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წინამდებარე დოკუმენტი - რეგიონული განვითარების გზამკვლევი, არის 

მოქალაქეთა ხედვის დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია პროექტის 

„რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება 

დემოკრატიისთვის“ მონაწილეთა მიერ.

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული 

დემოკრატიისთვის (EECMD) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და 

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით, და 

მიზნად ისახავს ამომრჩევლების იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით 

მოითხოვონ მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ფოკუსირებული პოლიტიკური 

თუ საარჩევნო პროგრამები და ისეთი პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, 

რომელიც მეტად პასუხობს საქართველოს მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს. 

პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, 

იმერეთსა და აჭარაში ხორციელდება.

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი 
დახმარების წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია ავტორთა ჯგუფი და არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პოზიცია ან 
თვალსაზრისი.
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ელექტრონული ჩართულობის 
მნიშვნელობა

წარმომადგენლობითი დემოკრატია დღესდღეობით ევროპაში აღიარებული 

მართვის მოდელია, სადაც ხალხის ინტერესებს მათივე არჩეული პირები 

წარმოადგენენ. ხალხის ნება, შესაძლოა, ხელისუფლების წარმომადგენლობითი 

ორგანოების დახმარებით გაცხადდეს. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობა ამ ეტაპზე საქართველოში ერთ-ერთი 

ყველაზე აქტუალური საკითხია და თვითმმართველობის რეფორმის პროცესში 

მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. 

იმ ქვეყნებში, სადაც დეცენტრალიზაციის პროცესი მიმდინარეობს, ადგი-

ლობრივ დონეზე სამოქალაქო ჩართულობის წახალისება განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია. ასეთ ქვეყნებში საზოგადოება საკუთარი შესაძლებლობების 

შესახებ ხშირად არასაკმარისადაა ინფორმირებული. მიზნის მისაღწევად 

სასურველია მათი აქტიური მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მუშაობაში. საზოგადოებრივი ჩართულობის მნიშვნელობა ასევე ხაზგასმულია 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის“ პრეამ-

ბულაში, რომლის რატიფიკაციაც საქართველომ 2004 წლის დეკემბერში 

მოახდინა. ქარტიაში ნათქვამია, რომ „მოქალაქეთა უფლება, მონაწილეობა 

მიიღონ სახელმწიფო საქმეების წარმართვაში, ერთ-ერთი დემოკრატიული 

პრინციპია, რომელიც ევროპის საბჭოს ყველა წევრი სახელმწიფოსათვის 

საერთოა“. 

მნიშვნელოვანია სხვა საერთაშორისო ვალდებულებებიც, რომლებიც 

საქართველომ უნდა შეასრულოს და პოლიტიკურ პროცესებში მოქალაქეთა 

მზარდ ჩართულობას გულისხმობს, რაც, თავის მხრივ, დემოკრატიის გარანტია.

ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობა 

საკვანძო საკითხია. ხელისუფლებისა და მოქალაქეების თანამშრომლობა 

სხვადასხვა სახისაა და რამდენიმე ელემენტს მოიცავს:

» ინფორმირება – ცალმხრივი ურთიერთობა, როდესაც ხელისუფლება 

აცნობს ინფორმაციას საზოგადოებას. ეს შეიძლება იყოს პასიური: როდე-

საც მოქალაქე მოთხოვნის შემდეგ იღებს ინფორმაციას; ან აქტიური: 

როდესაც ხელისუფლების ორგანოები თავად ავრცელებენ ინფორმაციას 

(მაგ. პროაქტიული გამოქვეყნება).
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» კონსულტაციები - ორმხრივი ურთიერთობა, როდესაც მოქალაქეები 

ხელისუფლების საქმიანობას წინასწარ ან შემდგომ აფასებენ.

