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წინასიტყვაობა 
 

კვლევითი პროექტი ,,გორის მუნიციპალიტეტის 

2022 წლის საბიუჯეტო პრიორიტეტების კვლევა“ 

შემუშავებულია პროექტ დრაივ დემოქრასის (Drive 

Democracy) ფარგლებში სამუშაო გუნდის მიერ. კვლევა 

წარმოადგენდა მტკიცებულებაზე დაფუძნებულ მიდგო-

მას, მოქალაქეების პრობლემების შესწავლის, მისი 

სხვადასხვა კატეგორიებად დაყოფის და საბიუჯეტო 

პრიორიტეტებად წარდგენისა თვითმმართველობაში, 

სადაც მერიის და საკრებულოს სხდომებზე ხდება 

კვლევის შედეგების განხილვა მომდევნო წლის 

ბიუჯეტებში იმ პრობლემების გადაჭრის ასახვა, 

რომლებიც მიმდინარე წლის კვლევაში გამოვლინდა. 

კვლევის შედეგები მისაღები და გამოყენებადი არის 

როგორც მმართველი პარტიის წევრებისათვის, ასევე 

ოპოზიციონერი წევრებისათვის.  

2020 წლის დეკემბერში პროექტი დაფინანსდა 

აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული 

მმართველობისთვის (EECMD) მიერ, რაც იძლევა 

საშუალებას, რომ გორის მუნიციპალიტეტში განხორცი-

ელდეს მასშტაბური კვლევები და ცხრამეტივე დასახ-

ლებული თემის მოსახლეობას ჰქონდეს თანაბარი საშუ-

ალება საკუთარი პრობლემების და აზრის დაფიქ-

სირებისა საბიუჯეტო პრიორიტეტების განსაზღვრის და 
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რიგი პრობლემების გამოკვეთისა, გენდერული, ეთნი-

კური და რელიგიური კუთვნილების მიუხედავად. 

 

კვლევის მიზანია 18 წლის ასაკს  მიღწეული და 

უფროსი ადამიანების გამოკითხვა გორის მუნიციპა-

ლიტეტში საბიუჯეტო პრიორიტეტების განსასაზღვრად, 

რომლებიც უწყვეტად ცხოვრობენ აღნიშნულ მუნიცი-

პალიტეტში 2020 წლის 1 იანვრიდან დღემდე. 

 
 

კვლევის დიზაინი 
 

პროექტი ,,გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 

საბიუჯეტო პრიორიტეტების კვლევა“ განხორციელდა 

შერეული კვლევის დიზაინის მეთოდით. აღნიშნული 

გულისხმობს სოციოლოგიური კვლევის მეთოდებიდან 

თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების 

კომბინირებულად გამოყენებას. კვლევის ფარგლებში 

ჩატარდა ოთხი სხვადასხვა სახის მეთოდით კვლევა. 

თავდაპირველად განხორციელდა სამაგიდო კვლევა, 

შესწავლილ იქნა გასული ორი წლის (1019 და 2020) 

წლების პროგრამული ბიუჯეტი, საბიუჯეტო პრიორი-

ტეტების განსხზღვრის მეთოდიკა და ინფორმაციის 

შეგროვების გზები. აღნიშნული შემდგომ განხორციელდა 

დარგის ექსპერტებთან პირისპირი ინტერვიუ ჰიბრიდული 

გზით (ონლაინ და პირისპირ), სადაც მოხდა სამაგიდო 
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კვლევისას გამოვლენილ პრობლემებზე ინტერვიუერება 

და მათთან მოხდა განხილვა დამატებით არსებული 

ხარვეზების და გამოწვევებისა. ორივე კვლევის 

გაანალიზების შემდგომ განხორციელდა ფოკუს ჯგუფები, 

სადაც მონაწილეობა მიიღო 25-ზე მეტმა რესპონდენტმა 

გორის მუნიციპალიტეტიდან. კვლევის ფარგლებში სულ 

ჩატარდა სამი ფოკუს ჯგუფი. ფოკუს ჯგუფების შედეგების 

გაანალიზების შემდგომ განხორციელდა რაოდენობრივი 

კვლევა, პირისპირი ინტერვიუ ანკეტირების მეთოდით 

750-ზე მეტ სრულწლოვან რესპონდენტთან. კვლევის 

შემდგომ შემუშავდა საბიუჯეტო პრიორიტეტების და 

რეკომენდაციების პაკეტი და ადვოკატირების კამპანიის 

გზით მიეწოდა გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და 

საკრებულოს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ კვლევის 

შედეგების განხილვა დამატებით განხორციელდა 

საჯაროდ, რომელიც მუნიციპალური საჯარო პრეზენტი-

რების შემადგენელი ნაწილი იყო და ფასილიტატორების 

საშუალებით შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს იმ 

გამოწვევებსა და პრობლემებზე, რაც კვლევისას 

წარმოიშვა. დისკუსიის შედეგებზე დაყრდნობით 

მომზადდა სარეკომენდაციო პაკეტი, რომელიც კვლევის 

დოკუმენტთან ერთად წარედგინა გადაწყვეტილების 

მიმღებ პირებს, რეკომენდაციების პაკეტი ასევე 

შეტანილია ნაშრომში და შეგიძლიათ იხილოთ კვლევის 

რეკომენდაციების ნაწილში. 
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შერჩევის ჩარჩო 
 

კვლევის მსვლელობისას გამოყენებული იყო 

შერეული კვლევის დიზაინი, რაც იძლევა იმის საშუ-

ალებას რომ განსხვავებული შერჩევა გამოგვეყენებინა 

თვითოეული მეთოდისთვის. ექსპერტული კვლევის 

მსვლელობისას გამოვიყენეთ თოვლის გუნდის მეთოდი, 

რადგან მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სფეროს 

ექსპერტები არც თუ მრავლად არიან და საჭირო იყო 

გვცოდნოდა ჩვენი რესპონდენტი შეესაბამებოდა თუ არა 

იმ პირს, რომელთან ინტერვიუერებაც იქნებოდა 

ნაყოფიერი და შედეგის მომცემი. სულ გამოიკითხა 

სფეროს სამი ექსპერტი.  

ფოკუს ჯგუფების რესპონდენტების შერჩევას რაც 

შეეხება, ამ შემთხვევაში შერჩევა იყო სრულიად შე-

მთხვევითი, პროექტის გუნდისა და მოხალისეების მიერ 

სპეციალურად შემუშავებული რეკრუტკის კითხვარის 

საშუალებით ხდებოდა რესპონდენტების შერჩევა. ფოკუს 

დისკუსიაში ჩართული ყველა რესპონდენტი იყო შემ-

თხვევით შერჩეული, გარადა სამოქალაქო სექტორიდან 

შერჩეული რესპონდენტებისა, რადგან რეგიონში 

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლის შერჩევა 

შემთხვევით შერჩევის პრინციპს ვერ დაეყრდნობოდა და 

პროექტის გუნდმა თავად შეარჩია შვიდი (7) 

რესპონდენტი, რომლებიც იცნობენ ბიუჯეტის დაგეგმვის 

პროცესებს და/ან ფლობენ ინფორმაციას მუნციიპალი-



9 

ტეტში არსებულ პრობლემებზე, აქვთ შეხება მოსახლე-

ობასთან, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებთან და 

საინიციატივო ჯგუფებთან და ინცობენ მათ საჭირო-

ებებს/პრობლემებს. ფოკუს კვლევისას სულ გამოიკითხა 

24 რესპონდენტი. 

რაოდენობრივი კვლევის შემთხვევაში გამოყენე-

ბული გვქონდა სამ დონიანი შერჩევა, რაც გულისხმო-

ბდა ალბათური და არა ალბათური შერჩევის მეთოდების 

გამოყენებას. არა ალბათური შერჩევის მეთოდის გამო-

ყენება საჭირო გახდა იმისათვის, რომ თვითოეული 

სრულწლოვანი მოქალაქისთვის მიგვეცა თანაბარი შანსი 

კვლევაში მოხვედრისა, ასევე ყველა თემისთვის რომ 

მიგვეცა კვლევაში მონაწილეობის თანაბარი 

შესაძლებლობა, რადგან გორის მუნიციპალიტეტი შე-

დგება 19 აქტიური თემისგან (მუნიციპალიტეტი შედგება 

21 თემისგან, თუმცა 2 თემი დაცლილია მოსახ-

ლეობისგან ან ძალიან მცირე რაოდენობა ცხოვრობს 

მოსახლეობის), შესაბამისად საჭირო იყო ყველა თემის 

ჩართულობა პროპორციულად თანაბრად განგვესაზ-

ღვრა კვლევაში, რის შემდგომაც უკვე გამოვიყენეთ ისევ 

არაშემთხვევითი შერჩევის პრინციპი და თემებში 

ადმინისტრაციული სოფლები, სადაც მერის წარმომა-

დგენლების ოფისებია, იქნა შერჩეული კვლევაში 

მონაწილეობისთვის, რადგან ადმინისტრაციულ სოფ-

ლებში ყოველთვის მეტი მოსახლე ცხოვრობს და 

პრობლემები თემს აქვს ერთგვაროვანი, რაც გვაძლევს 
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იმის საშუალებას, რომ თვითოეული ადმინისტრაციული 

სოფლის მონაცემები თემზე იყოს განზოგადებული. 

მესამე შერჩევას რაც შეეხება ველზე ხდებოდა მარტივი 

შერჩევის პრინციპით, ბიჯის გამოყენებით გამოკითხვის 

ჩატარება. ბიჯი ყოველ შერჩევის წერტილზე იყო გან-

სხვავებული და ინდივიდუალური დავალების საფუძველ-

ზე ეძლეოდათ ველზე ინტერვიუერებს. ბიჯი იყო 3 (სამი), 

5 (ხუთი), 6 (ექვსი) და 7 (შვიდი). 

 

 
რაოდენობრივი კვლევის შერჩევის დეტალური 

მეთოდოლოგია 
 

რაოდენობრივი კვლევის განსახორციელებლად 

გამოვიყენეთ სამდონიანი შერჩევის მეთოდი, რათა 

მაქსმალურად ყოფილიყო დაცული შერცევის სისწორე 

და მიღებული მონაცემები განგვეზოგადებინა მთლიან 

პოპულაციაზე. პირველ ეტპაზე კვლევის შერჩევის 

მეთოდათ გამოვიყენეთ კლასტერული შერჩევის მე-

თოდი, რათა ყველა ადმინისტრაციული თემის წარმომა-

დგენელს თანაბარი მოხვედრის საშუალება მისცემოდა, 

ამის შემდგომ გამოყენებული იყო ალბათური შერჩევა - 

თვითოეულ ადმინისტრაციულ თემში შეირჩა რამდენიმე 

სოფელი კვლევაში მონაწილეობისთვის. შემდგომ მესამე 

შერჩევის პრინციპად ველზე მარტივი შერჩევის 

პრინციპის - ბიჯის გამოყენებით მოხდა კვლევაში 

მონაწილე რესპონდენტების შერჩევა. 
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ვალიდობა 
 

კვლევის ვალიდობა მნიშვნელოვანი პროცესია 

სოციოლოგიური კვლევის განხორციელებისთვის. ვერ 

ჩატარდება სოციოლოგიური კვლევა, რომელსაც არ 

ექნება რაიმე სახის რისკი/პრობლემა. თუმცა კვლევისას 

დაშვებული რისკი/ცდომილობა უნდა იყოს გონივრული 

და რაოდენობრივი კვლევის შემთხვევაში არ უნდა 

სცდებოდეს 5%-ს, ხოლო თვისებრივი კვლევის შემთ-

ხვევაში ასე ზუსტი გამომხატველობა ცდომილობის არ 

არსებობს და საშუალოდ მისი სანდოობა მერყეობს 60-

80%-ს შორის. გამომდინარე იქიდან, რომ მიმდინარე 

კვლევისას გამოყენებულ იქნა შერეული კვლევის  

დიზაინი, აღნიშნული მნიშვნელოვნად დაგვეხმარა მე-

თოდოლოგიისა და საკვლევი ინსტრუმენტების საფუ-

ძვლიანად დახვეწაში, რამაც შეამცირა ცდომილების 

რისკი და კვლევის ვალიდურობა გაზარდა. 

როგორც კვლევის დიზაინშია აღნიშნული, გამო-

ყენებული იქნება სამი სახის კვლევის მეთოდი - დო-

კუმენტის შესწავლის, ექსპერტული და ინტერვიუ-ანკეტი-

რების. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ კვლევის 

გარე ვალიდობა, ვიცოდეთ თუ რამდენად არის განზო-

გადებადი მიღებული კვლევის მონაცემები ფართო 

პოპულაციაზე, როგორ შეგვიძლია მისი განზოგადება და 

რა ეტაპებია ამისთვის გასავლელი, ასევე მნიშვნე-

ლოვანია შიდა ვალიდობის თავიდანვე სწორად განსაზ-
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ღვრა, რაც გულისხმობს ცოდნას იმისას, რომ ვიცოდეთ 

ერთი ცვლადი რა გავლენას ახდენს მეორე ცვლადზე და 

რაიმე ცვლილება ხომ არ არის გამოწვეული და-

მოკიდებულ ცვლადზე სხვა გარე ცვლადის საშუალებით. 

მაგალითად ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური შეხე-

დულებები, პარტიულობა, ნათესაური კავშირი დაინ-

ტერესებულ მხარეებთან, ან ,,მტრული“ დამოკიდებულება 

ზემოთ ხსენებულ ყველა კომპონენტთან. მნიშვნელოვანია 

მკვლევარმა მოახერხოს ექსპერტული და ინტერვიუ-

ანკეტირებისას რესპონდენტის ობიექტურობის 

შენარჩუნება. კონსტრუქტის ვალიდობას რაც შეეხება, 

აღსანიშნავია, რომ სწორად უნდა მოხდეს კვლევაში 

ტერმინებისა და ცნებების განმარტება, რათა არც რესპონ-

დენტს და არც მკითხველს არ გაუჩნდეს გაუგებრობა 

რაიმე საკითხთან მიმართებაში. კონსტრუქტის ვალიდობა 

პასუხისმგებელია კონსტრუქტის ოპერაციონალიზაციაზე. 

ერთ-ერთ მთავარ ვალიდობას რაც შეეხება, ეს არის 

დასკვნების ვალიდობის სისწორე, რაც არის ცოცხალი 

ჯაჭვის შემადგენელი ელემენტი და მისი საშუალებით 

ხდება სწორად დაკავშირება იმ ცნებებსა და ცვლადებს 

შორის, რაც მოგვცემს სწორი დასკვნების გაკეთების 

საშუალებას. 
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კვლევის ანალიზი 
 

სამაგიდო კვლევა 
სამაგიდო კვლევა განხორციელდა კვლევის დაგეგ-

მარებისთვის და არ იყო გამიზნული ფართო აუდიტო-

რიისთვის. სამაგიდო კვლევის ფარგლებში დამუშავდა 

მსგავსი კვლევები, რომელიც განხორციელებული არის 

ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა მკვლევართა და ანალიტიკოსთა 

გაერთოიანების მიერ“ 2015 და 2016 წლებში. ასევე გა-

ანალიზდა მუნიციპალური ბიუჯეტი, მისი პროგრამები და 

ქვეპროგრამები. მოხდა შესწავლა პროგრამული ბი-

უჯეტით მუშაობაზე, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორ-

ციელებულ სამუშაოებზე და შედეგები გამოყენებულ იქნა 

ექსპერტული ინტერვიუს დაგეგმარების ნაწილში. სამა-

გიდო კვლევის მიზანი იყო მკვლევარის და პროექტის 

გუნდის ინფორმირებულობა საბიუჯეტო საკითხებთან 

დაკავშირებით, როგორიცაა მუნიციპალური ბიუჯეტი, 

მისი ხარჯვა, პროგრამები, ქვეპროგრამები და პრი-

ორიტეტებზე დაკვირვება მუნიციპალურ ბიუჯეტში.  

სამაგიდო კვლევამ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 

მოგვაძიებინა ექსპერტული კვლევის განხორციელე-

ბისათვის და გახდა საინფორმაციო წყარო, რომლის 

გაანალიზების შედეგადაც გამოიკვეთა გარკვეული 

საკითხები, რაზეც შესაძლებელი იყო მეტი აქცენტის 

გაკეთება გარდა ექსპერტებთან შეხვედრის დროს, ასევე 

ფოკუს ჯგუფებსა და რაოდენობრივ კვლევაში. 
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ექსპერტული ინტერვიუ 
ექსპერტული ინტერვიუ ჩატარდა უშუალოდ სა-

მაგიდო კვლევის შემდგომ, როდესაც მკვლევარს და-

მუშავებული და შემოწმებული ჰქონდა გორის მუნიცი-

პალიტეტის ბიუჯეტთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია. 

კვლევისას ინტერვიუ ჩატარდა სამ ექსპერტთან, აქედან 

ერთი იყო უშუალოდ მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სამ-

სახურის წარმომადგენელი, რომელმაც ისაუბრა და 

მიმოიხილა შიდა სიტუაცია და კანონმდებლობა, ხოლო 

ორი ექსპერტი იყო დამოუკიდებელი ექსპერტი არასამ-

თავრობო სექტორიდან, რომლებმაც ხაზი გაუსვეს 

კანონის დარღვევის ფაქტებს და რიგ პროცედურულ 

დარღვევებს.  

თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევის მიზანი 

იყო ექსპერტებისგან მიგვეღო ზოგადი ინფორმაცია 

მუნიციპალური ბიუჯეტის დაგეგმვის, მისი პროცედურული 

ნაწილების და პროგრამული ბიუჯეტის შემუშავების 

მხრივ. ექსპერტებთან საუბარს ვიწყებდით ბიუჯეტის 

დაგეგმარების ზოგადი აღწერით, იმ პროცესებისა და 

სამუშაოების შესახებ საუბრით რაც მოიცავს 10 თვიან 

სამუშაო პროცესს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მუნი-

ციპალური ბიუჯეტის დაგეგმა იწყება წლის მარტის თვის 

პერიოდიდან, როდესაც იკრიბება საბიუჯეტო კომისია, 

სადაც შედიან სხვადასხვა სამსახურის უფროსები და 

მერის წარმომადგენლები, ხოლო კომისიის საკრე-

ბულოს სხდომაზე დამტკიცების შემდგომ იწყება მუშაობა 
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მომდევნო წლის ბიუჯეტის დაგეგმვაზე. აღსანიშნავია, 

რომ ამავე პერიოდში, გარდა მომავალი წლის 

ბიუეჯტისა, პროგრამულ ბიუჯეტში ხდება მომდევნო 3 

წლის პროგრამების გაწერაც, ყოველ წელს აღნიშნული 

პროცესი არის შეუქცევადი და გარდა მომავალი წლის 

პროგრამული ბიუჯეტის წერისა, ხდება მთლიანობაში 

მომავალი სამი წლის პრიორიტეტების გაწერა. სამივე 

ექსპერტი საუბრობს იმაზე, რომ ბიუჯეტი დაგეგმარების 

პროცესი საჯაროდ და გამჭვირვალედ უნდა მიმდი-

ნარეობდეს და მასში მოსახლეობის ჩართულობა უნდა 

იყოს, თუმცა რამდენად ხერხდება ეს საკითხი, ცოტა 

ბუნდოვანია და ჩართულობაც შესაბამისად დაბალია. 

გორის მუნიციპალიტეტის პრაქტიკაში არსებობს 

სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა, რაშიც მოსახლეობის 

საჭიროებების და მოთხოვნის შესაბამისად ხდება 

ფინანსების განკარგვა, კერძოდ არსებობს თანადაფინა-

ნსების პროგრამები საინიციატივო ჯგუფებისთვის, რაც 

ეხება ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს და ამ მხრივ 

ხდება მათი განცხადებების განხილვა და პროგრამულ 

ბიუჯეტში ასახვა. თუმცა სხვა მხრივ, მოსახლეობის 

ჩართულობაზე საუბარი ნაკლებად იყო, რადგან არ 

არსებობს რაიმე სახის მექანიზმი, რომელიც ჩართავდა 

მოსახლეობას ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესებში. ამ მხრივ 

შესაძლებლობები არსებობს, დაგეგმის პროცესებზე 

დასწრება, ინფორმაციის გამოთხოვა, ინიციატივით 

მიმართვა, თუმცა ეს ყველაფერი მოქალაქის ინტერესზეა 
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დაფუძნებული და მისი გამოყენების მაჩვენებელი 

ძალიან დაბალია - როგორც ამას ექსპერტები 

აღნიშნავენ. 

მუნიციპალური ბიუჯეტის პრიორიტეტების გამო-

კვეთას რაც შეეხება, ამ მხრივ დარგის წარმომადგენების 

ჩართულობით მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, სამსახურის უფროსები, მერის 

წარმომადგენლები, მოქალაქეთა მიმართვიანობის განც-

ხადებებით ხდება მუშაობა პრიორიტეტების დოკუმენტზე. 

შესაბამისად გამჭვირვლეობა იყო შემდგომი განსახი-

ლველი საკითხი, სადაც ექსპერტების ნაწილი საუბრობს 

პროცესების გამჭვირვალეობაზე, მედია სექტორის ჩარ-

თულობასა და მოქალაქეების უფლებაზე, რომ შეუ-

ძლიათ ინფორმაციის გამოთხოვა სამუშაოების ყველა 

ეტაპზე, ხოლო მეორე ნაწილი ექსპერტებისა ბოლო 

წლების მანძილზე გამჭვირვალეობის პრობლემებს 

გამოყოფს - ,,ბოლო სამი წელია რაც დარგობრივი 
ბიუჯეტი პროგრამების დაგეგმვა გაუმჭვირვალედ 
მიმდინარეობს და იგნორირებულია მთლიანად 
მოქალაქეების ეს უფლება“ (ექსპერთი #1).  

ექსპერტები ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე საუ-

ბრობდნენ, რომ ყოველთვის არის გარკვეული პროცენტი 

თანხის, რაც იხარჯება ადმინისტრაციულ სახელფასო და 

სხვა საჭიროებებზე, ასევე სოციალური დახმარების, 

ჯანდაცვის, სკოლამდელი აღზრდის და სხვა სახის პრო-

გრამები. მიუხედავად ამისა, ყოველთვის არის ცალკე 
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თანხა, რაც მომდევნო წლის პრიორიტეტებს ხმარდება, 

იმ პრიორიტეტებს რაც დგება მუნიციპალიტეტის წინაშე. 

გარდა ამისა, არსებობს რეზერვის თანხაც, რომელიც 

უნდა იხარჯებოდეს ფორსმაჟორის ან სტიქიური 

უბედურებების დროს, თუმცა ფაქტიურად ვერცერთმა 

ექსპერტმა ვერ გაიხსენა ამ მიმართულებით ბოლოს 

რეზერვიდან თანხა სად დაიხარჯა, მაგრამ ყველა 

აღნიშნავდა, რომ სხვა საჭიროებებზე ხდება სარეზერვო 

თანხის გადატანა, რაზეც დამოუკიდებელი ექპსერტები 

საუბრობდნენ, რომ არც ისე გამჭვირვალე პროცესი იყო 

ეს და რეზერვის თანხას პირადი შეხედულებებისამებრ 

განკარგავს მუნიციპალიტეტი. პირად შეხედულებებში 

საუბარია სამსახურებზე, კერძოდ თუ რომელიმე 

სამსახურს დააკლდა თანხა, მაშინ რეზერვიდან ხდება 

დამატება და სწორედ გაუმჭვირვალეობის შეკითხვები აქ 

უჩნდებათ ექსპერტებს, რადგან ბიუჯეტი კარგად 

დაგეგმილი და გაწერილი პროცესია ,,ასე მოულო-
დნელად თანხა ვერ უნდა გაკლდებოდეს, ჯერ 10 თვე 
ზიხარ და წერ ბიუჯეტს, შემდგომ მომდევნო წლის ბი-
უჯეტს რამდენიმე წლით ადრე წერ, რომელსაც-
მომდევნო წელს კიდევ ერთხელ ამუშავებ და მაინც 
თანხები გაკლდება, სად მიდის ეს თანხები ან რატომ 
აკლდებათ გაურკვეველია, საჭიროა ოქმების დეტა-
ლური მონიტორინგი, მეორეს მხრივ კი ეს მიუთითებს 
კადრების არაპროფესიონალიზმზე და საბიუჯეტო 
პრიორიტეტების შაბლონურ წერას, რომ იტყვიან 
კოპი ფეისთით (Copy / Paste) გადააქვთ და ყოველ-
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წელს ამიტომ დგანან ერთიდაიგივე პრობლემის 
წინაშე“ (ექსპერტი #1). 

ექსპერტებს ვთხოვდით შეეფასებინათ და შეედა-

რებინათ 2014 წლამდე არსებული ბიუჯეტირების პო-

ლიტიკა და პროგრამული ბიუჯეტი ერთმანეთს, რადგან 

საკმაოდ მტკივენული იყო გადასვლა ახალ სისტემაზე 

რისი მიზეზიც კადრების არაკვალიფიციურობა და 

სისტემაში გარკვევის ხანგრძლივი პროცესები ერთვოდა 

თან. სამივე ექსპერტი ცალსახად დადებითად აღნიშნავს 

პროგრამული ბიუჯეტის დადებით მხარეებს - ,,ბევრად 
დემოკრატიული და მარტივია პროგრამული ბიუჯე-
ტით მუშაობა, პროგრამები და ქვეპროგრამები იწე-
რება წინასწარვე და გამოყოფილია განსაზღვრული 
ბიუჯეტი, თუმცა მოსახლეობის ნაწილისთვის მისი 
წაკითხვა კვლავ სირთულეს წარმოადგენს, მაგრამ 
როგორც აღვნიშნე, სამუშაოდ ეფექტურია და შედა-
რებაც არ შეიძლება ძველ მოდელთან“ (ექსპერტი #3). 

ამის შემდგომ განვიხილავდით პროგრამული ბიუეტის 

გარკვეული პროგრამების ვერ შესრულებას ბიუჯეტში, 

რისი ნათელი მაგალითებიც არაერთია გორის 

მუნიციპალიტეტის ისტორიაში, თუმცა აღსანიშნავია, რომ 

მორჩენილი თანხა არ იკარგება და ის გადაყვება შემ-

დგომ წლებშიც იმ პროგრამის შესრულებას, რომ-

ლისთვისაც გამოყოფილი იყო და ემატება ახალ ბიუჯეტს 

არსებული მორჩენილი თანხები.  

დამოუკიდებელი ექსპერტები საუბრობდნენ ხშირად 

ბიუჯეტის არამიზნობრივად განკარგვაზე, კადრების 
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არაკვალიფიციურობაზე, სისტემურ ხარვეზებზე და ა.შ. 

შესაბამისად მათ ვეკითხებოდით გარე კონსულტანტების 

ჩართულობის პრაქტიკასა და პრეცენდენტზე. მუნი-

ციპალიტეტიდან ექსპერტი ამ კუთხით აღნიშნავს - ,,კარ-
გი იქნებოდა, თუმცა ფულის ხარჯვა ამ მხრივ რამ-
დენად მიზანშეწონილია არ ვიცი, თანაც მასში (ბი-
უჯეტის შემუშავებაში) ჩართულია საკრებულო, სამსახ-
ურის ხელმძღვანელები და აქტიურად და გამჭვი-
რვალედ მიმდინარეობს ეს პროცესი“ (ექსპერტი #2). 

დამოუკიდებელი ექსპერტები პირიქით საუბრობდნენ და 

აღნიშნავდნენ, რომ კარგი იქნებოდა მეტი მუნიციპა-

ლური სისტემის გარეთ გატანა - ,,მეტი ფუნქცია უნდა 
გავიდეს აუთსორსინგზე, თუნდაც სამოქალაქო (NGO) 
სექტორზე და მათ მიეცეთ მუშაობის და ჩართულობის 
შესაძლებლობა“ (ექსპერტი #1), ,,მე პირადად 
მიმუშავია ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში როგორც 
გარე ექსპერტს და დაგეგმილი მაქვს კოლეგებთან 
ერთად ბიუჯეტი მუნიციპალური და პროგრამული 
ბიუჯეტი, თავისი ქვეპროგრამებით გაწერილი, 
ამიტომ კარგ პრაქტიკად მიმაჩნია კვლევაზე 
დაფუძნებული ბიუჯეტის დაგეგმვა და გარე 
ექსპერტების თუ კონსულტანტების ჩართულობა 
მასში“ (ექსპერტი #3). შესაბამისად გარე ექსპერტები უფ-

რო მეტად ემხრობიან მუნიციპალური სერვისების აუთ-

სორზე გატანას და სფეროს ექსპერტების ჩართულობას 

მასში, რაც უზრუნველყოფს მეტ გამჭვირვალეობას და 

დემოკრატიული პროცესების უკეთ წარმართვას, რისი 
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მაგალითიც წინამდებარე კვლევაა, რომელიც 2015 

წელს ამ მოტივით შეიქმნა და ერთ-ერთ წარმატებულ 

მაგალითად იქცა სხვადასხვა საინიციატივო ჯგუფებთან 

მისი მოდელის გამოყენება.  

საერთო ჯამში ექსპერტებმა მიმოიხილეს ის არსე-

ბული ისტუაცია, რაც დგას გორის მუნიციპალიტეტში და 

ისაუბრეს ბიუჯეტის დაგეგმის პროცესებსა და პროცედუ-

რებზე, სამუშაო კომისიის შემადგენლობასა და ქვეპრო-

გრამების შემუშავება/განხორციელებაზე. ამ ყველაფრის 

შეჯამების შემდგომ, თავად ექსპერტები გვაწვდიდნენ 

რეკომენდაციებს პროგრამული ბიუჯეტის პროცესების 

გაუმჯობესებისათვის, რომელსაც გთავაზობთ დამუშავე-

ბული სახით. 

ექსპერტების რეკომენდაციები: 

 კარგად უნდა მოხდეს შიდა კონტროლის სისტემის 

შესწავლა, რომ საერთო ხარვეზის გამოვლე-

ნა/იდენტიფიცირება მოხდეს; 

 აუდიტის რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებუ-

ლი პროგრამულ ბიუჯეტთან და მის შესრულებასთან 

მიმართებაში; 

 გამარტივდეს ბიუჯეტის წაკითხვა მოქალაქეების-

თვის და შეიქმნას გზამკვლევი ბიუჯეტის წაკითხვისთვის; 

 განახლდეს სწავლება-გადამზადების სისტემა მუნი-

ციპალიტეტის თანამშრომებისთვის; 

 სწორი პოლიტიკით მოხდეს მოქალაქეთა ჩართუ-

ლობის სტიმულირება; 
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  მოსახლეობის აქტიურობა და მეტი ჩართულობა 

იყოს საბიუჯეტო პროცესებზე თანამშრომლობის კუთხით; 

 სამოქალაქო საზოგადოებამ შეიტანოს წვლილი 

მერიასა და მოსახლეობას შორის კონსტრუქციული დი-

ალოგის უზრუნველყოფაზე. 

 

 
ფოკუს ჯგუფი 
ფოკუს ჯგუფის დისკუსიები ჩატარდა 5-11 

თებერვლის პერიოდში და მასში მონაწილეობა მიიღო 

24-მა რესპონდენმა. ფოკუს ჯგუფის ასაკობრივი დაყოფა 

იყო 18-40 და 41-65 წლები. ფოკუს დისკუსიებზე მესამე 

კატეგორია იყო არასამთავრობო სექტორი, რომლის 

მონაწილეთა ასაკობრივი კატეგორია იყო 30-50 წელი. 

დისკუსიებში დაცული იყო გენდერული ბალანსი და 

ასევე სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობის თანასწორი 

განაწილება, დასაქმების სტატუსი, დევნილთა ჩასახლე-

ბებში მცხოვრები და მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობის 

სხვადასხვა გამოცდილების მქონე მოქალაქეები,  რაც 

მთლიან მუნიციპალიტეტზე გვაძლევდა მაქსიმალურად 

ნათელ სურათს. ინტერვიუს მსვლელობისას მრავალი 

საკითხი მეორდებოდა და რესპონდენტები საუბრო-

ბდნენ, როგორც მათ ირგვლივ არსებულ პრობლემებზე, 

ასევე მუნიციპალურ დონეზე არსებულ პრობლემებზე. 

სამოქალაქო სექტორის ჯგუფმა კი, უფრო სიღრ-

მისეულად გამოყო ეს პრობლემური საკითხები და მეტი 
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აქცენტი დასვა საბიუჯეტო პრიორიტეტების გამოკვეთასა 

და რიგ პრობლემებზე, რასაც, როგორც მოქალაქეები 

ყოველდღიურად აწყდებიან მუნიციპალიტეტში. რეკრუ-

ტინგის პროცესში ჩართული იყო ჩვენი სამუშაო გუნდი 

და ა(ა)იპ ახალგაზრდა მკვლევართა და ანალიტიკოსთა 

გაერთიანების ადამიანური რესურსი. 

დისკუსიაზე კვლევის მიზნისა და ერთმანეთის გაც-

ნობის შემდგომ, საუბარი იწყებოდა მოქალაქეთა 

მუნიციპალურ საქმიანობაში ჩართულობით, კერძოდ, 

ყოფილან თუ არა ჩართულნი მუნიციპალურ საქმი-

ანობაში და თუ კი, რა სახით - მონაწილეთა ¾ რაღაც 

ფორმით მაინც ყოფილა ჩართული ბოლო ორი წლის 

განმავლობაში მუნიციპალურ საქმიანობებში. მოქა-

ლაქეების შემთხვევაში ეს ძირითადად იყო სოფლის 

პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით შეხვედრებში 

მონაწილეობა, თემის პრიორიტეტების მოკვლევა, საკუ-

თარი სამუშაოდან გამომდინარე ჩართვა, საკრებულოს 

სხდომაზე დასწრება და ა.შ. სამოქალაქო სექტორის 

წარმომადგენლები კი თითქმის ყველა სხვადასხვა სა-

კითხთან მიმართებით იყვნენ ჩართულნი, კერძოდ 

იყვნენ, როგორც სამუშაო ჯგუფის წევრები, ასევე მრჩევე-

ლთა საბჭოს და სხვადასხვა ინიციატივების, თუ ადვო-

კატირების კამპანიის მონაწილეები. 

გაცნობის ბლოკის შემდგომ, გადავედით ძირითად 

ბლოკზე, სადაც უშუალოდ დისკუსია იმართებოდა მათ 

საცხოვრებელ უბნებში, თემში, ქალაქში, მუნიციპალი-
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ტეტში არსებულ პრობლემებზე, მისი მოგვარების გზებსა 

და ვადებზე. პირველ ყოვლისა, რესპონდენტები საუბ-

რობდნენ საკუთარ საცხოვრებელ დასახლებაში 

არსებულ პრობლემებზე, სადაც საკმაოდ მრავალ-

რიცხოვანი პასუხები გამოიკვეთა, რასაც უფრო დეტა-

ლურად რაოდენობრივი კვლევის ანალიზში იხილავთ, 

თუმცა ზოგად კონტექსტში უნდა აღინიშნოს, რომ 

რესპონდენტები ძირითადად, გამოყოფდნენ გამწვანების 

პრობლემას, რეკრეაციული ზონების ნაკლებობას და 

მათ მოუწესრიგებლობას, ასევე სოფლებში მეორე 

პრობლემა  სიმწვავით, სარწყავი და სასმელი წყალი, 

ხოლო შემდგომ ნარჩენების მართვა სახელდებოდა. 

