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შესავალი
ადგილობრივი თვითმმართველობები ქვეყნის დემოკრატიული ინსტიტუტების 

მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია; საგულისხმოა, რომ სახელისუფლებო გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართულობა (მ.შ.  საჯარო ფინანსების განაწილებაში) და 
სახელისუფლებო რესურსებზე საზოგადოებისუფლებრივად დაუბრკოლებელი წვდომა 
მნიშვნელოვნად განაპირობებს ყველა დონის ხელისუფლების (მ.შ. მუნიციპალური ორგანოების -
საკრებულო/მერი/მერია) კეთილსინდისიერების ზრდას და მყარი ანგარიშვალდებული 
სახელისუფლებო კულტურის ჩამოყალიბებას.

პლატფორმა - ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის შეფასებით 
(იხ.http://www.lsgindex.org),ქვეყნის მასშტაბით საბიუჯეტო პროცესი მიმდინარეობს მოქალაქეთა 
არსებითი მონაწილეობის გარეშე. მოქალაქეებს და დაინტერესებულ საზოგადოებას არ აქვთ 
შესაძლებლობა, მოახდინონ საკუთარი დასახლებების (სოფელი, ქალაქი, დაბა) პრობლემების 
იდენტიფიცირება მისი შემდგომი გადაჭრის მიზნით. ზოგადად მუნიციპალიტეტების საფინანსო-
საბიუჯეტო სამსახური საბიუჯეტო პროცესს წარმართავს მხოლოდ ადგილობრივი სამსახურებისა 
და მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირების (თვითმმართელობების მიერ 
დაფუძნებული ა(ა)იპ-ები და შპს-ები) მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. მოქალაქეთა 
მონაწილეობის დონე ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მათი საბიუჯეტო 
პროცესში მონაწილეობის პირდაპირპროპორციულია.  

ბოლო წლებში საქართველომ მნიშვნელოვანი წინსვლა განიცადა საჯარო ფინანსების
მართვის სექტორის რეფორმირების და გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, ევროპული და 
საერთაშორისოვალდებულებების შესაბამისად; თუმცა, როგორც ეროვნულ, ასევე ადგილობრივ 
დონეზე სერიოზულ გამოწვევად რჩება სახელმწიფო ფინანსებზე გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის გაძლიერება.

აღნიშნული გამოწვევის დაძლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან გზას წარმოადგენს 
საქართველოს ჩართვა - ღია მმართველობა პარტნიორობის (Open Government Partership - OGP) 
პროგრამაში. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, 2010 წელს, აშშ-ს პრეზიდენტის ინიციატივით იქნა 
გაჟღრებული მოწოდება, რომ გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდის გზით, 
პასუხისმგებლობა აეღოთ ქვეყნის მთავრობებს საკუთარი საქმიანობის ღიაობაზე, კორუფციასთან 
ბრძოლასა და სამოქალაქო ჩართულობის ამაღლებაზე. ამ მოწოდების საფუძველზე შეიქმნა „ღია 
მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) პროგრამა და მასში მსოფლიოს 75 ქვეყანა მონაწილეობს. 
საქართველო OGP -ის 2011 წლიდან შეუერთდა, ხოლო თავის მხრივ, ღია მმართველობა 
პარტნიორობა (OGP)არის პარტნიორობის პროგრამა, რომელშიც გაწევრიანებული სახელმწიფოები, 
ერთმანეთთან პარტნიორობით და, ამასთანავე, დამოუკიდებლად, ცდილობენ, კონკრეტული 
რეფორმები განახორციელონ თავისი ქვეყნის მოქალაქეების კეთილდღეობისათვის. ღია 
მმართველობის ძირითადი პრინციპებია:

1. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, რაც გულისხმობს:
 ხელისუფლების ხელთ არსებული ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებას ან 

მოთხოვნის საფუძველზე გაცემას;
 ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების უზრუნველყოფას;
 მოქალაქის ინფორმირებაზე ორიენტირებულობას

https://www.opengovpartnership.org/countries/georgia


გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია 2019-2022 წწ

3

2. მოქალაქეთა ჩართულობა, რაც გულისხმობს:
 გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ღიაობას;
 მოქალაქეების ინფორმირებას გადაწყვეტილების მიღებისას;
 მოქალაქეთა მოსაზრებებების მიღებასა და გათვალისწინებას