» აქტიური მონაწილეობა - მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის ურთი-

ერთობაზე დაფუძნებული პარტნიორობა, როდესაც მოქალაქეები აქტიურ 

როლს თამაშობენ და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უშუა ლოდ 

მონაწილეობენ. მართალია, საბოლოო გადაწყვეტილებას ხე ლი სუფლების 

ორგანოები იღებენ, მაგრამ მოქალაქეები სახელმწიფო ან ადგი ლობრივ 

ინსტიტუტებს თავიანთ მოსაზრებებს დიალოგის საშუალე ბით აწვდიან, 

სთავაზობენ სხვადასხვა მიმართულებას და ალტერნატივას.

ბოლო დროს აქტუალურია თვითმმართველობების მიერ მოქალაქეთა 

ჩართულობის მიზნით საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება. საკითხს 

განსაკუთრებული სიმწვავე შესძინა ახალმა კორონავირუსმა (COVID-19), 

რომელმაც დღის წესრიგში მსგავსი მექანიზმების აუცილებლობა დააყენა. 

კორონავირუსის პანდემიის გამო მსოფლიო უპრეცედენტო გამოწვევების 

პირისპირ აღმოჩნდა. კრიზისულ მდგომარეობასთან გასამკლავებლად 

სახელმწიფოები სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებას ცდილობენ: ქმნიან 

საინფორმაციო პლატფორმებს, ასაჯაროებენ მონაცემთა ბაზებს, პროცესების 

ეფექტური მართვისთვის ნერგავენ და იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს.

ელექტრონული სისტემა ადგილობრივი თვითმმართველობის ყოველდღიური 

საქმიანობის ეფექტიანი მენეჯმენტის საშუალებას იძლევა ისეთ საკითხებში, 

როგორიცაა:

» სამუშაო სისტემის ერთგვაროვნება და მუშაობის ოპტიმიზაცია. 

» ყველა ქვესისტემის ჩართვა რესურსების ოპტიმალურად გამოყენებისა 

და სამუშაოების ერთმანეთთან ეფექტურად დასაკავშირებლად.

» საქმის ელექტრონული წარმოება, რაც ყველა სამსახურს აძლევს 

შესაძლებლობას, პირდაპირი და არაპირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდეთ 

მოქალაქეებთან.

» რეგულარული ამოცანების შესრულების ეფექტიანობის გაზრდა და 

დისტანციური კომუნიკაციის შესაძლებლობა საკრებულოს წევრებისა 

და მერიის/გამგეობის თანამშრომლებისთვის (მონაცემთა ბაზების, 

პირდაპირი და არაპირდაპირი კომუნიკაციის ხელმისაწვდომობა).
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» შიდა კომუნიკაციების, შეხვედრებისა და დოკუმენტების მიმოცვლის 

გამარტივება და დაჩქარება.

» მოქალაქეების მონაწილეობა ონლაინ კონფერენციების, გამოკითხვებისა 

და სხვა გზით.

ამ მეთოდის გამოყენებით ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუძლია მოქალა-

ქეთა საჭიროებების, იდეებისა და მათ მიერ შემოთავაზებული პროექტების 

მუდმივი მონიტორინგი; მათი განსაზღვრა ონლაინ გამოკითხვებითა და სხვა 

მექანიზმებით.

პირდაპირი გამჭვირვალობა: ყველა მნიშვნელოვანი შედეგი შეიძლება 

დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდეს.

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დახმარებით ადგილობრივ თვითმმართ-

ველობებს შეეძლებათ დისტანციურ რეჟიმში ისეთი სერვისების გამოტანა, 

რომლებიც მოქალაქეებთან ყოველდღიურ სამართლებრივ ურთიერთობებში 

გამოიყენება. მსგავსი ნაბიჯი ამ ეტაპზე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რასაც 

ბოლო თვეებში განვითარებული პანდემიისას საჯარო უწყებების მუშაობის 

წესის სავალდებულო წესით შეცვლა ადასტურებს. 

ზემოაღნიშნული ეხება თბილისის მუნიციპალიტეტის ნებისმიერ მოქალაქეს. 

