
მშო ბე ლი, ფო კუს -ჯუ ფი.

რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბას არ აქვს ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო 
მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა ზე. დი აგ რა მა #1.

რეს პონ დენ ტებ მა ინ ფორ მა ცია მი ი ღეს ტე ლე ვი ზი ი დან 19%; არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ი დან  26%; სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გე ნელ თან შეხ ვედ რებ ზე 
 10%; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ფე ის ბუქ გვერ დი დან  4%; არა აქვს ინ ფორ მა ცია  38%ს, 
პა სუხ ში  „სხვა“; 3% „თქვე ნი კითხ ვა რი დან“.

გა მო კი თხულ თა პო ზი ცი ით, 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 რიხსს  37%; ნაკ ლე ბად გა ა უმ ჯო ბე სებს  4%; ვერ გა ა უმ ჯო ბე
სებს  7%; მი ჭირს პა სუ ხის გა ცე მა 55%.

ელექ ტრო ნუ ლი რე სურ სე ბის თა ო ბა ზე საკ მა რი სად ინ ფორ მი რე ბუ ლად მი იჩ ნევს თავს 
გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 7%. მეტ ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლია და, შე სა ბა მი სად, სერ
ვი სის გა მო ყე ნე ბა საც ახერ ხებს მო ნა წი ლე თა 41%. არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი მო ნა წი
ლე თა 42%. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმას, რომ არის 10%, ვი საც „არ აინ ტე რე სებს ეს 
მომ სა ხუ რე ბა“, ცხა დი ხდე ბა, რომ ამ ეტაპ ზე სერ ვი სებს იყე ნებს 48% და არ იყე ნებს 
52%, რაც არც ისე კარ გი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა.

დი აგ რა მა N1

გაქვთ თუ არა ინფორმაცია საჯარო მმართველობის რეფორმის თაობაზე?



153

ფო კუს ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ე ბი უმე ტე სად თვლი ან, რომ თვით მმარ თველ ერ თე უ ლებ ში 
და ნერ გილ მა ელექ ტრო ნულ მა მარ თვის სის ტე მებ მა გა ა მარ თლა, მაგ რამ არის მო სახ ლე
ო ბის კა ტე გო რი ა, ვინც ამ სერ ვი სებს ვერ იყე ნებს, იმ მი ზე ზით, რომ, ხში რად, არ აქვთ 
სა ჭი რო უნარ ჩვე ვე ბი, არ მი უწ ვდე ბათ ხე ლი ინ ტერ ნეტ ზე, ან არ აქვთ ინ ფორ მა ცია ამის 
შე სა ხებ. მა თი ვე აზ რით, სა ჭი როა მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის უფ რო მე ტი აქ ტი უ რო ბა, 
რომ უფ რო კო ორ დი ნი რე ბუ ლი იყოს ურ თი ერ თო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ სა და მო ქა ლა ქე
ებს შო რის.

ფო კუს ჯგუ ფე ბის მო ნა წი ლე ე ბი თვლი ან, რომ კი დევ უფ რო მე ტად ღია უნ და გახ დეს სა
ჯა რო სტრუქ ტუ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის, რა საც კომ პე ტენ ტურ მა სა ჯა რო მო ხე ლე ებ მა 
უნ და შე უ წყოს ხე ლი, რი სი დე ფი ციტ საც ზოგ შემ თხვე ვა ში ხე და ვენ: 

„ერ თი ცნო ბის თვის რამ დე ნი მე ჯერ დამ ჭირ და გას ვლა, მა შინ რო ცა ძა ლი ან მარ-
ტი ვად შე მეძ ლო თურ მე მი სი მი ღე ბა. ვერ მო მა წო დეს სა თა ნა დოდ ინ ფორ მა ცი ა“ 
- პენ სი ო ნე რი, ფო კუს -ჯგუ ფი. 

სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის რეს პონ დენ ტებ მაც გა მოკ ვე თეს სა კითხ თა სპექ ტრი, რო მე
ლიც ხელს უშ ლის ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას. მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის პერ სო ნა ლის სა თა ნა დო მომ ზა დე ბის სა კითხს მა თაც გა უს ვეს ხა ზი: 

„უ პირ ვე ლე სად, სა ჭი როა გა დამ ზად დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შრომ ლე ბი, 
რა თა შე სა ბა მი სი მომ სა ხუ რე ბა გა უ წი ონ მო ქა ლა ქე ებს. ამას თან ერ თად, სა-
ჭი რო ა, მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ ში მე ტი სა ე თე რო დრო და ეთ მოს სა ჯა რო მმარ თვე-
ლო ბის რე ფორ მის მიმ დი ნა რე ო ბას“ - მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი, ჩაღ მა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ ვი უ.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი თვლი ან, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი გვერ
დე ბი საკ მა ოდ გა მარ თუ ლად მუ შა ობს. იგი ვე პო ზი ცია აქვთ ექ სპერ ტებ საც. შე საძ ლე ბე
ლი ა, და ე მა ტოს ონ ლა ინ შეხ ვედ რე ბის პლატ ფორ მაც, რო მე ლიც, მა თი აზ რით, კი დევ 
უფ რო ხელ მი საწ ვდომს გახ დის მომ სა ხუ რე ბას.

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი დი აგ რა მა (N2) გვიჩ ვე ნებს, ძი რი თა დად, რა მომ სა ხუ რე ბა მი ი ღეს გა
მო კი თხულ მა მო ქა ლა ქე ებ მა. 

შარ შან დელ თან შე და რე ბით 26%დან 57%მდეა გაზ რდი ლი იმ მო ქა ლა ქე ე ბის რიცხ ვი, 
რომ ლე ბიც თვლი ან, რომ 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 უნ და ხდე ბო დეს, რაც მოწ მობს, რომ ამ სა კი თხით 
მო სახ ლე ო ბის და ინ ტე რე სე ბა იზ რდე ბა. 

ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად მო ქა ლა ქე ე ბი ყვე ლა ზე ხში რად იყე ნე ბენ მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერდს 21%, www.my.gov.ge – მო ქა ლა ქის პორ ტალს 
 10%, მე რი ის ფე ის ბუქ გვერდს (7%), საკ რე ბუ ლოს ფე ის ბუქ გვერდს 3% (პა სუ ხი „არ
ცერ თი“  56%ს შე ად გენ და).
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დი აგ რა მა N2.

ელექტრონული მომსახურება

რო გორც ირ კვე ვა, ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა აუმ ჯო ბე სებს თვით მმარ თვე ლო ბის საქ
მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რისხს. და სა ხელ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ღია პორ ტა ლი, რომ
ლი თაც ყვე ლას შე უძ ლია შე უ ფერ ხებ ლად ისარ გებ ლოს. შექ მნას აპ ლი კა ცი ე ბი, ისარ გებ
ლოს ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბით და მი ი ღოს ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი.

გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის კუ თხით გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა ელექ ტრო ნუ
ლი პე ტი ცი ის, მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბის პროგ რა მის მიმ დი ნა რე ო ბის თვალ სა ჩი
ნო ო ბა. ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის მნიშ ვნე ლო ბა გან სა კუთ რე ბით პან დე მი ის პი რო ბებ ში 
გა მოჩ ნდა.
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3.2.მომსახურებისეფექტიანობა

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მო ქა ლა ქე ე ბის თვის გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ვექ ტო რებს, კვლე
ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მა სა ლე ბით, ძი რი თა დად, გან საზ ღვრავს წი ნა წლე ბის გა მოც დი
ლე ბა. თუმ ცა, არის მცდე ლო ბა, მოხ დეს სხვა დას ხვა ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლა.

ექ სპერ ტე ბის აზ რით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აქ ტი უ რად ხდე ბა სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის სა
ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა. კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტად იყე ნე ბენ ფო კუს ჯგუ ფებს, რაც ეხ მა რე ბა 
ამა თუ იმ მოწყ ვლა დი კა ტე გო რი ის სა ჭი რო ე ბე ბის დად გე ნა ში. ამის ინ დი კა ტო რად ასა ხე
ლე ბენ 2021 წლის ბი უ ჯეტ ში ასა ხულ პროგ რა მებს:

„მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 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 არ სე ბობს. ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მთა ვა რი 
აქ ცენ ტი კეთ დე ბა იმ მი მარ თუ ლე ბებ ზე, რო მელ მაც, წი ნა წლის მო ცე მუ ლო ბით, 
აჩ ვე ნა გა მოწ ვე ვე ბი. დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლე ბა, რო მელ მა პროგ რა მამ იმუ შა ვა 
კარ გად, რამ დენ მა ადა მი ან მა მი ი ღო სარ გე ბე ლი. რა სა ჭი რო ე ბე ბია ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე“ - საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრო მე ლი, სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ.