აღნიშნული პრობლემები ყველაზე მეტი სიხშირით 

გამოიკვეთა დისკუსიისას. ,,მერიასაც და საკრებუ-
ლოსაც 3-ჯერ მივმართეთ, ჩვენს დასახლებაში ტერი-
ტორიაა, რომელიც დაბინძურებულია და სხვადასხვა 
სამშენებლო ნარჩენებითაა სავსე და 1000 კაცმა 
მოვაწერეთ ხელი და ვთხოვეთ, რომ სკვერი 
მოწყობილიყო და სავარჯიშო ტრენაჟორები, მაგრამ 
მესამე წელია, ხან ტყუილად გვპირდებიან და ხანაც 
პასუხს არ გვწერავენ“ (ფოკუს ჯგუფი #1), ამ ნაწილში 

საკმაოდ მწვავედ გამოიკვეთა უკუკავშირის პრობლემა 

და დიალოგის ნაკლებობა საზოგადოებასა და 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შორის. ანალოგიური 

გულგრილი დამოკიდებულება დასახელდა სხვადასხვა 

სოფლის და თემის წარმომადგენლებისგანაც და იქაც 

ანალოგიურად, იყო სოფლის ცენტრში მოსაწყობ 
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ტერიტორიაზე მიმართვიანობა, არსებულ ყოფით 

პრობლემების მოგვარების თხოვნაზე  შეხვედრები და 

მიმართვები შესაბამის უწყებებთან, თუმცა უშედეგოდ. 

შემდგომ აქტიურ პრობლემად სახელდებოდა სტიქიური 

ნაგავსაყრელები სოფლებში, რომლებიც სამწუხაროდ 

კვლავ პრობლემაა გორის მუნიციპალიტეტში და 

არსებული ოქმებით უკვე დახურულია, თუმცა მათ კვლავ 

არსებობაზე საუბრობენ რესპონდენტები და ასევე 

აღნიშნული საკითხის პრობლემურობა გასული წლის 

მონიტორინგის კვლევებითაც დასტურდება.1 სპორტული 

მოედნების და ბაგა-ბაღების არ არსებობა დგას მწვავედ 

სოფლებთან მიმართებით, რადგან უწევთ სხვა 

სოფლეში ბავშვების წაყვანა, ან ხშირად რჩებიან 

სკოლამდელი აღზრდის გარეშე, შესაბამისად, ბავშვებს 

არ აქვთ საშუალება დაკავდნენ ჯანსაღი ცხოვრების 

წესით ან სპორტი აქციონ გასართობ საშუალებად. 

თუმცა, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურული, ასევე სხვა 

სახის აღჭურვილობის პრობლემა არანაკლებ პრო-

ბლემად იკვეთება ქალაქის რეალობაშიც და მცირეწლ-

ოვანი ბავშვების მშობლები საკმაოდ პრობლემატურად 

მიიჩნევენ ამ საკითხს. ქალაქის პრობლემებში, გამოიყო 

საკანალიზაციო ქსელების გაუმართაობის პრობლემა, 

რაც ცალსახად დასახელდა კომბინატის დასახლების 

ტერიტორიაზე, თუმცა აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული 

                                                            
1 ,,გორის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის მონიტორინგი“ 
მეგობრობის ხიდი ქართლოსი, 2019 წ. 
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პრობლემა ქალაქის სხვა ნაწილებშიც იკვეთება. 

მოსახლეობა საუბრობს ძველი სისტემის გაუმართაობასა 

და მუდმივად, ამ მიზეზით წარმოშობილ პრობლემებზე. 

ბოლო ნაკლებად მწვავე პრობლემები კი უკვე იყო 

მუნიციპალური ტრანსპორტი, შენობების ინფრასტრუქ-

ტურა, შიდა ეზოების მოუწესრიგებლობა და არაინ-

კლუზიური ინფრასტრუქტურა სსმ2 პირებისათვის. 

უშალოდ მუნიციპალურ (თემის, ქალაქის) დონეზე 

პრობლემებზე საუბრისას რესპონდენტები საუბრობენ, 

მუდმივ საგზაო ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსა და 

ბიუჯეტის ფლანგვის შემთხვევებზე ,,არ არსებობს სის-
ტემურობა და ერთიანი ხედვა. მაგალითად, დაიგო 
ძალიან კარგი გზა ჩემს ქუჩაზე, მერე აღმოჩნდა, რომ 
მილები დარჩათ გასაკეთებელი თუ წყალი და ისევ 
გადათხარეს, მერე ისევ გადააგეს, მაგრამ ჩაიწია იმ 
მიწამ და იქნება ასე დაწეული და მინიმუმ ალბათ 10 
წელი დარჩება ასე. იგივეა, როდესაც ველო 
ბილიკები გადათხარეს ... აქ არაა სისტემურობა, 
როდესაც აგებ გზას, ჯერ მოაგვარე მიწისქვეშა 
კომუნიკაციები და ისე გააკეთე ... მოსახლეობას არ 
ეკითხებიან პროგრამებზე გინდათ ამის გაკეთება?! არ 
გვთავაზობენ, ალტერნატიულ რამდენიმე ვარიანტს 
და არ ხდება, მოსახლეობის ჩართულობა 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.“ (ფოკუს 

ჯგუფი #3) - სამოქალაქო სექტორი ხაზს უსვამს, ერთპი-

                                                            
2 ტერმინი სსმ - სპეციალური საჭიროების მქონე 
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როვნულ და მოსახლეობის რეალური ჩართულობის 

გარეშე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რაც აზიანებს 

საზოგადოების ინტერსებს და განაპირობებს, ბიუჯეტიდან 

თანხების არამიზნობრივ ხარჯვას. ამ ნაწილში სამივე 

ფოკუს ჯგუფზე 3/5 მაინც გამოყოფდა სოფელ ატენის 

გზას, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ უნდა 

დასრულებულიყო და არაერთი წელია უკვე ხდება ამ 

ტურისტულ ზონაში გადაადგილების შეფერხება. 
,,ამოიჩემებენ რაღაც პროექტს და მუდმივად ერთსა 
და იმავე პროექტებს ახორციელებენ, არ გვაქვს 
დივერსიფიკაცია და მუდმივად შაბლონური ინფრას-
ტრუქტურული სამუშაოები სრულდება. როდესაც 
გვაქვს საზღარგარეთის გამოცდილება, მერია არ 
იზიარებს მათ ცოდნას და ინფორმირებულობის 
დონეზეც კი არ  რთავს მერია მოსახლეობას, არა თუ 
გააცნოს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული სამუშა-
ოები. სულ აკეთებენ, სულ რაღაცა ხდება, მაგრამ 
რატომღაც, ვერც ხარისხს სწევენ და ვერც მოსახ-
ლეობის კმაყოფილება ვერ იზრდება.“ (ფოკუს ჯგუფი 
#3) - საგზაო ინფრასტრუქტურასთან და  ქალაქის 

ინფრასტრუქტურასთან ერთად ასევე, იკვეთება სოფლე-

ბისადმი ყურადრების დეფიციტიც, რადგან რესპონ-

დენტების 4/5 გამოყოფდა სოფლის ინფრასტრუქტურის, 

მელიორაციის, ნარჩენების მართვის, სოფლის განვი-

თარების და სხვა მრავალ პრობლემას. ასევე, ამ 

ნაწილში, როგორც ქალაქის, ისე სოფლის შემთხვევაში 

იკვეთება მიუსაფარი ცხოველების სიმრავლე და მათგან 
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გამოწვეული პრობლემები, რაზეც მონაწილეთა უმრავ-

ლესობა საუბრობდა და აღნიშნავდა ამ პრობლემის 

წლების მანძილზე მოუგვარებლობასაც. მუნიციპალური 

ტრანსპორტის პრობლემა, ახალი რეფორმის შემდგომ, 

იკვეთება და გასულ წლებთან შედარებით მოსახლეობა 

ამ მხრივ ისევ უკმაყოფილოა, კერძოდ, თუ 2016 წელს 

მოსახლეობა უჩიოდა გაუმართავ ტრანსპორტს (მიუხე-

დავად იმისა, რომ ქალაქს არ ჰყავდა მუნიციპალური 

ტრანსპორტი და კერძო კომპანიები ემსახურებოდნენ, 

სატრანსპორტო მომსახურების სერვისის შეფასება მაინც 

განხორციელდა ჩატარებულ კვლევაში3), ამ ეტაპზე კი 

მოსახლეობა გამოყოფდა არასწორად და უსამარ-

თლოდ განაწილებულ მარშუტებს, დიდი ხნით ლოდინს 

და ასევე ახალი ტრანსპორტის ტექნიკურ გაუმართაობას. 

აქვე აღსანიშნავია, დასუფთავების პრობლემების არსე-

ბობა, როგორც ქალაქის, ისე სოფლის შემთხვევაში და 

ეს საკმაოდ მაღალი სიხშირით იკვეთებოდა სამივე 

ფოკუს ჯგუფში, როგორც მუნიციპალური პრობლემა და 

შესაბამისი უწყებების დაბალ ეფექტურად მუშაობა. 

შედარებით დაბალი სიხშირით იკვეთებოდა ახალგაზ-

რდული სივრცეების ნაკლებობა, გამწვანების და 

განსაკუთრებით, კი გარე საპირფარეშოების პრობლემე-

ბი, რომელთა მოგვარებაც,  უხერხულია ისეთი ტურის-

ტული ქალაქისთვის, როგორიც გორია ,,ხშირად მი-
ნახავს ტურისტები, რომლებიც ეძებენ საპირ-

                                                            
3 2016 წლის საბიუჯეტოს კვლევით დავამოწმო. 
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ფარეშოებს. ჩემს სამსახურთან წარსულში იყო საპირ-
ფარეშო და ვიღაცას დაუტანია გუგლის რუკაზე, 
ხშირად მოდიან იქ ტურისტები და იმდენად 
შეუსაბამო ინფრასტრუქტურაა და მოუწესრიგებელი, 
ბინძური, რომ შემრცხვენია ჩემი ქვეყნის...“ (ფოკუს 

ჯგუფი #1).   

აღნიშნულ ბლოკში ძირითადად, საცხოვრებელი 

ტერიტორიის და მუნიციპალურ დონეზე გამოიკვეთა გამ-

წვანების და სკვერების ნაკლებობის პრობლემა, ასევე 

გორის კულტურისა და დასვენების პარკის 

გაჭიანურებული რეკონსტრუქცია, ქილიკის საგნად იქცა 

გორის საცურაო აუზი, რომელიც ,,ყველა 2012 წლის 
შემდგომ ყველა მერის წინა საარჩევნო დაპირების 
პროგრამაშია ნახსენები და ქარელმაც კი ააშენა და 
გორი რა გავხდით?!“ (ფოკუს ჯგუფი #3). მიუსაფარი 

ცხოველების პრობლემა მუნიციპალურ დონეზე ისევ ინა-

რჩუნებს თავის აქტუალურობას წინა წლის პრობლე-

მებთან მიმართებით და ასევე, სოფლებში მელიორა-

ციის, სასმელი წყლის და ნარჩენების მართვის პრობ-

ლემა, რაც ბოლომდე არ არის აღმოფხვრილი მრავალ 

სოფელში. პრობლემების ნაწილში დაემატა მუნიცი-

პალური ტრანსპორტის პრობლემები, რაც მის არ არსე-

ბობამდეც არსებობდა და ამ სერვისის შექმნის შემდგომ, 

სხვა კუთხით გახდა პრობლემატური მოსახლეობისთვის.  

ფოკუს შეხვედრისას ამ ნაწილშივე საუბრობდნენ 

მონაწილეები იმ დროსა და ვადებზე, რაც მათ მიერ 

ჩამოთვლილ პრობლემებს ესაჭიროებოდათ, აღსა-
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ნიშნავია, რომ პრობლემების ნაწილს რამდენიმე თვეც 

კი ჰყოფნიდა, მაგალითად, ისეთს როგორიცაა ქუჩის 

სახელების ტრაფარეტების გაკვრა შინდისის გმირებისა 

და დევნილთა ჩასახლებებში, ხოლო მაქსიმალური 

პერიოდი კი ერთი საარჩევნო ციკლი და პოლიტიკური 

ნება სახელდებოდა.  

ფოკუს დისკუსიის შემდეგ ბლოკაში განვიხილავ-

დით იმ ძირითად პრობლემებს, რაც გამოიკვეთა პრობ-

ლემებზე საუბრიდან ყველაზე ხშირად, კერძოდ, კი 

ინფრასტრუქტურაზე - რომელზე საუბარიც გარკვეული 

ქილიკით იწყებოდა სამივე ფოკუს ჯგუფზე. მონაწილეები  

ველო ბილიკების მოწყობასა და მის უფუნქციობაზე, 

შემდგომ გადათხრაზე, ახლიდან დაგებასა და 

საპარკინგე ტერიტორიაზე მოწყობას უსვამდნენ ხაზს - 
,,რასაც დაიწყებენ ის ხარისხიანად ბოლომდე 
მიიყვანონ და 3-ჯერ - 4-ჯერ უკან არ მიუბრუნდნე. აუ-
ცილებელია, რომ პანდუსები იყოს სხვადასხვა 
დაწესებულებებთან. მახსენდება, სოფელ კოშკების 
ბოგირის პროექტის ამბები, რომლის ვერ განხორ-
ციელებაც კლასიკური ბიუროკრატიის მაგალითია“  
(ფოკუს ჯგუფი #3), შესაბამისად, ხარისხი არის უმთავ-

რესი ნიშანი, რასაც ფოკუს დისკუსიის აბსოლუტური 

უმრავლესობა უსვამს ხაზს და ეს არ შეეხება მხოლოდ 

ველო ბილიკებს, რესპონდენტებმა დიდი  წუხილი 

გამოთქვეს ახლად დაგებული გზების ხელახალი 

გადათხრის  და მიწისქვეშა კომუნიკაციების შემდგომ 

მოწესრიგების მანკიერ პრაქტიკაზე, ასევე, ფასადურად 
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შესრულებულ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე, რაც 

მალევე ზიანდება და საჭიროებს ყოველწლიურად 

შეკეთებას. საგზაო ინფრასტრუქტურა და ატენი-ბოშურის 

გზის ინფრასტრუქტურა ამ ნაწილში კიდევ ერთხელ 

გახდა განხილვის საგანი, ასევე, საცხოვრებელი 

კორპუსების ინფრასტრუქტურა და მისგან წარმოშობილი 

საფრთხეები, რაშიც იგულისხმება საცხოვრებელი 

კორპუსების შეფასებების არ არსებობა და კედლის 

ნალესის ჩამოშლის საფრთხეები. გამეორება გამოგვ-

დის, თუმცა საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოწ-

ყობა, როგორც ქალაქის ინფრასტრუქტურის აუცილე-

ბელი შემადგენელი ელემენტის ამ ნაწილშიც დაფიქსირ-

და და გაესვა ხაზი მის საჭიროებას. სანაგვე ურნების 

განთავსებისა და სახიფათო ზონებში ხელოვნური ბორ-

ცვების განთავსების აუცილებლობას გაესვა ხაზი ინფრა-

ტსრუქტურაში. რესპონდენტებმა საკმაოდ კონკრეტული 

რეკომენდაციები გამოყვეს ამ მხრივ, თუ რა ინფრასტ-

რუქტურული ცვლილებები მოიტანდა უკეთესობას 

საგზაო მოძრაობის განმუხტვის. თუ სხვა ინფრასტ-

რუქტურული პრობლემის შესამცირებლად, რომლის 

ხილვაც ფოკუს კვლევის რეკომენდაციების ნაწილში 

შეგიძლიათ. ამავე ნაწილშივე სპორტის და კულტურის 

შესახებ დავუსვით შეკითხვები რესპონდენტებს, თუ რა 

მდგომარეობაა ამ მხრივ გორის მუნიციპალიტეტში. 

რესპონდენტებმა ისაუბრეს, კინო-თეატრის აღდგენაზე, 

ამ მხრივ სივრცის მოწყობასა და კულტურული ცხო-
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ვრების ამაღლებაზე. ასევე სპორტის მხრივაც გარ-

კვეული სახეობების და მოდნების მოწყობაზე ,,ბევრი 
თანამედროვე სპორტის სახეობაა დღეს განვი-
თარებული მსოფლიოში, თუმცა ჩვენი ბავშვები ვერ 
ახერხებენ ჩართვას, რადგან ხშირ შემთხვევაში არ 
არის სპეციალისტი და მეორე მხრივ სპეციალისტი 
არცაა საჭირო, მოედნები არ არის სპეციალურად 
კონკრეტული სახეობისთვის, რასაც ახალგაზრდები 
გამოიყენებენ სავარჯიშოდ“ (ფოკუს ჯგუფი #2). 

კულტურის თვალსაზრისით დამატებით გამოიკვეთა ძეგ-

ლების არასათანადო მოვლა და შენახვა, რაზეც 

არაერთხელ გაესვა ხაზი და რესპონდენტები მიიჩნევენ, 

რომ აღნიშნულიც წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნე-

ლოვან პრობლემას. 