საკითხის სიმწვავე დადასტურდა ფოკუს ჯგუფებთან მუშაობის შემდეგაც, სადაც 

ელექტრონული სისტემების შემუშავება და დანერგვა მოქალაქეების მხრიდან 

ერთ-ერთ სასურველ ინიციატივად დასახელდა.

ელექტრონული მმართველობის დანერგვა საშუალებას მისცემს თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, გადაწყვეტილების მიღებისას გამოიყენონ 
ცენტრალური ხელისუფლების მონაცემთა ბაზებში დაცული ინფორმაცია. 
შედე გად, გაიზრდება მომსახურების ხარისხი. ელექტრონული მმართველობის 
დანერგვით გაუმჯობესდება გაწეული სერვისის კონტროლი და მომსახურების 
ვადები შემცირდება. თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება მდგრადი 
განვითარების გზით გახდება უფრო გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული მოქა-
ლაქეთა მიმართ; ამაღლდება მმართველობისა და მომსახურების ხარისხი 
მოქალაქეების სასარგებლოდ; თბილისი გახდება იმ პლატფორმის ნაწილი, 
რომელიც აერთიანებს სხვა ადგილობრივ ხელისუფლებებს, სამოქალაქო 
ორგანიზაციებს, სამეცნიერო საზოგადოებასა და პირებს, რომლებიც მიზნად 
ისახავენ, მმართველობის კულტურა შეცვალონ და გააუმჯობესონ. 
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მოქალაქეთა ხედვის დოკუმენტი თბილისის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა 

ნების დოკუმენტური დადასტურებაა, რომელიც გამყარებულია სამუშაო ჯგუფის 

მიერ შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის დამუშავებით, სოციოლოგიური 

კვლევებიდან მიღებული შედეგებით, საერთაშორისო ვალდებულებების 

ანალიზით, ეფექტიანობის ანალიზითა და შეფასებით. 

დოკუმენტის შექმნის მიზანი
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 

ჩართულობის გაძლიერება.

საერთაშორისო და ადგილობრივი 
ჩარჩო დოკუმენტების მიმოხილვა

საკანონმდებლო ვალდებულებები

საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლი ადამიანის ძირითად უფლებებს 

შორის ინტერნეტის თავისუფლებასაც ასახელებს, რაც მჭიდროდ უკავშირდება 

ელექტრონულ მმართველობას. ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილებებით განმ-

ტკიცებული ეს უფლება ქართულ რეალობაში მოსახლეობის უმეტესობისთვის 

კომპიუტერულ-ინტერნეტ სერვისებთან წვდომის მნიშვნელოვანი საფუძველია.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ მე-19 მუხლში ასევე კონკრეტული მითითებაა ელექტრონული 

სერვისების დანერგვასა და განვითარებასთან დაკავშირებით. ზემოაღნიშნული 
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მუხლის „კ“ პუნქტში ვკითხულობთ: „მომსახურების ხარისხისა და მართვის 

ეფექტიანობის გასაზრდელად (ადგილობრივი თვითმმართველობები) უზ-

რუნველყოფენ ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული მართვის 

სისტემების დანერგვასა და განვითარებას“. 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კო-

დექსის“ 85-ე მუხლში მოცემულია მოქალაქის საზოგადოებრივი ჩართულობის 

სხვადასხვა ფორმები. ესენია:

1. დასახლების საერთო კრება

2. პეტიცია

3. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

4. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

კომისიის სხდომებში მონაწილეობა

5. მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა

თბილისის მერიის ცალკეული სამსახურების დებულებებში ისეთი უფლებამო-

სილებები, რომელთა განხორციელებაც ელექტრონული სისტემების საშუალებით 

შესაძლებელია ან უკვე ხორციელდება.

არსებული საკანონმდებლო ჩანაწერების გარდა, თბილისის მუნიციპალიტეტი 

მიერთებულია საერთაშორისო ვალდებულებებს, რომლებიც გულისხმობს 

ელექტრონული მმართველობის დანერგვასა და მის განვითარებას.