 სხვა მო საზ რე ბით, მიმ დი ნა რე საქ მი ა ნო ბა პროგ რა მე ბის ეფექ ტის შე ფა სე ბის კუ თხით არ 
არის საკ მა რი სი: 

„მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის შეს წავ ლა, 
ჯერ ჯე რო ბით, საკ მა რი სად არ ხდე ბა. ამას ხელს, ნა წი ლობ რივ, პან დე მია უშ ლის“ 
- მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი.

მო ქა ლა ქე თა 60%ს უჭირს შე ფა სე ბა, რამ დე ნად მარ ტი ვია (ან რთუ ლი) ელექ ტრო
ნუ ლი სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბა. გა მო კი თხუ ლე ბის 24%ს ბო ლო წლის მან ძილ ზე არ
ცერ თი სა კი თხის თვის მი უ მარ თავს თვით მმარ თვე ლო ბის თვის, ხო ლო ის ძი რი თა დი 
სა კი თხე ბი, რო მელ თა მო საგ ვა რებ ლა დაც მი მარ თეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, არის  მე დი
კა მენ ტებ ზე დახ მა რე ბა /ო პე რა ცი ის და ფი ნან სე ბა  20%, ცნო ბას თან და კავ ში რე ბით 
 14%, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მო თხოვ ნა  6%, მი წის გა ფორ მე ბას თან და კავ ში რე ბით 
ასე ვე  6%. მომ სა ხუ რე ბით კმა ყო ფი ლი მო ქა ლა ქე ე ბის რა ო დე ნო ბა (44%) მე ტი ა, ვიდ
რე უკ მა ყო ფი ლო (35%). 

სა ინ ტე რე სოა სა კი თხი, რო მე ლი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბას ით ვა ლის წი ნებს უფ რო მე ტად 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: რეს პონ დენ ტებს მი აჩ ნი ათ, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პო ლი ტი კა ნე იტ
რა ლუ რია და ნაკ ლე ბად არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სპე ცი ფი კუ რი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე
ბი. ხაზ გას მუ ლი იყო, რომ წი ნა წლებ თან შე და რე ბით შშმ პი რე ბის მი მართ უფ რო სენ სი
ტი უ რი პო ლი ტი კა შე იმ ჩნე ვა.

„მაგ რამ ჯერ კი დევ ბევ რია სა მუ შაო შშმ პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს 
შექ მნის თვის“ - მე რი ის თა ნამ შრო მე ლი, სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ.

თვი სებ რი ვი კვლე ვის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა ახალ
გაზ რდე ბის მიგ რა ცი ა, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ბავ შვე ბი ერ თი ნა წი
ლი სწავ ლა სწავ ლე ბის პრო ცე სის მიღ მაა დარ ჩე ნი ლი, ესე ნია ეთ ნი კუ რი ბო შე ბი. რეს პონ
დენ ტთა აზ რით, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა თი ინ ტეგ რა ცი ის სა კი თხე ბი სად მი სა თა ნა დო 
ყუ რა დღე ბა. 

აღ ნიშ ნულ იქ ნა, რომ მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია დი ა ლო გი.
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„თუ მო სახ ლე ო ბა არ მო დის დი ა ლოგ ზე, ე.ი. მათ არა საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია 
აქვთ და სა ჭი რო ა, თვი თონ მი ვიდ ნენ ხალ ხთან“ - დი ა სახ ლი სი, ფო კუს -ჯგუ ფის 
დის კუ სი ა. 

მო ნა წი ლე ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი, ჯან დაც ვის კუ თხით 
და ნერ გი ლი პროგ რა მე ბი ნამ დვი ლად მუ შა ობს, მაგ რამ დას ძე ნენ, რომ სჭირ დე ბათ ინ
ფორ მა ცი ა, რამ დე ნად კარ გად იგეგ მე ბა და არის თუ არა იმ დო ნე ზე შეს რუ ლე ბუ ლი სა
მუ შა ო ე ბი, რო გორც სა ჭი რო იყო. მათ ვე გა მოკ ვე თეს ის ჯგუ ფე ბი, ვი სი სა ჭი რო ე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა საც მი იჩ ნე ვენ მნიშ ვნე ლოვ ნად:

„მა გა ლი თად, სტი ქი ით და ზა რა ლე ბუ ლე ბი, იმი ტომ, რომ სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი 
ვი საც აქვს, იმათ აქვთ უკ ვე სერ ვი სი და იცი ან, ვის მი მარ თონ. ალ ბათ, სტი ქი ით 
და ზა რა ლე ბუ ლებ ზეც სა ჭი რო იქ ნე ბა, რომ დახ მა რე ბის პა კე ტე ბი არ სე ბობ დეს“ - 
ბიზ ნეს -სექ ტო რის წარ მო მად გე ნე ლი, სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ.