კვლევის ბოლო, მესამე ბლოკში უკვე საუბარი 

შეეხებოდა, მოსახლეობის ინფორმირებულობის, ჩარ-

თულობისა და მონაწილეობის საკითხებს და ბოლოს 

რეკომენდაციებს, არსებული პრობლემების გადაჭ-

რისთვის. მესამე ბლოკის დისკუსია გავხსენით საზო-

გადოების ინფორმირებულობაზე შეკითხვით, კერძოდ 

რამდენად აწვდის მერია საზოგადოებას ინფორმაციას 

დაგეგმილ პროექტებზე, ღონიძიებებზე და სხვადასხვა 

სახის მოვლენებზე. ძირითადად ორ ნაწილად გაიყო 

მოსაზრება, პირველი  ნახევარი საუბრობდა იმაზე, რომ 

თუ ხარ დაინტერესებული და გჭირდება ინფორმაციის 

მოძიება, მაშინ შეძლებ კიდევაც შესაბამისი წყაროებიდან 

ინფორმაციის მოპოვებას, თუმცა მეორე ნახევარი 



32 

საუბრობდა არაკონსტრუქციულ დიალოგზე და 

კომუნიკაციაზე მერიასა და საზოგადოებას შორის - 
,,ხანდაზმული ადამიანებისთვის ვფიქრობ, უფრო 
მარტივი და მოსახერხებელი იქნებოდა, თუ პერი-
ოდულად დასახლებებში ბროშურებებად დარიგ-
დებოდა ინფორმაცია მიმდინარე პროექტებისა და 
მსგავსი საკითხების შესახებ, ან განცხადებები 
გამოიკვრებოდა საინფორმაციო კუთხეებზე სოფ-
ლებში ... ასევე, სმს შეტყობინებებით მიღებული 
ინფორმაციაც საკმაოდ მოსახერხებელი იქნება, 
განსაკუთრებით, პანდემიურ პერიოდში და შეიძლება 
ბმულიც კი მოვიდეს სმს-ით და ინფორმაციის 
მოძიების კუთხით ეს გაამარტივებდა საქმეს დაინ-
ტერესებულ მხარეებში“ (ფოკუს ჯგუფი #2). რეს-

პონდენტები აღნიშნავენ იმ ფაქტს, რომ ყველა 

ინფორმაცია არ იდება ინტერნეტში, მერიის საიტი ვერ 

ფუნქციონირებს სათანადოდ და ხშირად შესვლისას 

ცარიელია ინფორმაციისგან, რის გამომწვევ მიზეზადაც 

სამოქალაქო სექტორი ასახელებს ერთ უწყებაზე 

მინდობილ საქმეს, ინფორმაციის გამოქვეყნებისა და 

ხაზს უსვამს, ყველა დეპარტამენტის ჩართულობას, 

საკუთარი განყოფილებების შესახებ ინფორმაციის გამო-

ქვეყნებაზე. ინფორმაციის მიღების ორი გზა გამოიკვეთა, 

ძირითადად, ესენია: ინტერნეტი და მედია საშუალებები. 

მიუხედავად ამისა, ინტერვიუსას ბოლომდე კმაყოფილი 

მოსახლის წილი მაინც დაბალი იყო - 1/3, ამიტომ 

უმეტესობა საუბრობდა, ინფორმაციის მიწოდების 
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განსხვავებული სტრატეგიის შემუშავებასა და მეტი 

საკომუნიკაციო არხების გამოყენებაზე. რესპონდენტების 

რეკომენდაცია ამ ნაწილში იყო მედიის მეტად 

გამოყენება, რათა ასაკოვან ხალხს, რომელიც სატელე-

ვიზიო არხების აქტიური მაყურებელია, უფრო მეტი 

ინფორმაცია ჰქონდეს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მე-

რიის და საკრებულოს საქმიანობებზე.  ასევე, რეკომენ-

დაციად გამოიყო ის, რომ მოხდეს პირისპირი შეხვედ-

რები მოსახლეობასთან - ,,მხოლოდ არჩევნების დროს 
არ უნდა დადიოდნენ მერის წარმომადგენლები 
უბნებში და ამას წელიწადში რამდენჯერმე მაინც უნდა 
აკეთებდნენ, თუნდაც ინფორმაციის გავრცელების 
კუთხით რასაც მერია აკეთებს“ (ფოკუს ჯგუფი #2) - 
,,გვაქვს ორი ტელევიზია რეგიონალური, მიუხედავად 
თავიანთი პოლიტიკური პოზიციებისა, მთავარია, 
სწორად მიაწოდონ ინფრომაცია რომ გააშუქონ, 
პირდაპირი კომუნიკაცია ხალხთან არის იდეალური, 
რწმუნებულების, სამსახურის უფროსების, 
სპეციალისტების გამოყენება, გასულები ველზე და 
პირისპირი შეხვედრები მოსახლეობასთან, საჭიროე-
ბების კვლევა და ინფორმაციის მიტანა ხალხამდე. 
ყველა საშალების კომუნიკაცია ონლაინიც და 
ოფლაინიც ... ბოლოს არ გამიგია, რაიმე ინფო-
რმაცია ჩემს დასახლებაში, ამის წინ სკვერი გაკეთდა 
ჩემს დასახლებაში და როცა ასუფთავებდნენ ტერი-
ტორიას მეგონა ხალხი ასუფთავებდა სახლის წინ 
ტერიტორიას, არ იყო ინფორმაცია, არ იყო ბანერი 



34 

გამოკრული თუ რას აკეთებდნენ, გავიგეთ რომ 
სკვერი იყო, მაგრამ როგორი სკვერი იყო არ 
ვიცოდით, ეს ხომ მარტივია, რომ ბანერი გამოაკრა 
თუ ხალხს არ ხვდები, თუ რას აკეთებ. ეს ხომ 
მარტივია, საკოორდინაციო ორგანოები ჩართო და 
კომუნიკაცია გამოიყენო, რომელიც საკმაოდ მრა-
ვალფეროვანია და შესაძლოა, რამდენიმე სახის გა-
მოყენება.“  ... ,,კომუნიკაცია ცალმხრივია, უკუკვშირის 
პრობლემაა და მოსახლეობას ვერ უბრუნებენ პასუხს“ 
(ფოკუს ჯგუფი #3) - საბოლოო ჯამში, კომუნიკაციის 

პრობლემა კვლავ აქტუალურია საზოგადოებასა და 

თვითმმართველობას შორის, რასაც ხშირად მივყავართ 

მოსახლეობის არაკეთილგანწყობილებამდე და ნი-

ჰილისტურ დამოკიდებულებამდე მუნიციპალიტეტისადმი. 

გამომდინარე აქედან და არაერთი პრობლემის 

დასახელებისგან, ვკითხეთ მონაწილეობის ფორმებზეც, 

როგორიცაა პეტიცია, სამოქალაქო ბიუჯეტი, თანადა-

ფინანსების პროგრამები, საკრებულოს სხდომებზე 

დასწრება და სხვა. რესპონდენტთა 1/3-ს არ სმენია 

პეტიციის შესახებ, ხოლო ვისაც სმენია მათ მცირედ 

ნაწილს 2/5-ს თუ გამოუყენებია ეს უფლება. რაც შეეხება, 

საკრებულოს სხდომაზე დასწრებას ან სოფლის კრებაში 

მონაწილეობას, ამ კუთხით მხოლოდ რამოდენიმე 

რესპონდენტს ჰქონდა  გამოცდილება. თანამონაწილე-

ობითი ბიუჯეტის შემთხვევაში, კი მხოლოდ რესპო-

ნდენტთა 1/5 იყო, ვინც არ ფლობდა ინფორმაციას და 

ძირითადად ეს რესპონდენტები რაიონში მცხოვრებლებს 
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წარმოადგენდნენ. პროგრამის შეფასებას რაც შეეხება, ამ 

კუთხით, ყველა დადებითად ასახელებდა მის გავლენას 

საზოგადოებაზე და წარმატებულ მონაწილეობის 

მაგალითად მიიჩნევდნენ - ,,ჩემი სამუშაოდან 
გამომდინარე ხშირად მიწევს სხვა მუნიციპალიტეტის 
მერებთან შეხვედრა და გორის მაგალითს ხშირად 
ვუხსენებ ხოლმე თანამონაწილეობით ბიუჯეტზე, რომ 
ნახეთ რა კარგად მუშაობს და თქვენს გამოიყენეთ ეს 
გამოცდილება“ (ფოკუს ჯგუფი #3), მონაწილეობის 

კუთხით კი მხოლოდ 1/3 ჰქონდა თანამონაწილეობით 

ბიუჯეტში მონაწილეობა მიღებული. ამის შემდგომ 

რესპონდენტებს უკვე ვთხოვდით დაესახელებინათ, ის 

გამოსავლის გზები და პრობლემის აღმოფხვრის საშ-

უალებები, რაშიც ხედავდნენ მათ მიერ დასახელებული 

პრობლემების მოგვარებას. ძირითადად, ამ კუთხით 

რამდენიმე მსხვილი რეკომენდაცია გამოიკვეთა, 

რომელსაც თითქმის თანაბარი მხარდაჭერა ჰქონდა 

რესპონდენტებისგან. ყველა ერთხმად თანხმდებოდა, 

პოლიტიკური ნების ქონაზე და საუბრობდნენ, რომ 

თითოეული პრობლემის მოგვარებას წინ მხოლოდ 

პოლიტიკური ნება უდგას.  შესაძლოა, ზოგი ისეთი 

პრობლემაც იყოს, რასაც მერია ვერ მოაგვარებს, მაგრამ 

მთავრობასაც არ შეუძლია, რადგან არ იცის და ამ 

ნაწილში დეცენტრალიზაციას უსვამდნენ ხაზს და საჭი-

როდ თვლიდნენ მეტ აქტიურ კომუნიკაციას თვითმ-

მართველობასა და საზოგადოებას შორის -  ,,ერთიანად 
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ყველა პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ, მაგრამ 
მუნიციპალიტეტმა უნდა შეისწავლოს ეს პრობლემები 
და პრიორიტეტების მიხედვით დაალაგოს, რისი 
გადაჭრაც შეიძლება და ესე მეთოდურად იმუშაონ 
ხალხთან ერთად. თუ ხალხი მიხვდება რომ 
მუნიციპალუტეტი არის ხალხისკენ, მაშინ ხალხიც 
გადადგავს ნაბიჯს მუნიციპალიტეტისკენ, მაგრამ ჯერ-
ჯერობით უნდობლობის განცდაა ხალხში და არ 
სჯერავთ, რომ მოაგვარებენ პრობლემებს. თუ 
თვითმმართველობა ნელ-ნელა დაიწყებს პრობლე-
მების მოგვარებას, მაშინ ნდობაც გაჩნდება“ (ფოკუს 

ჯგუფი #1) . მეორე რეკომენდაცია იყო, სამოქალაქო 

ატივიზმის გაზრდაზე, მოსახლეობის მეტად ჩართუ-

ლობასა და ხშირ მიმართვიანობაზე მერიისთვის - ,,უნდა 
გავზარდოთ მიმართვიანობა მერიასთან, რომ გვაქვს 
რაღაც პრობლემა და უნდა აღმოიფხვრას, თუმცა აქ 
არის მეორე მხარე ბიუჯეტი, რადგან ხშირად არ 
გვყოფნის ბიუჯეტი პრობლემების აღმოფხვრაზე, 
თუმცა საზოგადოება და მერია უნდა შეთანხმდნენ იმ 
მცირედ დასაწყისზე პრობლემის მოსაგვარებლად, 
რასაც იმ პერიოდში ჰყოფნის ბიუჯეტი და შემდეგი 
წლების ბიუჯეტშიც გაითვალისწინებენ. ზოგჯერ ერთ 
პრობლემაზე 5-ჯერაც უნდა მიმართო თუ საჭიროა, 
ჩემი სოფლის მაგალითზე გეტყვით, რა პრობ-
ლემებიც დავასახელე ყველა პრობლემაზე ძალიან 
ბევრჯერ გვაქვს მიმართული, მაგრამ წლები დასჭ-
ირდა მათ მოგვარებას და იმასაც ვერ ვიტყვით რომ 
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ხალხი არ აქტიურობს, პასიურობა ხშირად მეორე 
(მერიის) მხარიდანაცაა“ (ფოკუს ჯგუფი #2).  - 
,,სახელმწიფო ინტერესებში უნდა შედიოდეს რომ 
მოსახლეობა იყოს უზრუნველყოფილი და უსაფ-
რთხოდ, შესაბამისად ის პრობლემები რაც ჩვენს 
ადგილობრივ თემში არსებობს ესაა სარწყავი 
სისტემის მოწესრიგება, რადგან მოსახლეობისთვის 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ამაზე არ უნდა 
იჩენდნენ გულგრილობას, რადგან მოსახლეობამ 
ხეხილის ნარგავები ამოყარა, მთლიანად ამოყარა 
რადგან არ არის სარყავი წყალი“ (ფოკუს ჯგუფი #1) - 

შესაბამისად, მესამე ყველაზე ხშირად დასახელებული 

რეკომენდაცია იყო ადვოკატირების კამპანიის წარ-

მართვა და პრობლემების მოგვარებისთვის სისტემური 

მიდგომა მუნიციპალიტეტის მხრიდან, რაც გულისხმობს 

პრიორიტეტების სწორად გამოყოფას, სტრატეგიის 

სწორად დაგეგმვა-შესრულებას და შესაბამისი საქმი-

ანობების ნაბიჯ-ნაბიჯ განხორციელებას, რაც ეტაპო-

ბრივად მოაგვარებს და აღმოფხვრის იმ პრობლემებს, 

რომლებიც დგას მუნიციპალიტეტის წინაშე. სხვა დე-

ტალური რეკომენდაციები შეგიძლიათ იხილოთ ფოკუს 

ჯგუფის რეკომენდაციების ნაწილში. 

ფოკუს დისკუსიებმა საბოლოო ჯამში მოგვცა, ის 

საერთო სურათი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, რაც ზო-

გადად დგას მოსახლეობის წინაშე, ყოველდღიურო 

პრობლემები საცხოვრებელი უბნის და მუნიციპალურ 

დონეზე, ასევე თვითმმართველობაში ჩართულობის, 
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მონაწილეობის და პრობლემების მოგვარების ხედვაზე 

საკმაოდ ინფორმატიული და სისტემური მიდგომები 

გამოიკვეთა რესპონდენტები მხრიდან. ფოკუს კვლევის 

შედეგებმა პირდაპირი ასახვა ჰპოვა, რაოდენობრივი 

კლვლეის დაგეგმვასა და გაიდების შემუშავებაზე, სადაც 

ყურადრება გამახვილდა იმ საკითხებზე, რაც გამოიკვეთა 

ფოკუს კვლევისას და დოკების სისტემა ძირითადად 

შედგენილი,ა სწორედ ფოკუს დისკუსიებში გამო-

ვლენილი კოდების მიხედვით.  
რეკომენდაციები: 

 მოხდეს თვითმმართველობის დეცენტრალიზაცია; 

 პრობლემები მოგვარდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ; 

 გაიწეროს, გრძელი და მოკლე ვადიანი ხედვები 

და მათი სამოქმედო გეგმა; 

 ამაღლდეს მოსახლეობის ცნობიერება; 

 გაიზარდოს, სამოქალაქო ატივიზმი თვითმმარ-

თველობაში მონაწილეობის კუთხით; 

 გაიზარდოს, სტრატეგიების პოლიტიკური მედეგო-

ბა (არ იცვლებოდეს განვითარების ხედვა და 

სტრატეგია პოლიტიკური ძალის ცვლილებასთან 

ერთად) 

 მოწესრიგდეს, შუქნიშნის სისტემა წმ. წყლის და 

კომბინატის დასახლებაში; 

 ძირეულად შეისწავლოს მუნიციპალიტეტმა მოსახ-

ლეობის საჭიროებები და დაალაგოს პრი-

ორიტეტებად; 
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 მერის წარმომადგენლები/სამსახურის უფროსე-

ბი/გადაწყვტილების მიმღები პირები პერიოდუ-

ლად ხვდებოდნენ მოსახლეობას და მიდიოდნენ 

მათთან; 

 პირისპირი შეხვედრები და ოფლაინ საკომუნი-

კაციო არხები იყოს გამოყენებული; 

 გაიზარდოს მედიის როლი ინფორმაციის გავრცე-

ლებაში; 

 თვითოეულმა დეპარტამენტმა თავად გამოაქვეყ-

ნოს საიტზე ინფორმაცია; 

 მეტ ახალგაზრდას მისცენ მერიაში დასაქმების 

შესაძლებლობა; 

 კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება ხდებოდეს 

პერიოდულად; 

 ,,7 ნომერთან“ ძველი კინო-თეატრის რეაბილიტა-

ცია; 

 გორის ციხეზე ტაძართან მისასვლელი გზა ჩა-

იხერგა და გასუფთავდეს; 

 მინი სტადიონის მოწყობა დევნილთა ჩასახ-

ლებებში და რეკრეაციული ზონების მოწყობაც; 

 კომბინატის დასახლების მხრიდან ავტობანზე 

ასასვლელი დაემატოს, აღნიშნული განტვირთავს 

წმინდაწყალზე სატრანსპორტო მოძრაობას; 

 პარკინგის სისტემის მოწესრიგება მე-12 სკო-

ლასთან; 
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 საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია წმ. წყლის 

დასახლებაში (ცხინვალზე) და აგვისტოს ომში 

დაღუპულთა მემორიალის მიმდებარედ; 

 მეწარმეობის ხელშემწყობი პროგრამების შემუ-

შავება-შეთავაზება მერიის მხრიდან; 

 საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოწყობა 

ქალაქის ტერიტორიაზე; 

 სპეც. ტექნიკის სადგომი და საცხოვრებელ ზონაში 

მათი პარკინგის აკრძალვა; 

 სოფლების ინტერნეტიზაცია (მერიას არ ეკუთვნის, 

მაგრამ 90% აღნიშნავს). 

 სპეც. ტექნიკის სადგომი და საცხოვრებელ ზონაში 

მათი პარკინგის აკრძალვა 

 

 
  



41 

რაოდენობრივი კვლევა 
 

გორის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პრიორიტე-

ტების პროექტში, რაოდენობრივი კვლევა განხორ-

ციელდა 9-17 მარტის პერიოდში და გამოიკითხა 740 

რესპონდენტზე მეტი. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 

მუნიციპალიტეტის ყველა თემიდან თითო სოფელმა, 

ხოლო ქალაქის ხუთივე ადმინისტრაციულმა ერთეულმა. 

კლვევის ცდომილება არის ±3.65%, აღნიშნული 

ცდომილება საკმაოდ დადებითია, რადგან რაოდენო-

ბრივ კვლევის ჩატარებისას დაშვებული ცდომილობის 

პროცენტი ±5%-ს არ უნდა აჭარბებდეს. შესაბამისად 

მიღებული ცდომილობის მაჩვენებელი იძლევა სა-

შუალებას კვლევის მონაცემების განზოგადებისას გორის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაზე. 

გამოკითხული რესპონდენტების რაოდენობა პრო-

პორციულად იყო გადანაწილებული, კერძოდ რა რა-

ოდენობის პროცენტიც ცხოვრობს ქალაქში და რამდენი 

პროცენტი სოფელში, გამოკითხულ რესპონდენტთა 

პროცენტული მაჩვენებელიც ამ სისტემით გადანაწილდა.  