3. ანგარიშვალდებულება, რაც გულისხმობს:
 ხელისუფლება ასაბუთებს თავის ქმედებებს;
 ხელისუფლება პასუხობს კრიტიკას;
 ხელისუფლება კისრულობს პასუხისმგებლობას

უნდა აღინიშნოს, რომ ღია მმართველობაპარტნიორობას (OGP) მიერთებული 
სახელმწიფოები წარმოდგენილ პრინციპებს ერთგულებას უცხადებენ არა მხოლოდ ცენტრალური 
ხელისუფლებების ორგანოები (პარლამენტი/მთავრობა) შესაბამისი ვალდებულებების აღებით, 
არამედ ამ ვალდებულებების მიხედვით ადგილობრივი ხელისუფლებების ორგანოებიც 
(წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი (საკრებულო/მერია)) ნებაყოფლობითი პარტნიორობის 
მეშვეობით.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი OGP-ის 2017 წელს შეუერთდა, მიღწეულია გარკვეული 
წარმატებები: საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ეროვნული ინდექსის მიხედვით ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო პირველ, ხოლო მერია, ერთობლივი მაჩვენებლებით, რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის შემდეგ მეორე ადგილს ინაწილებს თელავის მუნიციპალიტეტთან ერთად.1

სისტემური და თანამიმდევრული ნაბიჯების დანერგვის მიზნით, ნებაყოფლობითი 
პარტნიორობის საფუძველზე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლება 
(საკრებულო/მერია), შეუერთდა საქართველოს მთავრობის „ღია მმართველობა საქართველოს 2018-
2019 წლების სამოქმედო გეგმას“, რომლის ფარგლებში იღებს ვალდებულებას შეიმუშაოს 
გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცების სტრატეგია.2  

წინამდებარე დოკუმენტის ძირითადი მიზანია იმ ამოცანების იდენტიფიცირება და დაგეგმვა, 
რომლებიც შესაძლებელს გახდის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებისა და მმართველობის 
ეფექტიან განხორციელებას და ამ კუთხით სამომავლო ხედვის რეალიზებას. შესაბამისად 
შემუშავდა დამოუკიდებელი სსიპ -  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და 
კეთილსინდისიერების ამაღლების ოთხწლიანი სტრატეგიული გეგმა (2019-2022 წლები). 
აღნიშნული სტრატეგიის დოკუმენტი აერთიანებს ორივე მუნიციპალურ ორგანოს 
(საკრებულო/მერია)  და მტკიცდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სამართლებრივი აქტით. 

პირველი და მერვე ვალდებულების შესრულებისთვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსა და მერიაში, შესაბამისი სამართლებრივი აქტით შექმნილია დროებითი სამუშაო 
ჯგუფი, რომელშიც  ზემოაღნიშნულ მუნიციპალური ორგანოებისა და პარტნიორი ორგანიზაციების 

1 ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი 2017 ხელმისაწვდომია აქ. 
2 ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმა ხელმისაწვდომია აქ. 

http://www.lsgindex.org/ge/rating/index/1/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4364776?publication=0
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წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის 
წარმომადგენელი.

ვალდებულების  შესრულებისას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 
მერიასთან ერთად პასუხისმგებლობას ინაწილებენ პროგრამის პარტნიორი ადგილობრივი 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები: პროგრესის სახლი, გურიის 
ახალგაზრდული რესურსცენტრი,  საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი და 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა.

დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული წინამდებარე დოკუმენტთან ერთად 
შეიქმნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სამოქმედო გეგმები (2019-2020), რომლებიც 
წარმოადგენენ გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის (2019 – 2022) 
განუყოფელ ნაწილს.