„სა ჭი როა იმ ადა მი ა ნე ბის თვის მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, რომ ლე ბიც სოფ-
ლად ცხოვ რო ბენ და მათ თვის ძნე ლად მი საწ ვდო მია ყვე ლა ის სერ ვი სი, რაც ქა-
ლა ქად მცხოვ რებს შე უძ ლია მი ი ღოს“ - საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრო მე ლი.

რა კუ თხით უნ და იქ ნეს მი მარ თუ ლი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის რე სურ სე ბი ჩა-
მო ნათ ვა ლი დან -  ა) სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა; ბ) ჯან დაც ვა; გ) ინ ფრას ტრუქ ტუ რა; დ) 
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; 
ე) სას მე ლი წყა ლი; ვ) წყა ლა რი ნე ბა (კა ნა ლი ზა ცი ა); ზ) ავა რი უ ლი სახ ლე ბის /ე ზო ე ბის 
მო წეს რი გე ბა; თ) მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის მარ თვა; ი) 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); კ) პარ კე ბი 
და გამ წვა ნე ბა; ლ) და სუფ თა ვე ბა/ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა; სხვა/ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე
ბულ პირ თა მი მართ  გა მო კი თხუ ლე ბის მი ერ არ ჩე უ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი გა მო სა ხუ ლია 
დი აგ რა მა ზე N3.

მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ პი რა დად მათ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი ასე 
დაჯ გუფ და: მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა  41 პა სუ ხი; კი ნო თე ატ რის 
რე ა ბი ლი ტა ცია  20; შშმ პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა  14; 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან სპორ ტის ფუნ ქცი ო ნი რე ის გა მარ თვა  9 პა სუ ხი.

გა მო იკ ვე თა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის სა კი თხის შე უქ ცე ვა დო ბის მნიშ ვნე ლო ბა, რა თა მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ მა უფ რო ეფექ ტუ რად შეძ ლოს სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბა. ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლურ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე ით ქვა, რომ 

„თვით მმარ თვე ლო ბებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბის შექ-
მნის სა ჭი რო ე ბა არ სე ბობს იმ დარ გებ ში, რო მე ლიც დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია და 
სა ჯა რო სერ ვი სის უზ რუნ ველ ყო ფა ხდე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე“ - საკ რე ბუ ლოს 
თა ნამ შრო მე ლი.

ისევ აქ ტუ ა ლუ რია სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის თე მა, რო მე ლიც მე რი ებ
ში ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის გან ყო ფი ლე ბე ბის შექ მნით ახალ ფა ზა ში შე ვი და, მაგ რამ შე მო
ტა ნილ იქ ნა ახა ლი სა კი თხი  ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის დად გე ნა ში თვით მმარ
თვე ლო ბის რო ლის გაზ რდა. 
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„მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბა და ჩარ თუ ლო ბა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლის სტა ტუ სის 
ან ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ში. ეს სა კი თხი სა სურ ვე ლია რამ-
დე ნი მე უწყე ბის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში იყოს, რაც გა მო რი ცხავს სუ ბი ექ ტუ რო ბის 
და მი კერ ძო ე ბუ ლო ბის გან ცდას“ - საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრო მე ლი, სიღ რმი სე უ ლი 
ინ ტერ ვი უ.

ექ სპერ ტე ბი ფიქ რო ბენ, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს აუ ცი ლებ ლად უნ და ჰქონ დეს კო რუფ ცი
ის პრე ვენ ცი ის მე ქა ნიზ მი. მა თი აზ რით, აუ ცი ლე ბე ლი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი მუდ მივ რე ჟიმ
ში ზრუ ნავ დეს კად რე ბის გა ნახ ლე ბა სა და გან ვი თა რე ბა ზე.