შესაბამისად 37% გამოიკითხა ქალაქში, ხოლო 63% 

სოფელში.  

კითხვარი შედგებოდა შვიდი ბლოკისგან, სადაც იყო 

ზოგადი შეკითხვები, რაც რესპონდენტის მობილიზების-

თვის და თემაზე კონცენტრაციისთვის გამოიყენებოდა, რის 

შემდგომაც ძირითად ბლოკებზე გადავდიოდით, სადაც 
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უკვე ხდებოდა უშალოდ მათი პრობლემების და პრიო-

რიტეტების შესწავლა, ასევე მონიტორინგს ვუწევდით იმ 

პროგრამებს და ბიუჯეტიდან შესრულებულ სამუშაოებს, 

სადაც მოქალაქეებს ჩართულობის და მონაწილეობის 

შესაძლებლობები გააჩნიათ. ბოლო ბლოკი კი უშუალოდ 

დემოგრაფიულ მონაცემებს შეეხებოდა. 

შესავალ ნაწილში რესპონდენტებს ვეკითხებოდით, 

რამდენად აქტიურად ადევნებენ თვალს თვითმ-

მართველობის საქმიანობას. გამოკითხულთა 18% 

აქტიურად ადევნებს, მეტ-ნაკლებად - 42%, პასიურად - 

27%, ხოლო 15% არ ადევნებს თვალს (დიაგრამა #1).  
 

დიაგრამა #1 

 
შესავალი ბლოკის და კვლევის მიზნების გაცნობის 

შემდგომ, რესპონდენტის განწყობის შესასწავლად, ვი-
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ყენებდით მუნიციპალიტეტის ვითარების შეფასებას 

სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. რესპონდენტები 5 

ქულიანი სკალის საშუალებით, სადაც 1 ნიშნავდა უარყო-

ფით შეფასებას, ხოლო 5 დადებითს, - ვაფასებინებდით 

ქალაქის ინფრასტრუქტურას, ტურისტულ ინფრას-

ტრუქტურას, პოლიტიკურ ვითარებას და ა.შ. შეფასება 

ხდებოდა 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების 

პერიოდიდან 2020 წლის ჩათლით. სოციალური ფონი - 

3% - გვეუბნება რომ შეიცვალა დადებითად, 8% 

შედარებით დადებითად, 35% - არაფერი შეცვლილა, 

28% - შედარებით უარყოფითისკენ შეიცვალა, 23% - 

უარყოფითად შეიცვალა, ხოლო 3%-მა თავი შეიკავა 

შეფასებისგან. ეკონომიკურ მდგომარეობას რაც შეეხება, 

1% - დადებითად შეიცვალა, 6% - მცირედით გაუმ-

ჯობესდა, 27% - არაფერი შეცვლილა, 29% შედარებით 

გაუარესდა, ხოლო 36% უარყოფითისკენ შეიცვალა. 

კულტურული ცხოვრების მხრივ - 3% გვეუბნება, რომ 

დადებითისკენ გაუმჯობესდა, 13% - შედარებით 

გაუმჯობესდა, 31% არაფერი შეცვლილა, 23% - შედა-

რებით გაუარესდა და 25% - უარყოფითისკენ შეიცვალა. 

6%-მა თავი შეიკავა შეფასებისგან. რაც შეეხება ქალაქის 

ინფრასტრუქტურას - 20% აღნიშნავს რომ გაუმჯობესდა, 

26% - შედარებით გაუმჯობესდა, 38% - არაფერი 

შეცვლილა, 8% - შედარებით უარყოფითისკენ, ხოლო 4% 

- უარყოფითისკენ შეიცვალა. პასუხის გაცემაზე კი თავი 

შეიკავა გამოკითხულთა 6%-მა. პოლიტიკური ვითარების 
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შეფასებისას, რესპონდენტთა 3% საუბრობს, რომ 

გაუმჯობესდა, 6% შედარებით გაუმჯობესებულია, 26% - 

უცვლელი დარჩა, 26% - შედარებით გაუარესდა, 34% - 

გაუარესდა, ხოლო 5%-მა თავი შეიკავა შეფასებისგან. 

ტურისტული ინფრასტრუქტურა ერთ-ერთი მწვავე საკითხი 

იყო, რომელიც ფოკუს ჯგუფის დროს გამოიკვეთა. ტურის-

ტული ინფრასტრუქტურის შეფასებისას 9% აღნიშნავს, 

რომ გაუმჯობესდა მდგომარეობა, 14% - შედარებით 

გაუმჯობესდა, 33% - არაფერი შეცვლილა, 17% - 

უარყოფითისკენ შეიცვალა, 21% - გაუარესდა, ხოლო 6%-

მა თავი შეიკავა შეფასებისგან. რაც შეეხება სოფლის 

მეურნეობას, აღსანიშნავია, რომ ამ კუთხით მუნიცი-

პალიტეტს მხოლოდ ინფორმაციის გაცემა შეუძლია და 

თავად არ აქვს ქმედითი პროგრამები ამ მიმართულებით, 

თუმცა საინტერესო იყო აღქმა, რადგან ფოკუს ჯგუფებისას 

ხშირად ფიქსირდებოდა სოფლის მეურნეობაში არსებული 

პრობლემები და მუნიციპალიტეტს, რომელსაც 

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით აქვს 

შესაძლებლობა ჩართვისა, მაინც ვთხოვდით 

შეეფასებინათ სოფლის მეურნეობა, სადაც 9% აღნიშნავს, 

რომ დადებითისკენ შეიცვალა სიტუაცია, 13% შედარებით 

დადებითისკენ, 34% - არაფერი შეცვლილა, 27% - 

შედარებით უარყოფითისკენ, ხოლო 15% - გაუარესდა. 

ზოგადი ბლოკის შემდგომ, ძირითად ბლოკზე 

გადავიდოდით, სადაც უშუალოდ მათ საცხოვრებელ 

უბანსა და მუნიციპალიტეტში არსებულ პრობლემებს და 
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პრიორიტეტებს ვეკითხებოდით. აღსანიშნავია, რომ 

გასულ წლებთან შედარებით შემცირდა დასახელებული 

პრობლემების რაოდენობა, ხოლო სოფლეში არსებული 

პრობლემები უფრო აქტუალური გახდა ისეთ სერ-

ვისებთან მიმართებაში, რაც წარსულში არ გვხვდებოდა, 

მაგალითად საკანალიზაციო სისტემების მოუწესრიგებ-

ლობა, გარე განათებები, ნარჩენების მართვის და სხვა. 

აღნიშნული მიუთითებს ცხოვრების ტემპის და სოციალუ-

რი ფონის განვითარებაზე. თუმცა მიუხედავად ყველა-

ფრისა, 2015 წლიდან დღემდე ნომერ პირველ პრო-

ბლემად სახელდება მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა, 

რაც თავისთავად სხვა მრავალი პრობლემის გამომ-

წვევია, თუმცა წინამდებარე კვლევაში ამ მიმართულებით 

ყურადღება არ მახვილდებოდა. პრობლემების 

რეიტინგული ათეული შემდეგნაირად გამოიყურება: 14% 

- მიუსაფარი ცხოველების პრობლემა; 12% - გზის 

საფარის მოწესრიგება; 9% - საბავშვო მოედნებისა და 

სკვერების კეთილმოწყობა; 8-8% - შიდა ეზოების გაუმარ-

თაობისა და სასმელი წყლის სისტემის მოუწეს-

რიგებლობა/გაუმართაობის; 7% - მუნიციპალური ტრას-

პორტის განრიგის მოუწესრიგებლობა; 6-6% - სანიაღვრე 

არხების მოუწესრიგებლობა, სპორტული მოედნების არ 

არსებობა/მოუწესრიგებლობა და საკანალიზაციო 

სისტემების გაუმართაობა, ხოლო მე-10 პრობლემა 

რეკრეაციული ზონების ნაკლებობა/არ არსებობა და-

სახელდა. სრული ჩამონათვალი იხილეთ დიაგრამაზე. 
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დიაგრამა #2 

 
 

აღნიშნულ მონაცემებში არსებობს განსხვავება 

სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობის პასუხებს შორის. 

ამ შემთხვევაში წარმოგიდგენთ იმ განსხვავებულ მო-

ნაცემებს, სადაც განსხვავება მნიშვნელოვანია. სასმელი 

წყლის მიწოდების სერვისის პრობლემები გაცილებით 

8%
1%
2%
2%
3%
3%
3%
4%

5%
6%
6%
6%

7%
8%

9%
12%
14%

შიდა ეზოების …
სტიქიური …
არანაირი …

ნაგვის დროული …
გარე განათების …

საგზაო …
ქუჩის სახელების …

სარწყავი …
რეკრეაციული …

საკანალიზაციო …
სპორტული …
სანიაღვრე …

მუნიციპალური …
სასმელი წყლის …

საბავშვო …
გზის საფარის …

მიუსაფარი …

გთხოვთ დაალაგოთ 
პრიორიტეტების მიხედვით
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მნიშვნელოვნად აწუხებს სოფლის მოსახლეობას ვიდრე 

ქალაქისას, ციფრებში კი 18% - 5%-ზე ნაწილდება, სო-

ფელი-ქალაქის მიხედვით. მართალია მიუსაფარი ცხოვე-

ლებისგან შეწუხების მაჩვენებელი ქალაქში უფრო 

მაღალია, თუმცა არც სოფლის მოსახლეობასთან არის 

ეს პრობლემად ნაკლებად მწვავე. ქალაქში 28%-ია სიმ-

წვავე, ხოლო სოფელში 16%. შემდეგი მნიშნელოვანი 

განსხვავება არსებობს გზის საფარის მოუწესრიგებ-

ლობის პრობლემა, რომელიც სოფელში 30%-მა დაგვი-

სახელა, ხოლო ქალაქში 5%-მა. ცალსახად სოფლის-

თვის იკვეთება მელიორაციის პრობლემები, რომელიც 

მხოლოდ სოფლის მოსახლეობას აწუხებს და 11%-ია 

სიმწვავე სოფლებში ამ მხრივ.  

რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებულ 

პრობლემებს და ათი მწვავე პრობლემის რეიტინგს, 

შემდეგნაირად გამოიყურება - 14% - მიუსაფარი ცხო-

ველების პრობლემა; 12% საზოგადოებრივი ტრან-

სპორტის განრიგის/რაოდენობის პრობლემები; 7% - 

ახალგაზრდული სივრცეების ნაკლებობა; 6-6% საბავშო 

მოედნებისა და სკვერების მოუწესრიგებლობა, გამ-

წვანების პრობლემები; 5-5% - გზის საფარის მოუწესრი-

გებლობა, მერიისგან კომუნიკაციის ნაკლებობა და სოცი-

ალური პროგრამების ნაკლებობა. სხვა პრობლემები და 

პროცენტული მაჩვენებლები იხილეთ დიაგრამაზე. 

აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს ახალგაზრდული 

სივრცეების ნაკლებობა პირველად გამოიკვეთა უფროსი 
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ასაკის რესპონდენტებთან ამ ფორმატის კვლევაში და 

პრობლემურობის სიმწვავის კუთხით მე-3 ადგილი და-

იკავა. ამ ეტაპამდე მხოლოდ ახალგაზრდული საჭი-

როებებისკენ მიმართულ კვლევებში თუ შევხვდებოდით 

მსგავს სიტუაციას.4 

დიაგრამა #3 

 
                                                            
4 ახალგაზრდების საჭიროების კვლევა - გორი, 2019 წ. 
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ამ შემთხვევაშც, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 

გამოვლინდა განსხვავებული პასუხები სოფელსა და 

ქალაქს შორის. კერძოდ კი - მიუსაფარი ცხოველების 

პრობლემა ანალოგიურად ამ შემთხვევაშიც მწვავეა 

ორივე მხარისთვის და ქალაქის მოსახლეობა უფრო 

ხშირად ასახელებს 27% - 18%-ზე, ხოლო სასმელი 

წყლის ინფრასტრუქტურის  პრობლემა სოფელს მეტად 

აწუხებს და 9%-ია სოფელში, ხოლო ქალაქში 2%. გზის 

საფარის მოუწესრიგებლობაც ამ შემთხვევაში მწვავედ 

იკვეთება უფრო სოფელში მაცხოვრებელ მოსახ-

ლეობასთან ვიდრე ქალაქში - 15% - 2%-ზე.  

ტრანსპორტის პრობლემა, როგორც იკვეთება 

ერთ-ერთი მწვავე პრობლემაა მუნიციპალიტეტისთვის, 

განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც 2021 წელს 

სატრანსპორტო რეფორმით მუნიციპალური ტრან-

სპორტი შეიქმნა და ამისთვის 15 მლნ ლარზე მეტი 

გამოიყო მუნიციპალური ბიუჯეტიდან.5 ტრანსპორტთან 

მიმართებით ორი შეკითხვა იყო - ერთი ეხებოდა 

ტექნიკურ გამართულობასა და მეორე მოძრაობის 

გრაფიკს. შეკითხვაზე, თუ რამდენად აკმაყოფილებს 

მუნიციპალური ტრანსპორტის ტექნიკური გამართულობა 

თქვენს მოთხივნებს, რესპონდენტთა 35% აღნიშნავს, 

რომ სრულებით აკმაყოფილებს; 34% - უფრო კი, ვიდრე 

არა; 15% - უფრო არა, ვიდრე კი; 6% -  სრულებით ვერ 

აკმაყოფილებს; ხოლო 9%-მა თავი შეიკავა პასუხის 

                                                            
5 დამოწმებაა საჭირო 
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გაცემისაგან. რაც შეეხება მოძრაობის განრიგს - 22% 

სრულებით აკმაყოფილებს; 24% - უფრო კი, ვიდრე არა; 

23% უფრო არა, ვიდრე კი; 24% - სრულებით ვერ 

აკმაყოფილებს; ხოლო 7%-მა თავი შეიკავა პასუხის 

გაცემისაგან. აღნიშნული შეკითხვები წინასწარ 

მომზადდა, ფოკუს ჯგუფიდან გამომდინარე და 

სატრანსპორტო რეფორმის სიახლიდან გამომდინარე. 

ამის შემდგომ კი გვქონდა ახალი ბლოკი, რაც 

მუნიციპალური საქმიანობის მონიტორინგს და არსებული 

პროგრამების შეფასებას შეეხებოდა. 

კონტროლ შეკითხვებად გვქონდა მუნიციპალური 

პროგრამების შეფასების ნაწილი, თუ რამდენად 

აქტიურად აქცევს მერია ყურადღებას სხვადასხვა 

სფეროს განვითარებას. შესავალ ბლოკში ვეკით-

ხებოდით რამდენად შეიცვალა ვითარება, თუმცა 

ამჟამინდელი შეფასება განსხვავებულია ამ კუთხით და 

უშუალოდ ბოლო პერიოდის გათვალისწინებით, 

რამდენად აქცევს მერია ყურადღებას - კულტურულ 
ცხოვრებას - 4% - აქტიურად აქცევს, 22% - შედარებით 

აქტიურად, 33% - მეტნაკლებად, 16% - შედარებით 

პასიურად, 18% - პასიურად, ხოლო 6%-მა თავი შეიკავა 

პასუხის გაცემისგან. ქალაქის ინფრასტრუქტურაზე 
რესპონდენტების 17% საუბრობს რომ აქტიურად აქცევს 

მერია ყურადღებას, 32% - შედარებით აქტიურად, 36% - 

მეტ-ნაკლებად, 6-6% - შედარებით პასიურად და 

პასიურად, ხოლო 3% ვერ აფასებს. სოციალურ 
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პროგრამებს და მასთან არსებულ პროგრამებს რაც 

შეეხება, მოსახლეობა არნიშნავს, რომ აქტიურად აქცევს 

მერია ყურადღებას - 9%, შედარებით აქტიურად - 18%, 

33% - მეტ-ნაკლებად, 23% - შედარებით პასიურად, 12% 

- პასიურად, ხოლო 5% ვერ აფასებს. აღნიშნულზე 

გავლენა აქვს პანდემიურ პერიოდსაც, რაც იკვეთება 

უშუალოდ მერიის მუშაობაზე, სადაც საუბარია არსებულ 

სიტუაციასა და მის გამოწვევებზე, ამ თემას ოდნავ 

მოგვიანებით ქვემოთ მივუბრუნდებით. მოსახლეობის 
ეკონომიკურ მდგომარეობას მერია ყურადღებას 

აქტიურად აქცევს - 3%, 9% - შედარებით აქტიურად, 

24% - მეტ-ნაკლებად, 26% - შედარებით პასიურად, 36% 

- პასიურად, პასუხისგან თავი კი 1%-მა შეიკავა. სოფლის 
მეურნეობის განვითარების პროგრამებს რაც შეეხება, 
გამოკითხულთა 7% აღნიშნავს, რომ აქტიურად უწყობს 

მერია ხელს, 16% - შედარებით აქტიურად, 34% - მეტ-

ნაკლებად, 20% - შედარებით პასიურად, 14% - 

პასიურად, ხოლო შეკითხვისგან თავი შეიკავა 9%-მა. 

ტურიზმის განვითარებაზე გამოკითხულთა 9% ამბობს, 

რომ აქტიურად აქცევს მერია ყურადღებას, 16% - 

შედარებით აქტიურად, 26% - მეტ-ნაკლებად აქტიურად, 

15% - შედარებით პასიურად, 21% - პასიურად, ხოლო 

11%-მა თავი შეიკავა პასუხის გაცემისაგან. 