დანართი 1: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოქმედო გეგმა 2019-2020; 

დანართი 2: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქმედო გეგმა 2019-2020. 
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სტრატეგიის შემუშავების პროცესი

გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 
შექმნას წინ უძღვოდა „ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის“ 
საფუძვლიანი გაცნობა პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ და სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება. 
ჩატარდა სამუშაო ჯგუფების სხდომები, რაც შესაბამის ოქმებში აისახა და განთავსდა ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.3

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დოკუმენტების შემუშავების პროცესი მოიცავდა შემდეგ 
ეტაპებს:

-  სიტუაციური და SWOT ანალიზის მომზადება;

-  სტრატეგიული პრიორიტეტების შეთანხმება; 

-  სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის სამუშაო ვერსიის მომზადება;

-  დოკუმენტების სამუშაო ვერსიის საჯარო განხილვა დაინტერესებული მხარეების 
მონაწილეობით. 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს დამოუკიდებელი სსიპ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიულ 
გეგმას და მოიცავს ოთხწლიან პერიოდს (2019-2022 წლები). მუნიციპალიტეტის აღნიშნული 
სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც თანაბარ შემხებლობაშია ორივე მუნიციპალურ ორგანოსთან 
(საკრებულო/მერია)  მტკიცდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი 
აქტით. რაც შეეხება სამოქმედო გეგმას, რადგანაც გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი 
მმართველობის განმტკიცების ვალდებულების მიხედვით ოზურგეთის მუნიციპალური 
ორგანოები (საკრებულო/მერია) დამოუკიდებლად მონაწილეობენ და ამასთანავე, ისინი 
ფუნქციურად განსხვავებულ უფლებამოსილებებს ახორციელებენ კანონმდებლობის მიხედვით, 
ამის გამო სამოქმედო გეგმები მტკიცდება ცალ-ცალკე, დატვირთვის მიხედვით, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი სამართლებრივი აქტით.

გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების 2019-2022 წლების სტრატეგია 
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის განმსაზღვრელი დოკუმენტია, რომელიც წარმოადგენს 
მუნიციპალიტეტის მიერ აღებულ ახალ ვალდებულებებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებს, 
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებების სფეროში არსებული გამოწვევებისა და 
საჭიროებების საპასუხოდ. დოკუმენტის მიზანია იმ ამოცანების იდენტიფიცირება და დაგეგმვა, 
რომლებიც შესაძლებელს გახდის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებისა და მმართველობის 
ეფექტიან განხორციელებას და სამომავლო ხედვის რეალიზებას.

3 www.oz.gov.ge 

http://www.oz.gov.ge/
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თავის მხრივ, კი დროებითი სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ იქნა წინამდებარე დოკუმენტი - 
გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია (2019 – 2022) და 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის შესაბამისი სამოქმედო გეგმები (2019-2020), რომლებიც 
წარმოადგენ(ენ)ს სტრატეგიის განუყოფელ ნაწილს (იხ. დანართები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსა და მერიის ამ სტრატეგიის სამოქმედო გეგმები 2019-2020).

სტრატეგიისა და სამოქმედო  გეგმების შემუშავება დაეფუძნა საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულ მუნიციპალური ორგანოების (საკრებულო/მერია) როგორც სავალდებულო, ისე 
არასავალდებულო უფლებამოსილებების  (აქტივობების) განხორციელებას. უფრო დეტალურად კი 
გამოყენებულ იქნა ის საკანომდებლო აქტები და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, რომლებიც 
ადგენენ მუნიციპალური ორგანოების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტებს 
ფუნქციური დატვირთვის მიხედვით.

აღნიშნული საკანონმდებლო აქტებია:

ა. „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ - საქართველოს ორგანული კანონი;

ბ. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ - საქართველოს კანონი;

გ. „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ - საქართველოს კანონი

გამოყენებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებია:

ა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი;

ბ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება;

გ. მუნიციპალიტეტის ორგანოების, დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის მიერ საკუთარ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად და საჯარო ინფორმაციის 
ბეჭდური სახით გამოქვეყნების წესი

მუნიციპალიტეტის ხედვა და მისია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მიიჩნევს, რომ გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი 
მმართველობა არის პროცესი, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები 
(საკრებულო/მერია), მისი შემადგენელი სტრუქტურები, აღმასრულებელი ორგანოს (მერი/მერია) 
თანამდებობისა და წარმომადგენლობით ორგანოში (საკრებულო) არჩეული პირები:
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ა) იღებენ გადაწყვეტილებებს  მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინების შესაბამისად და 
ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებით აუმჯობესებენ  მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო 
პირობებს;