საერთაშორისო რეგულაციებისა და ნაკისრი ვალდებულებების ჩართულობის 

მექანიზმთან დაკავშირებით საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნე-

ლოვანია თვითმმართველ ერთეულებთან დაკავშირებული პოლიტიკის 

გააქტიურება, რაც უპირველესად, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართ-

ველობის კოდექსის დებულებების პრაქტიკაში დანერგვას შეუწყობს ხელს. 

ამასთანავე, არსებობს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ღიაობის, 

მოქალაქეთა ჩართულობისა და ელექტრონული მმართველობის დანერგვის 

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, რაც გულისხმობს:
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» მონაწილეობით ბიუჯეტირებას;

» ელექტრონული პლატფორმების შექმნას;

» მონაცემების პროაქტიულად და ადვილად დასამუშავებელ ფორმატში 

გამოქვეყნებას;

» თვითმმართველი ორგანოების ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე ინფორმაციის 

მუდმივ განახლებას;

» თვითმმართველი ერთეულების ორგანოების თანამშრომელთა და დაინ-

ტერესებულ მოქალაქეთა ტრენინგს, გზამკვლევის შემუშავებას.

ელექტრონული მმართველობის გლობალური ტენდენციების ანალიზისთვის 
გაერთიანებული ერების მიერ რეგულარულად ჩატარებული კვლევები მნიშვ-
ნელოვანი წყაროა. ბოლო ასეთი კვლევა 2018 წელს გამოქვეყნდა სახელ-
წოდებით - „გლობალური ელექტრონული მმართველობის მიმოხილვა - 2018“ 
და ელექტრონული მმართველობის გლობალური ტენდენციების განვითარების 
დინამიკას ასახავს. 

კვლევა საკმაოდ ბევრ ნიშნულს მოიცავს, როგორიცაა: ონლაინ სერვისების 
ინდექსი, ელექტრონული ჩართულობის ინდექსი, სატელეკომუნიკაციო ინდექსი 
და ადამიანური რესურსების პოტენციალის ინდექსი. მონაცემთა ანალიზის შე-
დე  გად, ელექტრონული მმართველობის განვითარების კვლევაში საქართველო 
მსოფლიოს 193 ქვეყანას შორის 61-ე ადგილზეა; ელექტრონულ მმართველობაში 
ჩართულობის ინდექსით - 87-ე ადგილზე. არსებული მაჩვენებლით საქართველო 
რეგიონის ლიდერია და უსწრებს თურქეთს, აზერბაიჯანს, სომხეთსა და უკრაინას. 

საქართველოში საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესში მოქალაქეთა 
და დაინტერესებულ პირთა ჩართულობის სხვადასხვა მექანიზმი არსებობს. 
აღნიშნული რეგულაციები ზოგადი ხასიათისაა, გაბნეულია სხვადასხვა 
საკა ნონმდებლო აქტში და არ არსებობს მათი შესრულების მონიტორინგზე 
პასუხისმგებელი უწყება. შედეგად, არსებული რეგულაციები და მათგან 
გამომდინარე პრაქტიკა, საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესში მოქალაქეთა 
ჩართულობის მინიმალურ სტანდარტებს ვერ იცავს.

ზემოაღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად, 2011 წლის სექტემბერში 
საქართველო შეუერთდა „ღია მმართველობის პარტნიორობას“ და ერთ-ერთი 
პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც 2012 წელს ორწლიანი სამოქმედო გეგმა 
შეიმუშავა და დაამტკიცა.
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OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) -  

ღია მმართველობის პარტნიორობა

„ღია მმართველობის პარტნიორობა“ (OGP) აშშ-ს პრეზიდენტის ინიციატივით 

2011 წლის სექტემბერში დაფუძნდა. მას სხვადასხვა ქვეყანა ნებაყოფლობით 

უერთდება და რიგ ვალდებულებებს კისრულობს ღია მმართველობის, გამ ჭვირ-

ვალობის, მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების, კორუფციასთან ბრძო-

ლის, ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის თვალსაზრისით.