შეკითხვების შემდგომი ბლოკი მონაწილეობის 

ფორმებს და მათ შეფასებებს შეეხებოდა. რესპონდენტებს 

ვეკითხებოდით თვითმმართველობის საქმიანობაში 
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მონაწილეობის რომელი ფორმების შესახებ სმენიათ - 

21%-მა დაგვისახელა დასახლების საერთო კრება, 13% 

- დაგვისახელა პეტიციის შედეგნა და ხელმოწერა, 9% - 

სამოქალაქო ბიუჯეტი, 8% - მერიის ანგარიშის 
მოსმენა, 7% - საკრებულოს სხდომებში მონაწილეობა, 
3-3% სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო და შენი იდეა 
მერს.  1%-ს ყველა ფორმაზე სმენია და აქვს 

ინფორმაცია, ხოლო 35%-მა არც ერთი შესაძლებლობის 

შესახებ არ იცის. ამ პასუხებს მნიშნელოვანი განსხვავებები 

გამოვლინდა ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობას 

შორის, კერძოდ კი - დასახლების საერთო კრებაზე 

ინფორმაცია აქვს სოფლის მოსახლეობის 23%, ხოლო 

ქალაქში - 4%. ასევე არაინფორმირებულობის კუთხით, 

ქალაქში მხოლოდ 16%-ია, რომელსაც არცერთი 

მონაწილეობის ფორმის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს, 

ხოლო სოფელში ეს მაჩვენებელი 31%-ს აჭარბებს. ამის 

შემდგომ მუნიციპალიტეტის ონლაინ სერვისებით 

სარგებლობის შესაძლებლობაზე ვეკითხებოდით, თუ 

სმენიათ ან ჰქონდათ უფლება ელექტრონული 

სერვისებით სხვადასხვა მომსახურეობის მიღებაზე, 

გამოკითხულთა 45%-მა გვითხრა რომ სმენია, 50%-ს არ 

სმენია, ხოლო 5%-მა ვერ გაიხსენა აღნიშნულ 

სერვისებზე. მათ ვისაც სმენია ელექტრონული სერვისების 

არსებობაზე, ვეკითხებოდით თუ უსარგებლიათ - საიდანაც 

31% გვიპასუხა რომ გამოუყენებია, ხოლო 69% - 

არასდროს გამოუყენებია. მათ ვინსაც გამოუყენებია, 
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ვთხოვდით ეთქვათ რომელ ელექტრონულ 

პლატფორმებს იყენებენ. რესპონდენტთა უმრავლესობა- 

50% იყენებს Facebook-ს, 29% - საიტს6, 21% - 

ელექტრონული ფოსტის საშუალებით სარგებლობს, 

ხოლო 1% სხვა საშუალებებს იყენებს. 

მერიის მუშაობის შეფასებისთვის, რესპონდენტებს 

ვეკითხებოდით, რამდენად ამომწურავად ღებულობენ 
ინფორმაციას ონლაინ სერვისების გამოყენებით - 

რესპონდენტთა 32% ამბობს, რომ სრულიად 

ამომწურავად ღებულობენ ინფორმაციას,  62% - მეტ-

ნაკლებად ამომწურავად, 2% - საერთოდ არ არის 

ამომწურავი, 4%-მა კი ვერ გასცა პასუხი. მერიის 
ინფორმაციულ გამჭვირვალეობის შეფასებისას, 

უარყოფითად აფასებს გამოკითხულთა 26%, შედარებით 

უარყოფითად 25%, საშუალოდ 29%, შედარებით 

დადებითად 7%, ხოლო დადებითად 5%. ვერ შეაფასა 

გამოკითხულთა 5%-მა. უშუალოდ მერიის მუშაობას 
რაც შეეხება 7% უარყოფითად აფასებს, 27% - 

შედარებით უარყოფითად, 36% - საშუალოდ, 11% - 

შედარებით დადებითად, 4% - დადებითად, ხოლო 6% 

უარყოფითად აფასებს. თითქმის მსგავსი შეფასება აქვს 

საკრებულოს მუშაობასაც, სადაც 22% უარყოფითად 

აფასებს, 25% - შედარებით უარყოფითად, 33% - 

საშუალოდ, 10% - შედარებით დადებითად, 3% 

                                                            
6 იგულისხმება გორის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-საიტი - 
Gori.gov.ge  
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დადებითად და 7% ვერ აფასებს. მერიის წარმომა-
დგენლებს მოსახლეობის 23% უარყოფითად აფასებს, 

23% - შედარებით უარყოფითად, 30% - საშუალოდ, 

11% - შედარებით დადებითად, ხოლო 5% - და-

დებითად, 8%-მა კი თავი შეიკავა შეფასებისგან.  

უშუალოდ თვითმმართველობაში მონაწილეობის 

პროგრამების ცნობადობას და მათ შეფასებას რაც 

შეეხება, შემდეგნაირი სურათი გვაქვს - თანამონაწი-
ლეობითი ბიუჯეტის შესახებ გამოკითხულთა 24%-ს 

სმენია, ხოლო 76%-ს არა. ვისაც სმენია მათვე 

ვაფასებინებდით ხუთქულიან სკალაზე პროგრამებს, ისე 

როგორც ეს ზემოთ ნაწილშია აღწერილი. გამო-

კითხულთა 5% უარყოფითად აფასებს, 20% - შედა-

რებით უარყოფითად, 39% - საშუალოდ, 13% შედა-

რებით დადებითად, ხოლო 23% დადებითად. სამო-
ქალაქო ბიუჯეტს რაც შეეხება, 25%-ს სმენია მასზე, 

ხოლო 75%-ს არა. ვისაც სმენია, მათი 5% აფასებს 

უარყოფითად, 23% - შედარებით უარყოფითად, 42% -

საშუალოდ, 15% - შედარებით დადებითად, 11% კი 

დადებითად. სოციალურ პროგრამებს და სოციალური 

სამსახურის პროგრამებს რაც შეეხება, მოსახლეობის 

94%-ს სმენია მათზე, ხოლო 16%-ს არა. შეფასებას რაც 

შეეხება - უარყოფითად 10% აფასებს, 21% - შედარებით 

უარყოფითად, 41% - საშუალოდ, 21% - შედარებით 

დადებითად, ხოლო 7% დადებითად. ცალკე 

გამოვიტანეთ ჯანდაცვის დახმარების პროგრამები, რა-
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დგან ფოკუს ჯგუფებისას აქტუალური საკითხი იყო და 

სოციალურ პროგრამებზე ძირითადად შეჭირვებული 

მოსახლეობის ან სხვა სახის დახმარებებს იხსენებდნენ 

რესპონდენტები, შესაბამისად საჭირო გახდა ჯანდაცვის 
პროგრამის გამოკვეთა სოციალური პროგრამების 

შემდგომ. მოსახლეობის 82%-ს სმენია ჯანდაცვს 

პროგრამებზე, ხოლო 18% - არა. შეფასების კუთხით 

უარყოფითად 4% აფასებს, 14% - შედარებით 

უარყოფითად, 45% -  საშუალოდ, 32% - შედარებით 

დადებითად,  15% - დადებითად. სოფლის განვი-
თარების პროგრამებზე დავუსვით შეკითხვა, სადაც 

გამოკითხულთა 64% ფლობს ინფორმაციას, ხოლო 

36% არა, საიდანაც შეფასების კუთხით უარყოფითად 

11% აფასებს, 21% - შედარებით უარყოფითად,  42% - 

საშუალოდ, 16% - შედარებით დადებითად, ხოლო 10% 

- დადებითად. ბოლოს კი ახალი მონაწილეობითი 

პროგრამის შესახებ ვეკითხებოდით ,,შენი იდეა მერს“, 
რომლის შესახებაც გამოკითხულთა მხოლოდ 8% აქვს 

ინფორმაცია, ხოლო 92%-მა არ იცის. შესაბამისად 

შეფასების კუთხით რესპონდენტთა 34% უარყოფითად 

აფასებს მას,  20% - შედარებით უარყოფითად,  18% - 

საშუალოდ, ხოლო 14-14% შედარებით დადებითად და 

დადებითად აფასებს. კვლევის ამ ბლოკში მნიშნე-

ლოვანი განსხვავებებია სოფლისა და ქალაქის მოსახ-

ლეობის პასუხებს შორის, ორი პროგრამის გარდა - 

სოციალური დახმარებები და ჯანდაცვის დახმარების 
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პროგრამების გარდა, არაინფორმირებულობა გაცილე-

ბით მაღალია სოფლის მოსახლეობასთან, ხოლო 

პროგრამების შეფასების ნაწილშიც, შესაბამისად შედა-

რებით უარყოფითად აფასებენ, თუმცა ორ კომპონენტში, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, სოც. დახმარების და 

ჯანდაცვის პროგრამების გაცილებით დადებითად 

აფასებენ სოფლის მაცხოვრებლები, ვიდრე ქალაქში 

გამოკითხული რესპონდენტები.  

კვლევისას რესპონდენტებს ვეკითხებოდით, შეეფა-

სებინათ ინფრასტრუქტურულად რამდენად ადაპტირე-

ბულია გარემო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

(შშმ) პირებისთვის მუნიციპალიტეტში. შეფასებისთვის 

იყენებდნენ ხუთქულიან სკალას. რესპონდენტების 15% 

ამბობს რომ არაა ადაპტირებული საერთოდ, 22% - 

უფრო არა ადაპტირებულია, 32% - მეტ-ნაკლებად ადაპ-

ტირებულია, 11% - შედარებით ადაპტირებულია, 9% - 

სრულებით ადაპტირებულია, 11%-მა თავი შეიკავა 

შეფასებისგან. რაც შეეხება მზრუნველობას შშმ პირებზე 

მერიის მხრიდან, 12% უარყოფითად აფასებს, 19% - 

შედარებით უარყოფითად, 31% - საშუალოდ აფასებს, 

14% - შედარებით დადებითად, ხოლო 11% სრულიად 

დადებითად. 12% კი ვერ აფასებს. აქვე დამატებით 

შევაფასებინეთ სპეციალური საჭიროების მქონე (სსმ) 

პირებზე მზრუნველობაც მერიის მხრიდან პანდემიის 

დროს, სადაც გამოკითხულთა 16-16% უარყოფითად და 

შედარებით უარყოფითად აფასებს, 31% - საშუალოდ, 
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10% - შედარებით დადებითად და 7% - დადებითად, 

ხოლო 17%-მა ვერ შეაფასა მერიის დახმარების 

პროგრამები სსმ პირებისთვის. 

აღნიშნული შეფასების შემდგომ, გავაკეთეთ 

რამდენიმე ჩაკითხვა, კერძოდ შეკითხვაზე იღებდნენ თუ 

არა ინფორმაციას მერიის მუშაობის შესახებ პანდემიის 

დროს 49%-მა გვითხრა რომ იღებდა, ხოლო 51% - არა. 

მათ ვინც გვითხრა რომ იღებდა ინფორმაციას, 

ჩავეკითხეთ მერიის მუშაობას COVID-19 პანდემიის 

პერიოდში როგორ აფასებდნენ და გამოკითხულთა 25% 

უარყოფითად აფასებს, 3% - შედარებით უარყოფითად, 

33% - საშუალოდ, 9% - შედარებით დადებითად, 22% 

დადებითად, ხოლო 7%-მა ვერ შეაფასა. მათ ვინც 

შეაფასა რაიმე ქულით მაინც სკალაზე, ჩავეკითხეთ თუ 

რატომ აფასებდა იმ ქულით რაც დაწერა, გთავაზობთ 

ჯერ დადებითად შემფასებლების პასუხებს - 27% 

აღნიშნავს, რომ ხალხს პროდუქტით და სხვა 

საშუალებებით ეხმარებოდნენ, 10% - რაც შეეძლოთ 

აკეთებდნენ, 8% - ცდილობდნენ ხალხის დახმარებას, 3-

3% - მომწონს მერიის მუშაობა და იცავდნენ 

რეგულაციებს. უარყოფით შეფასებებს კი რაც შეეხება, 

გამოკითხულთა 13% აღნიშნავს, რომ მეტი შეეძლოთ, 

11% - ვერ დაეხმარნენ ხალხს, 8% - ვერ ეხმარებოდნენ 

ხალხს, 6% - არაფერი გაუკეთებიათ ხალხისთვის, 3% - 

არ მუშაობდნენ კარგად, 2-2% - პოლიტიკური ნიშნით 

ეხმარებოდნენ და არ მომწონს შეზღუდვები,  სხვა 
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არაიდენტიფიცირებადი პასუხები დაგვისახელა 5%-მა, 

სადაც ცალკეული, ინდივიდუალური შეფასებები 

შედიოდა. 

დიაგრამა #4 

 
 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული შეკითხვა იყო ღია 

სახის და პასუხს თავად რესპონდენტი წერდა, საიდანაც 

ძირითადად ზემოთ აღნიშნული დაჯგუფება და 

კოდირება მოხდა პასუხებისა. აქვე საინტერესო იყო, რა 

საშუალებებით იღებდნენ ინფორმაციას გორის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მუშაობაზე პანდემიის დროს. 

რესპონდენტთა 41%-მა ცენტრალური მედია 

საშუალებები დაასახელა, 20% - ონლაინ საინფორმაციო 

წყაროებიდან, 19% - ადგილობრივი მედია საშუალებები, 
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11% - მეგობრებისგან/ახლობლებისგა/ოჯახის 

წევრებისგან, 8% - მერიის ონლაინ წყაროებიდან, 

ხოლო 0.3-0.3% - მოხალისეებისგან და 

მერის/საკრებულოს  წარმომადგენლებისგან. 

ბოლო ბლოკი უკვე შეეხებოდა დემოგრაფიული 

მონაცემების შეგროვებას. გამოკითხულთა 53% იყო 

ქალი, ხოლო 47% კაცი. ასაკობრივად 18-25 წლის - 

16%; 26-35 წლის - 17%; 36-45 წლის - 23%; 46-55 

წლის - 19%; 56-65 წლის - 15%; 66 წლის და მეტის 

10%. გამოკითხულთა ოჯახის წევრთა შემადგენლობა 

შემდეგნაირია - 1 წევრიანი ოჯახი 3%; 15% - ორ 

წევრიანი, 22% - სამწევრიანი, 25% - ოთხწევრიანი, 24% 

- ხუთწევრიანი, 9% - ექვსწევრიანი, ხოლო 2% შვიდი და 

მეტი ადამიანისგან შემდგარი ოჯახიდან იყო. 

გამოკითხულთა ეკონომიკურ სტატუსს რაც შეეება, 

რესპონდენტთა 29% არის დაქირავებით მომუშავე, 12% 

- თვითდასაქმებული საკუთარ მიწის ნაკვეთზე, 3% - 

ინდ.მეწარმე/ბიზნეს მეწარმე. 4% - სეზონურად და/ან 

ერთჯერად სამუშაოებზე დასაქმებული, 15% - უმუშევარი, 

13% - პენსიონერი, 8% - სტუდენტი, 13% - დიასახლისი, 

1% - შრომის უუნარო, ხოლო 2%-მა უარი გვითხრა 

პასუხის გაცემაზე. ოჯახში დასაქმებულ წევრთა 

რაოდენობას რაც შეეხება, გამოკითხულ რესპონდენტთა 

ოჯახებში დასაქმებულია 1 წევრი 38% შემთხვევაში, 

მხოლოდ ორი წევრი - 34%, სამი წევრი - 6%, 5% 

შემთხვევაში ყველა სრულწლოვანი, 3% - ყველა 
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დასაქმებულია, ასევე 3% დამოკიდებულია მხოლოდ 

საპენსიო შემოსავალზე, 7% შემთხვევაში არცერთი 

წევრია დასაქმებული ოჯახში, ხოლო კითხვაზე პასუხის 

გაცემისგან 4%-მა შეიკავა თავი. ბოლო შეკითხვა რაც 

იყო ინტერვიუსას, ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი 

იყო, სადაც გამოკითხულთა 75%-მა გვითხრა ოჯახის 

ყოველთვიური შემოსავალი. 4%-ს აქვს შემოსავალი 0-

250 ლარამდე, 21% - 251-500 ლარამდე, 21% - 501-

800 ლარამდე, 13% - 801-1100 ლარამდე, 5% - 1101-

1500 ლარამდე,  

დიაგრამა #5 

 
 

კვლევაში მნიშნელოვანი განსხვავებები არ ყო-

ფილა გენდერული და ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით, 

ხოლო სოფლისა და ქალაქის მოსახლეობის პასუხებს 

შორის რა განსხვავებებიც იყო კვლევაში აღნიშნულია 
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შესაბამისი მონაცემების ინტერპრეტაციის ნაწილში. რა-

ოდენობრივი კვლევის შედეგად ასევე შემუშავდა სარე-

კომენდაციო პაკეტი კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე 

და კვლევაში ჩართული მკვლევართა გუნდისა და 

პროექტის მენეჯმენტის ჩართულობით. 

 რაიონებში მოეწყოს საკანალიზაციო სისტემები და 

გამწმენდი ნაგებობები; 

 განხორციელდეს სასმელი წყლის მიწოდების 

სიტემების მონტაჟი სოფლებში; 

 თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა, მოსახ-

ლეობას გააცნონ არსებული მონაწილეობის 

პროგრამები; 

 გაიმართოს კონსულტაციები მოსახლეობასთან მიუ-

საფარი ცხოველების პრობლემაზე და მომზადდეს 

შესაბამისი საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტი; 

 მოწესრიგდეს შიდა გზების ინფრასტრუქტურა სო-

ფლებში; 

 მოწესრიგდეს მელიორაციის სისტემა სოფელში 

ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშე-

საწყობად; 

 მოწესრიგდეს მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძ-

რაობის განრიგი ქალაქის ტერიტორიაზე; 

 მოეწყოს ახალგაზრდების თავშეყრისა და არა-

ფორმალური განათლებისთვის ახალგაზრდული 

სივრცეები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; 
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 შემუშავდეს COVID-19 შედეგად დაზარალებული 

მოსახლეობისთვის სოციალური დახმარების პა-

კეტები; 

 მოწესრიგდეს და კეთილმოეწყოს სპორტული 

მოედნები რაიონებში; 

 მოეწყოს რეკრეაციული ზონები და სკვერები რა-

იონებში; 

 მოწესრიგდეს საგზაო ინფრასტრუქტურა - 

სანიაღვრე არხები, ტროტუარები; 

 მოეწყოს ტურისტული ინფრასტრუქტურა ქალაქის 

და ისტროიული ძეგლების მიმდებარე 

ტერიტორიებზე; 

 ყურადღება მიექცეს გარემოს დაცვისა და ნარჩე-

ნების მართვის სისტემას მუნიციპალურ ტერი-

ტორიაზე; 

 წელიწადში ერთხელ მერიის და საკრებულოს 

წარმომადგენლები (მაჟორიტარი/მერის წარმომა-

დგენელი/გადაწყვეტილების მიმღები პირები) 

შეხვდნენ მოსახლეობას და გააცნონ არსებული 

მონაწილეობის პროგრამების შესახებ. 