ბ) ეძებენ ინოვაციურ გზებს და აქტიურად იყენებენ საკანონმდებლო მექანიზმებს  
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობისა და აქტიურობის 
გაზრდისთვის;

გ) საქმიანობას წარმართავენ წინასწარ გაწერილი პროგრამებისა თუ სამოქმედო გეგმების 
მიხედვით და უკვე განხორციელებული საქმიანობების შესახებ მოქალაქეებს პერიოდულ ანგარიშს 
წარუდგენენ;

დ) მათთან მიმართვიანობის წესი გამარტივებულია და მათ მიერ დაგეგმილ აქტივობებისა თუ 
განხორციელებული საქმიანობების შესახებ ინფორმაცია ადვილად ხელმისაწვდომი და მუდმივად 
განახლებადია;

ღია მმართველობის პარტნიორობის მიზნებიდან გამომდინარე ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის მისიაა არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე ადგილობრივი მნიშვნელობის 
საკითხების გადაწყვეტა მოქალაქეთა ინტერესების შესაბამისად, მათი აქტიური მონაწილეობისა და 
ჩართულობის გზით, ეფექტური და განვითარებაზე ორიენტირებული ფორმებისა და მეთოდების 
გამოყენებით.

აღნიშნულის მისაღწევად მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად ქმნის ორგანიზაციულ და 
მატერიალურ-ტექნიკური პირობებს:

ა. მოქალაქეთა მიღებისთვის;

ბ. მოქალაქეებთან შეხვედრების გამართვისთვის;

გ. მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობაში, მათ შორის, კოლეგიური საჯარო 
დაწესებულების სხდომებში, მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფისათვის;

დ. გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის გამჭვირვალობისათვის.

ღირებულებები

OGP-ის მიზნების განხორციელების პროცესში ოზურგეთს მუნიციპალიტეტის ფუნდამენტურ 
ღირებულებებსა და პრინციპებს წარმოადგენს:

● განვითარებაზე ორიენტირებულობა;

● კრეატიულობა და ინოვაციურობა;

● ღიაობა და გამჭვირვალობა;

● ეფექტურობა და გუნდურობა;

● პარტნიორობა და საერთაშორისო თანამშრომლობის უზრუნველყოფა.
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სტრატეგიული ანალიზი

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული ანალიზი ძირითადად მოიცავს შიდა და გარე 
ფაქტორებისა და არსებული მდგომარეობის შედარებით ანალიზს. 
შიდა ფაქტორების ანალიზი გულისხმობს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების შიდა ორგანიზაციული და სტრუქტურული ფაქტორების ანალიზს, 
ხოლო არსებული მდგომარეობა მოიცავს მოქალაქეთა აქტიურობის, კანონის მოთხოვნების დაცვის, 
ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მზაობისა და საერთაშორისო (მაგ. ღია 
მმართველობა პარტნიორობა) ფაქტორების ანალიზს.

შესაბამისად, აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით შეფასდა მუნიციპალიტეტის 
(საკრებულო/მერია) არსებული მდგომარეობა და გამოვლენილი შესაძლებლობებისა და 
გამოწვევების ფონზე განისაზღვრა წინამდებარე სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ფაქტორული ანალიზი გამჭვირვალე და 
კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცებისთვის

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 
ორგანოების თანამდებობის პირთა მისწრაფება, 
სურვილი  და მზაობა გაიზარდოს მათი 
საქმიანობის გამჭვირვალობა და მოქალაქეების 
წინაშე ანგარიშვალდებულება;

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
(საკრებულო/მერია) მაღალი ცნობადობა და 
საზოგადოებრივი იმიჯი, რაც გამოხატულია 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის 
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 
კუთხით და რომლის 2017 – 19 წლების 
შეფასებების მიხედვით იგი ქვეყნის 
მუნიციპალიტეტების პირველ ათეულში 
სტაბილურად არის წარმოდგენილი4;

3. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

1. ადგილობრივ ბიუჯეტში 
ფინანსური რესურსებზე მოქალაქეთა 
პირდაპირი ხელმისაწვდომობისა და 
მოქალაქეთა ჩართულობის პროგრამების 
სიმწირე; 5

2. მუნიციპალური ორგანოებისა და 
მათ მიერ დაფუძნებული იურიდიული 
პირების (ააიპ-ები და შპს-ები) 
ფუნქციონირებისა და საქმიანობების 
შესახებ ინფორმაციის არასრულყოფილად 
გამოქვეყნება;

3. ბიუჯეტის პრიორიტეტების 
დოკუმენტის შედგენის პროცესში 
დაინტერესებული საზოგადოების დაბალი 
ჩართულობა;

4. ადგილობრივი ბიუჯეტის შედგენის 

4 http://www.lsgindex.org/ge/cityanalyse/viewcityanalyse/81/?est_obj_id=2 
5 მოქმედებს მხოლოდ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და „იყავი თანამმართველი“ პროგრამები მწირი 
ფინანსური მოცულობითა და ამავდროულად, შეზღუდული გეოგრაფიული არეალით. პირველი 
ორიენტირებულია მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და დაბებზე, ხოლო მეორე კი მხოლოდ ქალაქზე;

http://www.lsgindex.org/ge/cityanalyse/viewcityanalyse/81/?est_obj_id=2
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საკრებულოს პოზიტიური იმიჯი ქვეყნის 
მუნიციპალიტეტების საკრებულოებს შორის, რაც 
გამოხატულია ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ინდექსის გამჭვირვალობისა 
და ანგარიშვალდებულების კუთხით, რომლის 
მიხედვითაც 2017 წლის ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტი გავიდა პირველ ადგილზე, 
ხოლო 2019 წელს კი მეორე ადგილზე ქვეყნის 
საკრებულოებს შორის;

4. ოზურგეთის მუნიციპალური ორგანოების 
(საკრებულო/მერია) ნდობის მაღალი ხარისხი 
საერთაშორისო თუ ადგილობრივ 
ორგანიზაციებისა და ფონდების მიერ 
(ევროკავშირი, ევროპის ფონდი, ათეა, ეროვნულ 
დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI Georgia, USAID-
ისა და OSCE-ის სხვადასხვა პროგრამები და ა.შ.), 
რაც განპირობებულია უკვე წარმატებულად 
განხორციელებული პროექტებით საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან ერთად თუ დამოუკიდებლად;

5. ძლიერი ადგილობრივი სამოქალაქო 
სექტორი, რომლებიც მუნიციპალურ ორგანოებთან 
ერთად უზრუნველყოფენ ინოვაციური, ახალ 
ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული, ასევე კანონით 
გათვალისწინებული პროექტების დანერგვასა და 
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 
მიმართულებით  მუნიციპალიტეტში 
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის 
მონიტორინგს;

6. თვითმმართველობის განხორციელებაში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის ერთ-ერთი ფორმის - 
ელექტრონული პეტიციის ეფექტური მუშაობა;

7. საზოგადოების მზარდი ინტერესი 
საკრებულოს სხდომების პირდაპირი 
ტრანსლირების (livestream) მიმართ, რომელიც 
ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის 
მეშვეობით;

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში უკვე 
ჩამოყალიბებული ინსტრუმენტები და 
მექანიზმები, რომლებიც ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობის 
გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის 
უზრუნველსაყოფად ტრადიციების შექმნას 
უწყობენ ხელს;

9. ღია მმართველობის პარტნიორობის 
პროგრამის ფარგლებში ოზურგეთის 

პროცესში პროგრამული ბიუჯეტის 
პრინციპების გათვალისწინების დაბალი 
ხარისხი;

5. მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთან არსებული, 
საზოგადოებრივი ინტერესების 
გამტარებელი ორგანოს - „საზოგადოებრივი 
დარბაზის“ არასრულყოფილი 
ფუნქციონირება;

6. მუნიციპალიტეტის მერთან 
არსებული სათათბირო ორგანოს - 
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 
უფუნქციობა;

7.თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის ერთ-ერთი ფორმის - 
დასახლების საერთო კრების უფუნქციობა;