„ღია მმართველობის პარტნიორობა“ (OGP) მიზნად ისახავს, ხელისუფლება 

მდგრადი განვითარების გზით უფრო გამჭვირვალე, მოქალაქეების მიმართ 

ანგარიშვალდებული გახდეს; ამაღლდეს მმართველობისა და მომსახურების 

ხარისხი მოქალაქეების სასარგებლოდ, რაც მოითხოვს ცვლილებებს არსებულ 

მმართველობაში, ნორმებსა და კულტურაში და ხელისუფლებასა და მიიღწევა 

სამოქალაქო საზოგადოებას შორის დიალოგისა და თანამშრომლობის გზით.

2017 წლის ნოემბერში თბილისის მერიამ სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა. 

აღსანიშნავია, რომ ის მხოლოდ ხუთ ვალდებულებას შეიცავს, რაც განპი რო-

ბებულია ღია მმართველობის პარტნიორობის რეკომენდაციით, სამოქმედო 

გეგმა ორიენტირებული იყოს ვალდებულებათა ხარისხზე და ღია მმართველობის 

პრინციპებთან მაქსიმალურად რელევანტური. სამოქმედო გეგმა OGP-ის 4 

პრინციპს ეფუძნება:

1. მმართველობის ღიაობასა და გამჭვირვალობას;

2. საჯარო პირების ანგარიშვალდებულების გაზრდას;

3. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

ხელშეწყობას;

4. ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ განვითარებას.

„თბილისის მეორე სამოქმედო გეგმა (თბილისის 2018-2020 წლების სამოქმედო 

გეგმა „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) ფარგლებში) მიზნად ისახავს 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდას, მონაწილეობითი ბიუ-

ჯეტირების დანერგვას და თბილისის მერიაში გამჭვირვალობის გაძლიერებას. 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებისას თანამონაწილეობა სამოქალაქო სექტო რის 

აქტიურ ჩართულობას ითვალისწინებდა. აგრეთვე, საკონსულტაციო შეხვედ-

რებს თბილისის მოსახლეობასთან ვალდებულებების შესახებ უკუკავშირის 

მისაღებად. 
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სამომავლოდ, ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) პროცესის ხელშეწ-

ყობის მიზნით, თბილისის მერიას შეუძლია უზრუნველყოს უფრო მაღალი დონის 

პოლიტიკური ჩართულობა, გაზარდოს OGP-ის ცნობადობა მოსახლეობასა 

და სამოქალაქო სექტორის იმ წარმომადგენლებში, რომლებიც პირდაპირ 

არ მონაწილეობენ ამ პროცესში; გააძლიეროს გამჭვირვალობის პრაქტიკა 

და უფრო მეტად შეუწყოს ხელი ურბანულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში 

მოქალაქეთა ჩართულობას“.

ძველის მსგავსად, ახალი გეგმაც ხუთ ვალდებულებას აერთიანებს და წინა სამო-

ქმედო გეგმაში შეუსრულებელ რამდენიმე ვალდებულებასაც მოიცავს. ესენია:

» ღია მმართველობისა და სამოქალაქო ჩართულობის მრავალპროფი ლური 

მექანიზმი; 

» საინფორმაციო და სამოქალაქო აქტივობის პორტალი (“SMART MAP”);

» ბიუჯეტის მონაწილეობითი დაგეგმვის მექანიზმის დანერგვა;

» სერვისების ხელმისაწვდომობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის გაუ-

მჯობესების მექანიზმების დანერგვა;

» ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კეთილსინდისიერი და გამჭვირ-

ვალე მმართველობის სტრატეგია;

» თბილისის მერიაში გამჭვირვალობის ხარისხის განვითარება ელექ-

ტრონული მექანიზმების მეშვეობით.