 თანადაფინანსების ბიუჯეტის თანამონაწილეობის 

პროცენტი 10%-დან შემცირდეს 5%-მდე. 

 ვერხვების დევნილთა ჩასახლებაში მოგვარდეს 

სასოფლო-სამეურნეოს დანიშნულების მიწის 

პრივატიზების პრობლემები და მოეწყოს მელი-

ორაციის სისტემა. 
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ადვოკატირების კამპანია 
 

პროექტი გორის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 

საბიუჯეტო პრიორიტეტების პროექტის მეორე ეტაპი მო-

იცავდა ადვოკატირების კამპანიას, რომლის მიხედვით 

განხორციელებული კვლევის შედეგად დაიგეგმა და 

განხორციელდა ადვოკატირების კამპანია. გორის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ კვლევაში გამოკვეთა 

ყველა ის საკითხი, რაც მათთვის მნიშნელოვანია, პრი-

ორიტეტულია და მოითხოვს დროულ გადაწყვეტილებას 

ადგილობრივი ხელისუფლებისგან. ადვოკატირების 

საკითხები 2 ბლოკად დაჯგუფდა:  

1. მოქალაქეთა ინფორმირებულობა და ჩართუ-

ლობა: 

• მერის და საკრებულოს წარმომადგენლები შეხ-

ვდნენ მოსახლეობას თანამონაწილეობითი ბიუჯე-

ტის გასაცნობად და დახმარება გაუწიონ მოსახ-

ლეობას პრობლემების იდენტიფიცირებასა და 

იდეის ფორმირებაში; 

• თანადაფინანსების ბიუჯეტის თანამონაწილეობის 

პროცენტი 10%-დან შემცირდეს 5%-მდე; 

• სამოქალაქო და თანამონაწილეობითი ბიუჯეტით 

განხორციელებული პროექტების ადგილზე დამო-

ნტაჟდეს საინფორმაციო აბრები, თუ რა პროგ-

რამის ფარგლებშია სამუშაოები განხორციელე-

ბული; 
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2. ინფრასტრუქტურა 
• მოწესრიგდეს, შუქნიშნის სისტემები წმ. წყლისა და 

კომბინატის დასახლებაში; 

• საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია წმ. წყლის 

დასახლებაში (გორი მოლის მიმდებარედ), ახალ-

ბაღის და აგვისტოს ომში დაღუპულთა მემორი-

ალის მიმდებარედ; 

კამპანიის ფარგლებში მოეწყო შეხევდრები გორის 

მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილების მიმღებ თანამ-

დებობის პორებთან: მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე, 

საკრებულოს ფრაქციათა წარმოადგნენლები, მერის 

წარმოადგნლები. 

შეხევდრის ფარგლებში მოეწყო კვლევის შე-

დეგების პრეზენტაცია და წარმოდგენილ იქნა 2022 

წლის ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი კვლევიდან გა-

მომდინარე საკითხები. შეხედრა მიმდინაროებდა დის-

კუსიის ფარგლებში და პროექტის მონაწილეებს მოგვეცა 

საშუალება გვეპასუხა არა მარტო კვლევიდან გამო-

კვეთილ საკიხებზე, არამედ რეკომენდაციებზე, რომელის 

პრიორიტეტსაც ვხედავთ პროექტის მართვის ჯგუფი. 

ჩვენ გვქონდა დასკვნითი შეხევდრა გორის მუნი-

ციპალიტეტის მერთან, რომლეთანაც შევთანხდით გამო-

კვეთილი 5 რეკომენდაციიდან 2022 წლის ბიუჯეტში და 

მერიის სამოექმდო გეგმაში ასასახავ ცვილებაზე, ესენია: 

• სამოქალაქო და თანამონაწილეობითი ბიუჯეტით 

განხორციელებული პროექტების ადგილზე და-
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მონტაჟდეს საინფორმაციო აბრები, თუ რა პრო-

გრამის ფარგლებშია სამუშაოები განხორცი-

ელებული; ეს საკითხი ასახულ იქნება სატენდერო 

განაცხადში, გამოყოფილ იქნება შესაბამისი 

ბიუჯეტი და ნებისმიერი პროექტის განხორცი-

ელების დასრულებისთვის გაკეთდება მიმანიშნე-

ბელი აბრა თუ რომელმა მოსახლეთა გაერთი-

ანებამ, რომელი პროგრამის ფარგლებში განა-

ხორციელა აღნიშნული ინიციატივა. აბრა იქნება 2 

ენოვანი ქართული და ინგლისური. ეს ვფქირობთ, 

რომ ხელს შეუწყობს არა მარტო 

ინფორმირებულობის გაზრდას თანადაფინასების 

პროგრამის შესახებ ადგილობრივი მოსახლე-

ობაში, არამედ გაზრდის მათ მოტივაციას გამოი-

ჩინონ ინიციატივა, დაგეგმონ და განახორციელონ 

ერთობლივი ინიციატივა ადგილობრივი თემის 

საკეთილდღეოდ. 

• მოწესრიგდეს შუქნიშნის სისტემები წმ. წყლისა და 

კომბინატის დასახლებაში; შუქნიშნის პრობლემები 

იმდენათ თვალშისაცემია, რომ ადვოკატირების 

კამპანიის ყველა მხარე თანხდებოდა, რომ 

ნამდვილად პრიორიტეტულია საკითხის დაყენება. 

გორის მუნიციპლაიტეტის მერის რწმუნებით 

აღნიშნული საკითხი დადგება დღის წერისგში. 

მოხდება შესაბამის სამსახურებთან და სამისნტრო-

სთან კოორდინაცია და შესაბამისად, მომამავლი 
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წლის ბოლოს, მოგავრებულ იქნება წმინდაწყლის 

შუქნიშანი - როგორც მძღოლებისთვის, ასევე 

ფეხით მოსიარულეებისთვის. სხვა 2 შუქნიშანთან 

კი მოწესრიგედბა ფეხით მოსიარულეთა 

პრობლემები. 

• საფეხმავლო ბილიკების კეთილმოწყობა წმინ-

დაწყლის (გორი მოლის მიმდებარე ტერიტორია) 

დასახლებასა და 2008 წლის აგვისტოს ომში 

დაღუპულთა მემორიალისა და ,,ახალბაღის“ შე-

სასვლელი მიმდებარე ტერიტორიაზე. აღნიშნული 

პრობლემა ათწლეულია დგას ფეხით 

მოსიარულეთა წინაშე და მნიშვნელოვანია 

აღნიშნულ ზონებში მოწესრიგდეს საფეხმავლო 

ბილიკები. შერჩეული წერტილები არის საკმაოდ 

ხალხმრავალი და დღის მანძილზე მოსახლეობის 

დიდი ნაწილი გადაადგილდება, რაც ქმნის 

დისკომფორტს ფეხით მოსიარულეებისათვის. 

გორის მუნიციპალიტეტის მერის რწმუნებით 2022 

წლის ბიუჯეტში აღნიშნული საფეხმავლო 

ბილიკების კეთილმოწყობა იქნება შეტანილი და 

მოწესრიგებული. 

ადვოკატირების კამპანია მოიცავდა ასევე მედი-

აგაშუქებას. პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართ-

ლება იყო კვლევაში მონაწილე რესპოდენდების ინფორ-

მირება და ასვევ ადგილობრივი მოსახლეობის ყურა-

დღების მიქცევა პროექტის ფარგლებში განხორ-
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ციელებული კვლევის, მისი შედეგების და ადგილობრივი 

ხელსიუფლების მიერ გამოკვეთილი რეკომენდაციების 

შესახებ მსჯელობა. ადგილობრივი მედია საშუალებების 

მიერ გაკეთდა ეთერში გავიდა საინფორმაციო სახის და 

ადვოკატირების კამპანიის შემადგენელი სიუჟეტები, 

გადაცემები და მომზადდა რამდენიმე სტატია. 

ადვოკატირების კამპანიაში ჩართული მედია 

საშუალებები იყო - გორის სათემო რადიო ,,მო-

ზაიკა”(radiomosaic.ge)7, შიდა ქართლის საინფორმაციო 

ცენტრი ,,ქართლის ხმა“ (Qartli.ge)8 და შპს ,,ტელე-

რადიო კომპანია თრიალეთი“ (Trialeti.ge)9 

საბოლოო ჯამში, უნდა აღინიშნოს, რომ ადვო-

კატირების კამპანიას დადებითი შედეგები და შეფასებები 

მოჰყვა. ხუთი შერჩეული საკითხიდან სამ საკითხზე მუნი-

ციპალიტეთთან შევძელით, რომ შევთანხმებულიყავით 

და მუნიციპალიტეტს 2022 წლის ბიუჯეტში აესახა 

კვლევის რეკომენდაციებიდან სამი საკითხი, ხოლო სხვა 

ათეულობით რეკომენდაცია იძლევა საშუალებას, რომ 

ეტაპობრივად მომდევნო (2022 და 2023) წლებში 

განხორციელდეს ადვოკატირების კამპანია და უფრო 

მეტი შედეგის მიღებაზე ვიყოთ ორიენტირებულები. ამის 

                                                            
7http://radiomosaic.ge/index.php/articles/11932-2022?fbclid=IwAR1HW-
NxfZdUly_zGeyaNijbwlJrCZzKd3bMpb_osPeQQvKZnZu5vvRNufRY 
8 https://www.qartli.ge/ge/akhali-ambebi/article/17643-goris-municipalite-
tis-2022-tslis-sabiujeto-prioritetebis-kvleva?fbclid=IwAR3j0JclfzFec-
qKIlj54M54KcNVmgLUf47JL2C3XXg7tldujjSWOtSJ65fQ 
9 Trialeti.ge 
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საშუალებას სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებსაც 

ვაძლევთ, რადგან კვლევის დოკუმენტი საჯაროა და 

მისი გამოყენება შეუძლიათ სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარეებს, როგორც მუნიციპალიტეტის, ისე არასამ-

თავრობო და სამოქალაქო საზოგადოების საინიციატივო 

ჯგუფებს. 
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ტერმინთა განმარტება 
 
გენერალური ერთობლიობა - გამოსაკითხი რესპონდენ-
ტების სრული მოცულობა 
 
ვალიდობა - სანდოობა 
 
პოპულაცია - სამიზნე ჯგუფის მოცულობა (გენერალური 

ერთობლიობა) 
 
ინტერვიუერი - პიროვნება, რომელიც ატარებს ინტერვი-

უს 
 
რესპონდენტი - პიროვნება, რომელსაც უტარებენ ინტე-

რვიუს 
 
აუთსორსინგი (outsourcing) - სერვისის გატანა gare 

wyaroze/ სექტორზე (წყაროს (შესასრულებელი 

სამუშაოს) გარეთ გატანა, მომსახურების დაქირავებით) 
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დანართები 

 

დანართი #1 ექსპერტული ინტერვიუს სადისკუსიო 
გეგმა 

1. როგორ ხდება ბიუჯეტის დაგეგმვა?  

2. რამდენად არის მასში მოსახლეობა ჩართული? 

3. პრიორიტეტების გამოკვეთა, გამოვლენა როგორ 

ხდება, რაზე დაყრდნობით? როგორ ხდება ამ 

ინფორმაციის მოძიება?  

4. რამდენად გამჭირვალედ მიმდინარეობს ბიუჯეტის 

დაგეგმვის პროცესი და როგორია საზოგადოების 

ჩართულობა? 

5. ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში თუ არიან ჩართუ-

ლები მერის წარმომადგენლები და მოსახლეობა? 

როგორ ხდება მათი ჩართულობის უზრუნ-

ველყოფა? 

6. თუ არსებობს კონკრეტული მიმართულებები რა-

ზეც აუცილებლად უნდა გამოიყოს ბიუჯეტიდან 

თანხა?  

7. რა თანხა რჩება რეზერვში, ან თუ სხვა წყაროები-

დან ირიცხება რაიმე თანხა ბიუჯეტში? რეზერვში 

დარჩენილი თანხა უმეტესად რა საჭიროებებს 

ხმარდება, ანუ, რა შემთხვევაში ხდება ამ თანხის 

გამოყენება უმეტეს წილად? 

8. ბიუჯეტის რამდენი % იხარჯება ან უნდა იხარჯებოდეს 

სოციალურ და კულტურულ პროექტებში? 
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9. რამდენად ეფექტურია პროგრამული ბიუჯეტით 

მუშაობა და გასული წლის პრაქტიკისგან რითია 

უკეთესი ან უარესი? 

10. თუ პროგრმული ბიუჯეტით არ/ვერ შესრულდა 

რომელიმე გეგმა, როგორ ხდება ამის შეფასება და რა 

,,ბედი ელის“ მსგავს საკითხს, თუ ხდება მისი 

მომდევნო წლის ბიუჯეტში გათვალისწინება? 

11. როგორ ხდება ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგი 

და შეფასება? სად შეიძლება ამ ინფორმაციის ნახვა? 

12. გარე კონსულტანტების გამოყენების საჭიროება თუ 

ჩანს, ან რამდენად კარგი შეიძლება იყოს? 

13. რეკომენდაციები / რჩევები 
 
დანართი #2 ფოკუს ჯგუფის სადისკუსიო გეგმა 

1. წარმოგვიდგინეთ თავი, რას საქმიანობთ, რამდენი 

ხანია, რაც ამ მუნიციპალიტეტში ცხოვრობთ? 

2. როდისმე ყოფილხართ მუნიციპალიტეტის საქმი-

ანობაში ჩართული? რა სახის იყო თქვენი ჩარ-

თულობა? 

3. რა პრობლემები გაწუხებთ თქვენს საცხოვრებელ 

უბანში/დასახლებაში და გქონიათ თუ არ მცდე-

ლობა, რომ აღნიშნული პრობლემისთვის გეცნო-

ბებინათ შესაბამისი პირებისთვის? (რა ფორმით) 

4. რამდენად სწრაფად მოგვარებადია აღნიშნული 

პრობლემა? ანუ დრო რამდენი ესაჭიროება? 
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5. რა პრობლემები გაწუხებთ ქალაქში/თემში/სო-

ფელში? 

6. ინფრასტრუქტურის მხრივ, რის შეცვლას/გაუმჯო-

ბესებას ისურვებდით?  

7. სპორტის აქტივობების მხრივ რის განვითარებას, 

დამატებას ისურვებთ? სახეობები, მოედნები და ა.შ. 

8. კულტურული ცხოვრების აქტივობების მხრივ რის 

განვითარებას, შეცვლას ისურვებთ? აქტივობების 

მხრივ? 

9. როგორია ხალხის ჩართულობა მერიის საქმი-

ანობაში, აწვდის თუ არა მერია მოსახლეობას 

ინფორმაციას მიმდინარე ან/და დაგეგმილ პრო-

ექტებსა და ღონისძიებებზე? 

10. პეტიციაზე თუ გსმენიათ და როდისმე თუ 

მოგიწერიათ ხელი რაიმე სახის პეტიციაზე?  

11. თანამონაწილეობითი ბიუჯეტის შესახებ თუ გსმე-

ნიათ? გისარგებლიათ როდისმე? როგორ შეა-

ფასებდით ამ პროგრამას?  

12. რაში ხედავთ პრობლემების მოგვარებების გზებს  

და რატომ ფიქრობთ, რომ აღნიშნული მო-

აგვარებს პრობლემას? 

13. რაიმეს დამატებას ხომ არ ისურვებდით, რაიმე 

მნიშვნელოვანი საკითხი ხომ არ დარჩა განსახი-

ლველი?  

14. თქვენი რეკომენდაციები და შენიშვნები 
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დანართი #3 რაოდენობრივი კვლევის კითხვარი 
1. რამდენად ადევნებთ თვალს თვითმმართველობის 

საქმიანობას? 

1. აქტიურად    2. მეტ-ნაკლებად აქტიურად      

3. პასიურად       4. არ ვადევნებ. 