8.მუნიციპალიტეტის 
მერიის/საკრებულოს კადრების ნაწილის 
პროფესიული უნარების ხარისხი და დაბლი 
მოტივაცია;

9.მოსახლეობის ინდიფერენტული 
დამოკიდებულება მუნიციპალური 
ორგანოებისა და თანამდებობის პირების 
საქმიანობების მიმართ;

10. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სხდომათა დარბაზის არახელსაყრელი 
პირობები საკრებულოს წევრთა მუშაობისა 
და მოქალაქეთა მეტი ჩართულობის 
უზრუნველსაყოფად;

11. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ვებ-გვერდის საძიებო სისტემის 
გამართულობა და შშმ პირებზე ადაპტირება;

12. მოქალაქეთა ჩართულობის 
დანერგილ ინოვაციურ ინსტრუმენტების 
სრულად ათვისება.
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მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული 
ვალდებულების შესასრულებლად შექმნილ 
სამუშაო ჯგუფებში გამოცდილი და 
კვალიფიციური კადრების ჩართულობა;

10. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
პროექტის განხორცილების და მენეჯმენტის 
გამოცდილება;

11. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ვებგვერდზე არსებული მდიდარი საინფორმაციო 
ბაზა (2008 წლიდან) და სოციალური ქსელში 5000-
ზე მეტი გამომწერი;

12. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
ინფორმირების ინოვაციური სისტემების არსებობა 
(მოკლეტექსტური შეტყობინებები, პირდაპირი 
ეთერი, გასვლითი სხდომები, საკრებულოს 
წევრების ანგარიშები).

შესაძლებლობები საფრთხეები

1. ღია მმართველობის პარტნიორობის 
პროგრამაში ჩართული, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის პარტნიორი საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების გამოცდილი და კვალიფიციური 
კადრები;

2. მასმედიის საშუალებები, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ ინფორმაციის გავრცელებას 
მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა მეთოდოლოგიის 
გამოყენებით (ინტერნეტით, ბეჭდური თუ 
ელექტრონული საშუალებებით)

3. ოზურგეთის მუნიციპალური ორგანოების 
ღია მმართველობის პარტნიორობის პროგრამაში  
მონაწილეობა და ფორუმის სხვა მონაწილეებთან 
ურთიერთობა გამოცდილების გაზიარების 
თვალსაზრისით;

4. ოზურგეთის მუნიციპალური ორგანოების 
მიმართ საზოგადოებრივი თუ საერთაშორისო 
ორგანიზაციების მზარდი ინტერესი;

5. პროგრამული ბიუჯეტის ელემენტების 
დანერგვის პროცესში ადგილობრივი თუ 
საერთაშორისო ორგანიზაციების რესურსების 
ხელმისაწვდომობა;

6. მოსახლეობის მზარდი სურვილი ჩაერთონ 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (პეტიციების 
სიმრავლე, სიახლეების გამომწერთა რაოდენობა, 
პირდაპირი ეთერების მაყურებელთა რაოდენობა);

1. დადგენილ დროში ვერ 
შესრულდება ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 
მერიის გამჭვირვალობისა და 
კეთილსინდისიერების ამაღლების 
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 
ღონისძიებები და აქტივობები;

2. მუნიციპალურ დონეზე OGP-ის 
ვალდებულებების შესრულების 
თვალსაზრისით გამოცდილებისა და 
ცოდნის ნაკლებობა;

3. ისეთი საკანონმდებლო ინოვაციების 
დანერგვა, რომლებიც პრაქტიკაში ვერ 
უზრუნველყოფს ადგილობრივი 
ხელისუფლების გამჭვირვალობისა და 
კეთილსინდისიერების ამაღლებას  ან/და 
კიდევ უფრო გააუარესებს არსებულ 
მდგომარეობას.
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8. თანამედროვე ტექნოლოგიების (მაგ. 
ინტერნეტ სივრცის დაფარვის არეალის გაზრდა) 
ზრდის ტემპი, რაც უზრუნველყოფს მეტ 
ხელმისაწვდომობას მუნიციპალური ორგანოებისა 
და თანამდებობის (არჩევითი) პირების 
საქმიანობაზე;

9. მოსახლეობის შესაძლებლობა 
ოპერატიულად მიიღონ ინფორმაცია საკრებულოსა 
და საკრებულოს კომისიების სხდომების შესახებ;

10. თვითმმართველობაში 
განხორციელებული თუ განსახორციელებელი 
რეფორმები, რომელიც ორიენტირებულია 
ადგილობრივი ხელისუფლების გამჭვირვალობის 
ზრდისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მოქალაქეთა ჩართულობაზე.