დი აგ რა მა N3.
ადგილობრივი ხელისუფლების ადამიანური და ფინანსური რესურსების მეტი 

მიმართვის საჭიროება

3.3.ჩართულობა/ინკლუზიურობა

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა თვით მმარ თვე ლო ბა ში, პირ ველ რიგ ში, თა ვად ად გი ლობ რი
ვი ხე ლი სუფ ლე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბა ა. რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტთა 57% 
მი იჩ ნევს, რომ მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ ხდე ბა ამ სა კი თხის გაც ნო ბი ე რე ბა. მხო ლოდ 10% 
თვლის, რომ თვით მმარ თვე ლო ბას სრუ ლად აქვს გა აზ რე ბუ ლი ამ სა კი თხის მნიშ ვნე ლო ბა; 
32%ს „არ აქვს პა სუ ხი“. 

რეს პო დენ ტე ბის აზ რით, ად გი ლობ რივ მარ თვა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ
ველ ყო ფის თვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა კარ გი ა, მაგ რამ არა საკ მა რი სი. 
გა მო კი თხულ თა 34% თვლის, რომ სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, ჰქონ და სა შუ ა ლე ბა, მომ სა
ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შე ნიშ ვნე ბი მი ე წო დე ბი ნა თვით მმარ თვე ლო ბის სამ სა ხუ რე
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ბის თვის. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მა სა ლე ბით, 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 და 
ა.შ. არა ე ფექ ტუ რი ა. რად გან მე რი ის მხრი დან კი ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა, მაგ რამ არ არის უკუ კავ ში რის სის ტე მა. რეს პონ დენ ტე ბის შე ფა სე ბით, 
მო ქა ლა ქეს მხო ლოდ ფორ მა ლუ რად შე უძ ლია თა ვი სი ხედ ვე ბის წარ მოდ გე ნა. მა თი გათ
ვა ლის წი ნე ბა არ ხდე ბა. ყვე ლა ზე ინ ტე რაქ ტი ურ და დე მოკ რა ტი ულ ფორ მად მიჩ ნე უ ლია 
სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პრო ცე სი.

ის სა კი თხე ბი, რო მელ თა გარ შე მო თვით მმარ თვე ლო ბას აქვს დი ა ლო გი მო ქა ლა ქე ებ თან, 
რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, არის მო ქა ლა ქე ე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის 
გან ხილ ვა (მა გა ლი თად  სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი)  15%; მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ
ტი ფი ცი რე ბა  13%; ად გი ლობ რი ვი პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრის პრო ცე სი  12%; მუ
ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა  11%; ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის გან ხილ ვა  9%; 
(სა კი თხის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცია არ აქვს 34%ს).

გა მო კი თხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის აზ რით, თვით მმარ თვე ლო ბას თან კონ სტრუქ ცი უ რი დი
ა ლო გის და მე ტი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად არის ოთხი ყვე ლა ზე მთა ვა რი სა
ჭი რო ე ბა: 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 (41%); სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის პრაქ ტი კის გაძ
ლი ე რე ბა, მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა  18%; 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 17%. 
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  6%.

ექ სპერ ტებ მა გა მოკ ვე თეს გა მოწ ვე ვა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს გან საზ
ღვრუ ლი არ აქვს სა ერ თო კრე ბის და ფუძ ნე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის წე სი იმ და სახ ლე ბის
თვის, რო მელ ში რე გის ტრი რე ბულ ამომ რჩე ველ თა რა ო დე ნო ბა 2000ს აღე მა ტე ბა. „ა მით 
მსგავ სი ტი პის და სახ ლე ბე ბი, ფაქ ტი უ რად, „თა მაშ გა რე“ მდგო მა რე ო ბა ში ჰყავს ჩა ყე ნე ბუ-
ლი“ - საკ რე ბუ ლოს თა ნამ შრო მე ლი, სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ.

კვლე ვა ში პო ზი ტი უ რად იქ ნა შე ფა სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის და ფი ნან
სე ბის თვის ხმის ელექ ტრო ნუ ლი ვა უ ჩე რუ ლი სის ტე მის გა მო ყე ნე ბა, რო მელ საც, დღე ი
სათ ვის, პრაქ ტი კა ში ანა ლო გი არა აქვს. სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტის თვის გა მო ყო ფი ლი თან ხა 
ნა წილ დე ბა თა ნაბ რად და ამ მე თო დით გა ნი საზ ღვრე ბა ვა უ ჩე რის ღი რე ბუ ლე ბა. ელექ
ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბი კარ გად მო ერ გო პე ტი ცი ის სის ტე მას: „მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უკ ვე, 
რამ დე ნი მე წე ლი ა, და ნერ გი ლია ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია და მო ქა ლა ქე ე ბი აქ ტი უ რად 
სარ გებ ლო ბენ ამ სერ ვი სით“ - მე რის თა ნამ შრო მე ლი, სიღ რმი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ.

სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბის კუ თხით გა მო იკ ვე თა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
რო ლი. ით ქვა, რომ მა თი მო ნა წი ლე ო ბით ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ხელ შე წყო ბი ლია თე მის 
სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი ეფექ ტი ა ნი და ინ კლუ ზი უ რი პო ლი ტი კა, გაზ რდი ლია სო ცი ა
ლუ რი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი.

კი დევ ერ თი სა მო ქა ლა ქო აქ ტო რი  კერ ძო სექ ტო რი ა, რო მელ საც შე უძ ლია ითა ნამ
შრომ ლოს ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხ ში. 
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 კერ ძო სექ ტორ თან მი მარ თე ბა ში; შეს თა ვა ზოს ინ ვეს ტი რე ბის თვის ხელ საყ რე ლი 
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გა რე მო, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა და ტუ რიზ მი და თა ვად კი მი ი
ღოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი პარ ტნი ო რი მო ქა ლა ქე თა და საქ მე ბის, სო ცი ა ლუ რი, კულ ტუ რუ
ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტე ბის მხარ და ჭე რის, გან ხორ ცი ე ლე ბის და სხვა მი მარ
თუ ლე ბით.

4.დასკვნა

ოზურ გე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
კუ თხით და დე ბი თი ტენ დენ ცი ე ბი სა ხე ზე ა. იხ ვე წე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის პრაქ
ტი კა. ეს გა ნა პი რო ბა Covid19ის პან დე მი ამ, რად გან მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან დი დი იყო 
ონ ლა ინ მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის მო თხოვ ნი ლე ბა. 

მოხ და ვებ გვერ დის და ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის მე თო დო ლო გი ის მო დერ ნი ზე ბა. ახალ 
მას შტა ბებს მი აღ წია სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბის პროგ რა მამ. მის პო პუ ლა რი ზა ცი ას 
მეტ წი ლად გა ნა პი რო ბებს ინო ვა ცია  ხმის ელექ ტრო ნუ ლი ვა უ ჩე რუ ლი სის ტე მა. მი უ
ხე და ვად ამი სა, საკ მა ო დაა ისე თი კა ტე გო რი ა, რო მელ საც ჯერ კი დევ არ ეს მის ელექ
ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა და არ აინ ტე რე სებს მი სი გა მო ყე ნე ბა. გარ და 
ამი სა, არის ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბი  ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის სირ თუ ლე, სა თა ნა დო 
მო წყო ბი ლო ბე ბის, ტექ ნი კუ რი უნა რე ბის დე ფი ცი ტი მო ქა ლა ქე ებ ში. ცალ კე ულ შემ
თხვე ვებ ში და ფიქ სირ და ქვე და რან გის სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის არა საკ მა რი სი კომ პე ტენ
ცი ის სა კი თხი.

მომ სა ხუ რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კუ თხით გა მო იკ ვე თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
პო ლი ტი კის სხვა დას ხვა მოწყ ვლად ჯგუ ფებ ზე მე ტი ორი ენ ტა ცი ის სა ჭი რო ე ბა: ეთ ნი კუ რი 
ბო შე ბის ინ ტეგ რა ცი ა, შშმ პი რე ბის თვის ადაპ ტი რე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მარ თვა. 

გა მო იკ ვე თა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის შე უქ ცე ვა დო ბის მნიშ ვნე ლო ბა, თვით მმარ
თვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სა კი თხებ ში სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლის სტა ტუ სის გან საზ ღვრა ში მო ნა წი ლე ო ბის თე მა, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ
ნეს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის მე ტი დაც ვა.

მო ქა ლა ქე ე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი 
და ი კა ვა მი უ სა ფა რი ცხო ვე ლე ბის გან დაც ვის სა კითხ მა, რაც ძა ლი ან ბევ რი მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის თვის ასე ვე წარ მო ად გენს პრობ ლე მას და ინ ტერ მუ ნი ცი პა ლუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის 
სა ჭი რო ე ბას უს ვამს ხაზს. 