 

2.   გთხოვთ, მითხრათ ვინ არის ქალაქის მერი და 

რამდენად მოგწონთ მისი საქმიანობა? (ინტერვიუერს: 

ჯერ ჰკითხეთ სახელი და გვარი და ისე განაგრძეთ, თუ 

ვერ გაიხსენა გადადით მე-3 შეკითხვაზე) 
       2.1.   გვარი: __________________________ 

 

1 
კმაყოფილი ვარ, აკეთებს 

ყველაფერს, რისი  

გაკეთებაც შეუძლია 

ძალიან უკმაყოფილო ვარ, 

საერთოდ არ შეხვედრია 

ხალხს არჩევნების შემდგომ 

5 

2 
უფრო კმაყოფილი ვარ, 

თუმცა პრობლემები ისევაა 
მიჭირს პასუხის გაცემა 55 

3 
მეტ-ნაკლებად კმაყოფილი 

ვარ, ცდილობს 

 ხალხის დახმარებას 

სხვა:  77 

4 
უკმაყოფილო ვარ, 

არაფერს აკეთებს 

ხალხისთვის 

უარი პასუხზე 99 

 

3. გთხოვთ, დაგვისახელოთ საკრებულოს თავჯდო-

მარე და და რამდენად მოგწონთ მისი საქმიანობა? 
(ინტერვიუერს: სთხოვეთ, დაგისახელოთ სახელი და 
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გვარი, ან ერთ-ერთი. თუ ვერ დაასახელა გადადით შე-

მდეგ შეკითხვაზე) 
3.1 სახელი, გვარი: __________________________ 

 

1 
კმაყოფილი ვარ, აკეთებს 

ყველაფერს, რისი  

გაკეთებაც შეუძლია 

ძალიან უკმაყოფილო 

ვარ, საერთოდ არ 

შეხვედრია 

ხალხს არჩევნების 

შემდგომ 

5 

2 
უფრო კმაყოფილი ვარ, თუმცა 

პრობლემები ისევაა 
მიჭირს პასუხის გაცემა 55 

3 
მეტ-ნაკლებად კმაყოფილი ვარ, 

ცდილობს  ხალხის დახმარებას 
სხვა:  77 

4 
უკმაყოფილო ვარ, არაფერს 

აკეთებს ხალხისთვის 
უარი პასუხზე 99 

 

4.  გთხოვთ, 5 ქულიანი სკალით 1-დან 5-მდე, სადაც 1 

ნიშნავს უარყოფით შეფასებას, ხოლო 5 დადებითს, შეა-

ფასოთ, როგორ შეიცვალა  ვითარება ქ.გორში ხელისუ-

ფლების შეცვლის შემდგომ? (ინტერვიუერს: იგულისხმება 

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების შემდგომ) 
 

№  

გაუარ
ესდ

ა 

შედ
არ

ებით
 

გაუარ
ესდ

ა 

არ
აფ

ერ
ი  

შეცვლ
ილ

ა 

შედ
არ

ებით
 

გაუმჯო
ბესდ

ა 

გაუმჯო
ბესდ

ა 

არ
 ვიცი 

უარ
ი პასუხზე 

4.1 სოციალური ფონი 1 2 3 4 5 88 99 

4.2 
ეკონომიკური 

მდგომარეობა 
1 2 3 4 5 88 99 
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4.3 
კულტურული 

ცხოვრება 
1 2 3 4 5 88 99 

4.4 
ქალაქის 

ინფრასტრუქტურა 
1 2 3 4 5 88 99 

4.5 
პოლიტიკური 

ვითარება 
1 2 3 4 5 88 99 

4.6 
ტურისტული 

ინფრასტრუქტურა 
1 2 3 4 5 88 99 

4.7 
სოფლის 

მეურნეობა 
1 2 3 4 5 88 99 

 

5. რის შეცვლას/გაუმჯობესებას ისურვებდით თქვენს საც-

ხოვრებელ უბანში? (ინტერვიუერს: არჩეული პასუხები  

გთხოვთ დაალაგებინოთ პრიორიტეტულებად, ,,1“ 

ყველაზე პრიორიტეტული, ,,2“ ნაკლებად პრიორიტე-

ტული და ა.შ.) ყურადღება!  შეგიძლიათ შემოხაზოთ 

მაქსიმუმ 5 პასუხი 

 

5.1 
შიდა ეზოების 

კეთილმოწყობის 
 5.12 

სარწყავი 

(მელიორაციის) 

სისტემის 

გაუმართაობა 

 

5.2 

სასმელი წყლის 

სისტემების 

მიწოდების/გაუმართაობის 

 5.13 
სანიაღვრე არხების 

მოუწესრიგებლობა 

 

5.3 
მიუსაფარი ძაღლების 

პრობლემის 
 5.14 

საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

მოწესრიგება 

 

5.4 
სპორტული მოედნების 

კეთილმოწყობის 
 5.15 

სტიქიური 

ნაგავსაყრელების 
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5.5 

საბავშვო 

მოედნების/სკვერების 

კეთილმოწყობის 

 5.16 

ქუჩის სახელის 

აღმნიშვნელი 

აბრების 

მოუწესრიგებლობა 

 

5.6 
გზის საფარის 

მოწესრიგება 
 5.17 

არანაირი 

პრობლემა არ 

მაწუხებს 

 

5.7 ნაგვის დროული გატანის  77 სხვა _____________  

5.8 
მუნიციპალური 

ტრანსპორტის განრიგის 
 77 სხვა _____________ 

 

5.9 
საკანალიზაციო 

სისტემების 
 77 სხვა _____________ 

 

5.10 
რეკრეაციული ზონების 

ნაკლებობის 
 88 არ ვიცი 

 

5.11 
გარე განათებების 

მოწყობის 
 99 უარი პასუხზე 

 

 

6.   რის შეცვლას/გაუმჯობესებას ისურვებდით მუნიციპა-

ლიტეტში, რაც გაწუხებთ და გსურთ მისი გამოსწორება?  

(ინტერვიუერს: გთხოვთ დაალაგებინოთ არჩეული 

პასუხები პრიორიტეტულებად, ,,1“ ყველაზე პრი-

ორიტეტული, ,,2“ ნაკლებად პრიორიტეტული და ა.შ.) 

ყურადღება!  შეგიძლიათ შემოხაზოთ მაქსიმუმ 5 პასუხი 

6.1 

საფეხმავლო ბილიკების 

და პანდუსების 

მოუწესრიგებლობა 

 6.14 
ნაგვის დროული გატანის 

პრობლემა 
 

6.2 

საზოგადოებრვი 

ტრანსპორტის 

ნაკლებობა 

/ განრიგის 

 6.15 

სარწყავი (მელიორაციის) 

წყლის სისტემის 

მიწოდების პრობლემები 
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მოუწესრიგებლობის 

6.3 

სასმელი წყლის 

სისტემების 

გაუმართაობის 

 6.16 
გარე ვაჭრობის 

შეუზღუდაობის 
 

6.4 
მიუსაფარი ცხოველების 

პრობლემის 
 6.17 

ახალგაზრდული 

სივრცეების ნაკლებობა 
 

6.5 
სპორტული მოედნების 

კეთილმოწყობის 
 6.18 

სოციალური დაცვის 

პროგრამების  
 

6.6 
სანიაღვრე არხების 

მოუწესრიგებლობა 
 6.19 

დასუფთავების 

პრობლემები 
 

6.7 

საბავშვო მოედნებისა 

და სკვერების 

კეთილმოწყობის 

 6.20 გამწვანების პრობლემები  

6.8 
გზის საფარის 

მოუწესრიგებლობა 
 6.21 

საზოგადოებრივი 

საპირფარეშოების 

პრობლემა 

 

6.9 
შენობის ფასადების 

კეთილმოწყობის 
 6.22 

არ მაწუხებს არანაირი 

პრობლემა 
 

6.10 
ისტორიული ძეგლების 

რეაბილიტაციის 
 77 სხვა _________________  

6.11 

საკანალიზაციო 

სისტემების 

მოუწესრიგებლობის 

 77 სხვა _________________  

6.12 
გარე განათებების 

მოუწესრიგებლობა 
 88 არ ვიცი  

6.13 
კომუნიკაციის 

ნაკლებობა მერიისგან 
 99 უარი პასუხზე  

 



79 

7.   რამდენად  აკმაყოფილებს გორის საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის ტექნიკური გამართულობა თქვენს მოთ-

ხოვნებს? 

 

1 
სრულებით 

აკმაყოფილებს;      
3 უფრო არა, ვიდრე კი;   88 არ ვიცი;      

2 
უფრო კი, ვიდრე 

არა;      
4 

სრულებით ვერ 

აკმაყოფილებს;      
99 უარი პასუხზე. 

 

7.1. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგი? 

 

1 
სრულებით 

აკმაყოფილებს;      
3 

უფრო არა, ვიდრე 

კი;     
88 არ ვიცი;      

2 
უფრო კი, ვიდრე 

არა;      
4 

სრულებით ვერ 

აკმაყოფილებს;      
99 უარი პასუხზე. 

 

8. თქვენი აზრით, რამდენად აქცევს გორის მერია ყურა-

დღებას: 

 

№  

აქტ
იურ

ად
 

შედ
არ

ებით

გაუმჯო
გესდ

ა 

მეტ
-ნაკლ

ებად

შედ
არ

ებით

გაუარ
ესდ

ა 

პასიურ
ია 

არ
 ვიცი 

უარ
ი პასუხზე 

8.1 სპორტულ ცხოვრებას 1 2 3 4 5 88 99 

8.2 
კულტურულ 

ცხოვრებას 
1 2 3 4 5 88 99 

8.3 
ქალაქის 

ინფრასტრუქტურას 
1 2 3 4 5 88 99 
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8.4 
სოციალურ 

პროგრამებს 
1 2 3 4 5 88 99 

8.5 

მოსახლეობის 

ეკონომიკურ 

მდგომარეობას 

1 2 3 4 5 88 99 

8.6 
სოფლის მეურნეობის 

განვითარებას 
1 2 3 4 5 88 99 

8.7 
ტურიზმის 

განვითარებას 
1 2 3 4 5 88 99 

 

9. გთხოვთ, გვითხრათ მონაწილეობის რომელი ფორმე-

ბის შესახებ გსმენიათ? (პასუხის მიღების შემდგომ 

ჰკითხეთ) რომელი მათგანი გამოგიყენებიათ? (პასუხის 

გასწვრივ უჯრაში დასვით ნიშანი √,, “) 
 

 

1 დასახლების საერთო კრება  2
სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭო 
 

3 

საკრებულოსა და 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს კომისიის 

სხდომებში  

მონაწილეობა  

 4

მერიისა და საკრებულოს 

წევრის მიერ გაწეული 

სამუშაოების შესახებ 

ანგარიშის მოსმენა 

 

5 პეტიცია  6 შედი იდეა მერს  

7 სამოქალაქო ბიუჯეტი  8
 ყველა ზემოთ 

ჩამოთვლილზე 
 

7 
არც ერთ ზემოთ 

ჩამოთვლილზე 
 7 სხვა___________________  
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10. გსმენიათ თუ არა მუნიციპალიტეტის, ონლაინ სერ-

ვისებით სარგებლობის შესაძლებლობაზე? (ინტერვიუერს: 

თუ არ სმენია გადადი მე-11 შეკითხვაზე, თუ სმენია 

წაუკითხე 10.1 შეკითხვა) 

1.   დიახ;          2.   არა;          3.   არ მახსოვს. 

 

10.1.   სარგებლობთ თუ არა მუნიციპალიტეტის მერიის 

ონლაინ სერვისებით? (ინტერვიუერს: თუ არ სარგებლობს 

გადადი მე-11 შეკითხვაზე, თუ სარგებლობს წაუკითხე 10.2 

შეკითხვა) 

1.   დიახ;          2.   არა. 

 

10.2. რომელი ონლაინ წყაროთი გისარგებლიათ? 

1. Facebook;     2. საიტი;     3. ელ.ფოსტა;     4. სხვა 

 

10.2.   რამდენად ამომწურავად ღებულობთ ინფორმაციას 

ონლაინ სერვისების გამოყენებით? 

1. სრულიად ამომწურავია;      

2. მეტ-ნაკლებად ამომწურავია; ინფორმაციას;      

3. საერთოდ არა ამომწურავია;      

4. მიჭირს პასუხსი გაცემა;      

99.  უარი პასუხზე. 

 

11.   გთხოვთ 5 ქულიანი სკალით, 1-დან  5-ის ჩათვლით, სადაც

,,1“ ნიშნავს უარყოფით შეფასებას, ხოლო ,,5“ დადებით შეფასებას, 

შეაფასოთ გორის მუნიციპალიტეტის:  
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11.1.   მერიის ინფორმაციულ გამჭირვალეობას: 

უარყოფითი 1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5 დადებითი 

 

11.2.   მერიის მუშაობას: 

უარყოფითი 1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5 დადებითი 

 

11.3.   საკრებულოს მუშაობას: 

უარყოფითი 1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5 დადებითი 

 

11.4.   მერის წარმომადგენლების მუშაობას: 

უარყოფითი 1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5 დადებითი 

 

12. თუ გსმენიათ აღნიშნული პროგრამების შესახებ და 

როგორ შეაფასებდით მათ? (შეფასებისთვის გამოიყენეთ 

5 ქულიანი სკალა უარყოფითიდან დადებითისკენ და 

შესაბამისი ქულა შემოხაზოთ შეკითხვის გასწვრივ) 

 

12.1 
თანამონაწილეობითი 

ბიუჯეტის პროგრამა 
დიახ არა 1—2—3—4--5 

12.2 
სამოქალაქო ბიუჯეტის 

პროგრამა 
დიახ არა 1—2—3—4--5 

12.3 
სოციალური დახმარების 

პროგრამა 
დიახ არა 1—2—3—4--5 

12.4 ჯანაცვის პროგრამა დიახ არა 1—2—3—4--5 

12.5 
სოფლის განვითარების 

პროგრამა 
დიახ არა 1—2—3—4--5 

12.6 შენი იდეა მერს დიახ არა 1—2—3—4--5 
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13. შეაფასოთ 5 ქულიანი სკალით უარყოფითიდან და-

დებითისკენ შეაფასოთ ქვემოთ მოცემული საკითხები: 
 

 

14. როგორ შეაფასებდით გორის მუნიციპალიტეტის 

მერიის მუშაობას COVID-19 პანდემიის პერიოდში? 

რატომ? 
__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________ 

 

15.1. იღებდით თუ არა ინფორმაციას მერიის შესახებ 

covid-19-ის დროს? 

1. დიახ;     2. არა 

 

15.2. COVID-19 პანდემიის პერიოდში, როგორ 

იღებდით ინფორმაციას მერიის შესახებ?  
__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________ 

13.1 

გთხოვთ, თქვენი აზრით, რამდენად ზრუნავს გორის 

მუნიციპალიტეტის მერია შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირებზე? 

 

13.2 

თქვენი აზრით, რამდენად ადაპტირებულია გარემო 

შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირთათვის 

ქალაქში? 

 

13.3 
რამდენად ეფექტურად შეძლო მერიამ პანდემიის დროს 

სსმ პირებზე ზრუნვა? 
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16.   სქესი 

1. მდედრობითი;     2.    მამრობითი. 

 

17.   ასაკი   ______     

 

18. გთხოვთ, მიუთითოთ რამდენი  წევრია თქვენს ოჯახში: 

1 წევრი; 2 წევრი ; 3 წევრი; 4 წევრი;       

5 წევრი;    6 წევრი; 7. სხვა ___________; 

99.   უარი პასუხზე. 

 

19.   ხართ თუ არა დასაქმებული? 

1. დიახ;             2.   არა;            99.   უარი პასუხზე. 

 

20.   გთხოვთ მითხრათ, თქვენი ეკონომიკური სტატუსი: 

1. დაქირავებით მომუშავე; 

2. თვითდასაქმებული საკუთარ მიწის ნაკვეთზე; 

3. ინდ. მეწარმე - ბიზნეს საქიანობა; 

4. სეზონურად და / ან ერთჯერად სამუშაოზე დასაქმებული 

5. უმუშევარი 
6. პერსიონერი; 
7. სტუდენტი; 
8. დიასახლისი 

9. შრომისუუნარო 

77. სხვა ________; 

99.   უარი პასუხზე. 
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21.   ოჯახში დასაქმებულთა რაოდენობა 

1. ყველა დასაქმებულია;   

2. მხოლოდ 1 წევრი;    

3. ყველა სრულწლოვანი;    

4.  მხოლოდ 2 წევრი;       

5.  მხოლოდ 3 წევრი;      

77.   სხვა ____;       99.   უარი პასუხზე. 

 

22. თუ საიდუმლო არ არის გთხოვთ შემოხაზოთ (ან 

გვითხრათ) თქვენი ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალი 

რამდენია?  

1. 0 - 250;   2. 251-500;   3.  501-800;      

4. 801-1100;  6.  1501 ლარზე მეტი;     

5.   1101-1500;   7. სხვა _________   

8.   არ ვიცი.  9.   უარი პასუხზე; 
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დანართი #4 - კვლევის დიაგრამები 
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8%

1%
2%
2%
3%
3%
3%
4%

5%
6%
6%
6%

7%
8%

9%
12%

14%

შიდა ეზოების …

არანაირი …

გარე განათების …

ქუჩის სახელების …

რეკრეაციული …

სპორტული …

მუნიციპალური …

საბავშვო …

მიუსაფარი …

რა პრობლემები გაწუხებთ 
თქვენს საცხოვრებელ 

უბანში?
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8%
1%
2%
2%
3%
3%
3%
4%

5%
6%
6%
6%

7%
8%

9%
12%

14%

შიდა ეზოების …
სტიქიური …
არანაირი …

ნაგვის დროული …
გარე განათების …

საგზაო …
ქუჩის სახელების …

სარწყავი …
რეკრეაციული …

საკანალიზაციო …
სპორტული …

სანიაღვრე არხების …
მუნიციპალური …
სასმელი წყლის …

საბავშვო …
გზის საფარის …

მიუსაფარი …

გთხოვთ დაალაგოთ 
პრიორიტეტების მიხედვით



94 

 
4%

0%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
5%

6%
6%

7%
12%

14%

საფეხმავლო …

ნაგვის დროული …

სარწყავი …

შენობის ფასადების …

ისტორიული …

სასმელი წყლის …

საზ. …

მერიისგან …

გზის საფარის …

საბავშო მოედნების …

საზ. ტრანსპორტის …

რა პრობლემები გაწუხებთ 
მუნიციპალიტეტში/თემში?
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4%

0%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
6%
6%

7%
12%
14%

საფეხმავლო …

ნაგვის დროული …

სარწყავი …

შენობის …

ისტორიული …

სასმელი წყლის …

საზ. …

მერიისგან …

გზის საფარის …

საბავშო …

საზ. ტრანსპორტის …

გთხოვთ დაალაგოთ 
პრიორიტეტების მიხედვით
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21%
1%

3%
3%

7%
8%
9%

13%
36%

დასახლების …
შენი იდეა მერს

საკრებულოს …
სამოქალაქო ბიუჯეტი

არც ერთი ზემოთ …

მონაწილეობის რომელი 
ფორმების შესახებ გსმენიათ?
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50%
29% 21%

1%

რომელი წყაროებიდან იღებდით 
ინფორმაციას?
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41%
20%

19%
11%

8%
0.3%
0.3%

ცენტრალური …

მეგობრები/ახლო…

მოხალისეებისგან

პანდემიის დროს საიდან 
იღებდით ინფორმააციას 

მერიის მუშაობზე?
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