პროგრესის დასაჩქარებლად გადაწყდა, „ღია მმართველობის პარტნიორობას“ 

(OGP) ეთანამშრომლა არა მხოლოდ სახელმწიფოთა, არამედ, ადგილობრივ 

ხელისუფლებებთანაც. ამ მიზნით „ღია მმართველობის პარტნიორობამ“ 2016 

წელს დაიწყო ახალი პროგრამის - „ადგილობრივ ხელისუფლებათა საპილოტე 

პროგრამის“ განხორციელება, რაც 15 ლიდერი ადგილობრივი ხელისუფლების 

გამოვლენას და OGP-ის საქმიანობაში მათ ჩართვას გულისხმობდა.

თბილისი OGP-ის „ადგილობრივ ხელისუფლებათა საპილოტე პროგრამაში“ 15 

ქალაქსა და რეგიონს შორის მოხვდა, რომლებიც მსოფლიოს 45 კანდიდატიდან 

შეირჩა. ამით იმ დიდი პლატფორმის ნაწილი გახდა, რომელიც აერთიანებს 

სხვადასხვა ადგილობრივ ხელისუფლებას, სამოქალაქო ორგანიზაციებს, 

სამეცნიერო საზოგადოებასა და სხვა პირებს, რომლებიც მიზნად ისახავენ, 

შეცვალონ და გააუმჯობესონ მმართველობის კულტურა. „ღია მმართველობის 
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პარტნიორობას“ კი ამ მიზნის მიღწევის საშუალებად მოიაზრებენ. „ადგი-

ლობრივ ხელისუფლებათა საპილოტე პროგრამაში“ მონაწილეობა ნიშნავს, 

რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სამოქალაქო სექტორთან თანა მშრომ-

ლობით მმართველობას კიდევ უფრო ღიას, გამჭვირვალეს და მოქალაქეთა 

ჩართულობასა და კეთილდღეობაზე ორიენტირებულს გახდის.

.

მოქალაქეთა ჩართულობის 
მექანიზმებთან დაკავშირებული 
ვითარების აღწერა

ჩართულობის მექანიზმების აღწერა და ანალიზი/შეფასება

დაუკავშირდი მერს

» „დაუკავშირდი მერს“ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებ-გვერდზე 

შემოთავაზებული სერვისია, რომლის მიზანი მერთან მოქალაქის პირ-

დაპირი კონტაქტია, თუმცა ბმულზე გადასვლით მოქალაქეს შეუძლია 

მხოლოდდამხოლოდ გაეცნოს მერის ბიოგრაფიას.

დაგეგმე ბიუჯეტი

» „დაგეგმე ბიუჯეტი“ ერთგვარი გამოკითხვის ფორმაა, სადაც მომხმა-

რებლებს შეუძლიათ ავტორიზაცია პირადი ნომრისა და დაბადების წლის 

მითითებით. სერვისი საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს, პრიორიტეტების 

მიხედვით დაალაგონ ის მიმართულებები, რომლებშიც, მათი აზრით, 

მიზანშეწონილია ბიუჯეტის სახსრების მიმართვა. ამ ეტაპისთვის სერვისი 

მხოლოდ 170-მა მოქალაქემ გამოიყენა.

MSDA

» MSDA ახალი კორონავირუსის ფარგლებში შექმნილი სერვისია, რომე ლიც 

შესაძლებლობას აძლევს მოქალაქეს, განაცხადი გააკეთოს თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოში. ამისთვის საჭიროა ID 

ბარათით ელექტრონულად ხელმოწერა, რაზეც მოქალაქეთა უმეტესობას 

ხელი არ მიუწვდება.
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დოკუმენტის ფარგლებში  
ჩატარებული კვლევა

2017 წელს ACT-ის მიერ ჩატარებული საქართველოს მოსახლეობის კმა ყო-

ფილების კვლევის შედეგების თანახმად, გამოკითხულთა უმეტესობა არ 

იცნობს ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის იმ 

ფორმებს, რომლებიც მათ სიის სახით მიეწოდათ. როგორც კვლევამ უჩვენა, 

რეს პონდენტთა 23%-ს თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

ერთი ფორმის შესახებ მაინც სმენია. 