გა მო იკ ვე თა და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბის პრაქ ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა ჭი რო ე ბა, რა
თა ეს ინ სტრუ მენ ტი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას მო ქა ლა ქე ე ბი სა და თვით მმარ თვე ლო ბის 
ეფექ ტუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის თვის. გა მო იკ ვე თა გა მოწ ვე ვა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი ყო ველ
თვის არ არი ან მზად, ჰქონ დეთ კონ სტრუქ ცი უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბა თვით მმარ თვე ლო
ბას თან. 

და ფიქ სირ და ხედ ვე ბი, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რის თა ნამ შრომ
ლო ბა (პარ ტნი ო რო ბა); ად გი ლობ რი ვი მე დი ის და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ჩარ თვა ბი
უ ჯე ტის ხარ ჯვის ეფე ტუ რო ბის მო ნი ტო რინ გში. 
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5.კვლევისმიგნებებისსაფუძველზე

შემუშავებულირეკომენდაციები

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას: 

 სა ჭი როა და გეგ მოს უფ რო მე ტი ღო ნის ძი ე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის მიმ
დი ნა რე ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გაზ რდის კუ თხით. ხელ მი საწ ვდო მი უნ და გახ დეს 
ინ ფორ მა ცია ამ რე ფორ მის სარ გებ ლი ა ნო ბის შე სა ხებ: რას მო ი ცავს ელექ ტრო ნუ ლი 
სერ ვი სე ბი და ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბა; რო გორ უნ და ისარ გებ ლოს მო სახ ლე ო
ბამ ამ ბე ნე ფი ტე ბით. ამის თვის სწო რად უნ და შე მუ შავ დეს სა მოქ მე დო გეგ მა, სა დაც 
იქ ნე ბა გან საზ ღვრუ ლი ტე ლე ვი ზი ის, სო ცი ა ლუ რი მე დი ის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის და ა.შ. წი ლი. სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია უნ და იყოს სწო რად გათ ვლი ლი და, 
რაც მთა ვა რი ა, სა ინ ტე რე სოდ და გეგ მი ლი. ინ ფორ მა ცია შე იძ ლე ბა გავ რცელ დეს სხვა
დას ხვა ფორ მით: მარ ტი ვი გზამ კვლე ვე ბი, ბუკ ლე ტი, ბა ნე რე ბი, ფლა ე რი, ვი დე ორ გო
ლი და ა.შ. 

 ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ცნო ბა დო ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბა თა გაზ რდის თვის 
ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა უზ რუნ ველ ყოს ხელ მი საწ ვდო მა ელექ
ტრო ნულ სერ ვი სებ ზე  ინ ტერ ნე ტით და ფარ ვა; მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად სა თა ნა დო 
უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა; მე რის წარ მო მად გენ ლის ინ სტი ტუ ტის გაძ ლი ე რე ბა.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია 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 ყო ფის სა კუ თა რი ვალ დე ბუ ლე ბის გაც ნო ბი ე რე ბა.

 მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტია სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის გა დამ ზა დე ბა, რა თა მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ მა უზ რუნ ველ ყოს კი დევ უფ რო ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია სა ჯა რო სტრუქ ტუ რა სა 
და მო სახ ლე ო ბას შო რის; და ნერ გოს მო ქა ლა ქე თა სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა, პროგ რა მე ბის 
ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბა ახა ლი პროგ რა მე ბის და სა ნერ გად.

 ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუ ფე ბის მხრი დან უფ რო მე ტად უნ და მოხ დეს კერ ძო სექ ტო რის 
წა ხა ლი სე ბა, რა თა მა თი მხრი დან ჩა მო ყა ლიბ დეს ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო პრო ცე
სებ ზე სა კუ თა რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან ცდა.

ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას: 

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია თვით მმარ თვე ლო ბის თვის უფ რო აღ მა ტე ბუ ლი რო ლის მი კუთ ვნე ბა 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში: სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი სა და ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლის სტა ტუ სის გან საზ ღვრა ში უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გაზ რდა.

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს: 

 სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის სა თა ნა დო ეფექ ტუ რო ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი უფ რო აქ ტი უ რად ჩა ერ თოს ხე ლი სუფ ლე ბა სა და მო სახ ლე
ო ბას შო რის პო ლი ტი კუ რი დი ა ლოგ ში, სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა სა და ახა ლი პროგ
რა მე ბის ინი ცი რე ბა ში. 
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