თვითმმართველობის განხორციელებაში ათიდან მხოლოდ ერთ რესპონდენტს 

(10%) გამოუყენებია მოქალაქეთა მონაწილეობის ერთ-ერთი ფორმა.

რაც შეეხება მოქალაქეთა მონაწილეობის იმ ფორმებს, რომელთაც რესპონდენ-

ტები მეტ-ნაკლებად იცნობენ, ყველაზე აქტუალური დასახლების საერთო 

კრე ბა ში მონაწილეობა (18%) და პეტიციის შედგენა/ხელმოწერაა (14%). 

ამასთან, დასა ხლების საერთო კრებაში მონაწილეობის შესახებ ინფორმაციას 

სოფელში მეტი რესპონდენტი ფლობს (20%), ვიდრე თბილისსა (18%) და სხვა 

ქალაქებში (15%).

» მოქალაქეთა ხედვის დოკუმენტის შემუშავებისას სოციალური ქსე-

ლების პლატფორმით თბილისში რეგისტრირებული 18-65 წლის 130 

მაცხოვრებელი გამოიკითხა. კვლევის მონაწილეთა 13%-ს თვით-

მმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის არც ერთი 

ფორმის შესახებ არ ჰქონდა ინფორმაცია; გამოკითხულთა 63%-ს ამ 

სერვისებით არასდროს უსარგებლია. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტისადმი 

მიმართვიანობას, ელექტრონული კომუნიკაციის ფორმები მოქალაქეთა 

მხოლოდ 18%-მა გამოიყენა. გამოკითხულთა 17% გაწეული მომსახურებით 

უკმაყოფილოა. კვლევაში მონაწილე მოსახლეობის 70% ისურვებდა, 

მომა ვალში ელექტრონული ფორმით მიეღო თბილისის მუნიციპალიტეტის 

სერვისების უმეტესობა.

ჩვენი მიზანი იყო, გაგვერკვია აღნიშნულ პროცესებში თბილისის მცხოვრებთა 

მონაწილეობა. მეორე მხრივ, გვსურდა გამოგვეკვლია, რამდენად იყვნენ ისინი 

ჩართული ელექტრონული ფორმით თვითმმართველობის განხორციელებაში.
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კვლევის შედეგად გამოკვეთილი პრობლემები

მუნიციპალიტეტსა და მოქალაქეს შორის არ არსებობს არხები ინფორმაციის 

გასაცვლელად. თბილისის მცხოვრებთ არ აქვთ მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში 

საკუთარ ჩართულობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. 

მოტივაციის არქონისა და მუნიციპალიტეტის მიმართ უნდობლობის გამო 

მოქალაქეები ნაკლებად მონაწილეობენ ადგილობრივ თვითმართველობაში. 

მათ რეალური შედეგების მოლოდინი არა აქვთ. 

არ არსებობს მარტივი და ინოვაციური მონაწილეობის მექანიზმები, რომლის 

დახმარებითაც მოქალაქეს საშუალება ექნება, მუნიციპალიტეტამდე მიიტანოს 

საკუთარი უბნის პრობლემები და მოიძიოს მათი გადაჭრის გზა.

რეკომენდაციები

იმისათვის, რომ საზოგადოებამ მეტი იცოდეს თვითმმართველობის პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ, საჭიროა, მერიამ და ადგილობრივმა 

თვითმმართველმა ორგანოებმა აწარმოონ საინფორმაციო კამპანია და 

მოხდეს ამ სერვისების პოპულარიზაცია. ეს სხვადასხვა არხებით შეიძლება: 

სატელევიზიო რეკლამით, სოციალურ ქსელებში საკითხის აქტიურად გაშუქებით 

და მუნიციპალიტეტს დაქვემდებარებულ საიტებზე ინფორმაციის გავრცელებით. 

შესაძლებელია მომზადდეს ბროშურები, სადაც აღნიშნული თემის შესახებ 

განთავსდება ინფორმაცია.

მოტივაციის არქონა და მუნიციპალიტეტის მიმართ უნდობლობა საკმაოდ 

მწვავე პრობლემაა და რაციონალური გადაწყვეტა სჭირდება. აუცილებელია, 

მერია და გამგეობები აქტიურად დაინტერესდნენ ამ საკითხით. მოსახლეობის 

მოტივაციის ასამაღლებლად ადგილობრივმა თვითმმართველმა ორგა-

ნოებმა უნდა დაიწყონ მცირე გრანტების პროექტების განხორციელება 

ან მონაწილეობითი ბიუჯეტის მეთოდს მიმართონ, რაც გულისხმობს 

პრიორიტეტული სფეროს შერჩევას და მისი განვითარებისთვის კონკრეტული 

თანხის გამოყოფას; კონკურსის ჩატარებას, შერჩეული კანდიდატების იდეების 

საჯარო განხილვას და ონლაინ ხმის მიცემის პროცესით გამარჯვებულის 
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გამოვლენას. მუნიციპალიტეტის მიმართ ნდობის გასაძლიერებლად 

საჭიროა, მერიამ გაზარდოს მოქალაქის მიმართ ანგარიშვალდებულება, 

დანერგოს მოქალაქესთან სწრაფი და ეფექტური რეაგირების საშუალებები, 

შექმნას მოქნილი აპლიკაციები, სადაც თბილისელებს საშუალება ექნებათ, 

საკუთარი პრობლემის შესახებ განაცხადონ და განსაზღვრულ ვადებში მიიღონ 

კომპეტენტური ინფორმაცია. ამისათვის აუცილებელია, მუნიციპალური ორგა-

ნოების თანამშრომლებსაც ჰქონდეთ დროული უკუკავშირის მოტივაცია.

კომუნიკაციის პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია მოქალაქეზე 

მორგებული მობილური საკომუნიკაციო არხების შექმნა, სადაც თბილისის 

მაცხოვრებლებს საშუალება ექნებათ, ინფორმაცია მიაწოდონ მუნიცი პა-

ლი ტეტებს და მათგანაც მიიღონ სათანადო რეაგირება. ეს პროცესი მაქსი-

მალურად გამჭვირვალე და მოქნილი უნდა იყოს. შესაძლებელია ისეთი 

საჯარო პლატფორმის შექმნა, სადაც ღიად გამოჩნდება მუნიციპალიტეტში 

შეტანილი დოკუმენტის მოძრაობა. საჭიროა, დაიხვეწოს ჩართულობის 

არსებული მექანიზმები - „პეტიცია მერს“ და MSDA, რომლებიც გამართულად 

არ მუშაობს, ან ვერიფიკაციის ისეთი საშუალებები სჭირდება, რაზეც ხელი 

ყველა მოქალაქეს არ მიუწვდება. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესო 

აღმოჩნდა გერმანიის ბუნდესტაგის პეტიციების კომიტეტის მუშაობა და ონლაინ 

პეტიციების პლატფორმა.

მონიტორინგი და შეფასება

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გრძელვადიან პერსპექტივაში წარმატების თვის, 

საჭიროა პერმანენტული მონიტორინგი და შეფასება, რომელიც კონკრეტულ 

ინდიკატორებს დაეყრდნობა და მიღწეული შედეგების ეფექტიანობას გან სა-

ზ ღვრავს. აუცილებელია ამ პროცესში დამოუკიდებელი არასამთავ რობო და 

სამოქალაქო სექტორის ჩართვაც. ამისათვის შესაძლებელია მინი კონფერენციების 

მოწყობა, სადაც კვარტალური ანგარიშები იქნება წარმოდგენილი. 

სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს უნდა შეეძლოთ, დეტალური ინფო-

რმაცია მიიღონ პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. ასევე, უნდა გაიზარდოს 

მუნიციპალიტეტის ანგარიშვალდებულება მოსახლეობისადმი.
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პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 

გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 

ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 

რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 

და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 

დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 

აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 

დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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