სტრატეგიული მიზნები

ღია მმართველობის პარტნიორობის მიზნებიდან გამომდინარე, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების მისიის განხორციელებისათვის განისაზღვრა 
გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცების სტრატეგიული მიზნები. 
აგრეთვე, ამ მიზნების მისაღწევად დაისახა კონკრეტული ამოცანები, რომელის შესრულებაც 
ეფუძნება სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელებას. სამოქმედო გეგმა 
განახლდება ყოველწლიურად. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ოთხწლიან პერიოდში (2019-2022 
წლები) ისახავს  სამ სტრატეგიულ  მიზანს,  რაც,   თავის   მხრივ,   ცხრა   სტრატეგიულ   ამოცანას 
მოიცავს.
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• ააააააააა აააააააააააა აააააააააა (ააააააააა/ააააა) 
აააააააააააააა აააააააა აააააააააააა

I ააააააააააა აააააა

• ააააააააა აააააააააააა ააააააააააა 
(ააააააააა/ააააა) აა აააააააააააა ააააააა 
ააააააააააააააააააა აააააა

II ააააააააააა აააააა

• ააააააააა აააააააააააა აააააააააა (ააააააააა/ააააა) 
აააააააააააა აააააააააა აააააააააააა 
ააააააააააააა ააააააააააა აააააა

III ააააააააააა აააააა
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I სტრატეგიული მიზანი

ადგილობრივი ხელისუფლების გამჭვირვალობა თვითმმართველობის განხორციელების ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა და ოთხ ძირითად პრინციპს ეფუძნება, კერძოდ:

 ინფორმაციები ადგილობრივი ხელისუფლების (თანამდებობისა და არჩევითი 
პირების) მუშაობის შესახებ დროულად უნდა გამოქვეყნდეს და იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი 
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, გარდა კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვებისა;

 ადგილობრივ დონეზე მისაღები გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეხება ადგილობრივ 
მოსახლეობას მათთან შეთანხმებით და ღიად უნდა იყოს მიღებული;

 მმართველობის პროცედურები უნდა იყოს გასაგები, გეგმები გამოქვეყნებული, 
ყოველდღიური საქმიანობა - წინასწარ გაცხადებული და კონტროლირებადი;

 საზოგადოებისთვის ცნობილი უნდა იყოს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლის 
წყაროები და ხარჯების ადრესატები, ხოლო განხორციელებული საბიუჯეტო ხარჯების შესახებ 
ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოების მხრიდან მონიტორინგისთვის.

ხელისუფლების გამჭვირვალობა მოიცავს მის შესახებ ინფორმაციის მარტივად მოპოვების 
შესაძლებლობას. მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს საშუალება, დაესწროს კოლეგიალური ორგანოს 
სხდომებს, მიიღოს ინფორმაცია სხვადასხვა სახელისუფლებო (საკრებულო, მერია) კომისიებისა თუ 
ჯგუფების მუშაობის შესახებ. საზოგადოება წინასწარ უნდა იყოს ინფორმირებული მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებების შესახებ და გადაწყვეტილებათა პროექტების წინასწარი განხილვის 
შესაძლებლობაც უნდა არსებობდეს.

სტრატეგიული მიზანი მოიცავს შემდეგ სამ ამოცანას:

ააააააააა აააააააააააა აააააააააა (ააააააააა/ააააა) 
აააააააააააააა აააააააა აააააააააააა
• აააააა ააააააააააა აააააა აააააააააააა აა ააააააააააააააა;
• ააააააააააა აააააააააააა ააააააააააა აა ააააააააააა;
• აააააააა ააააააააა აააააააა ააააააააააა აააააააააა აააააააა 
ააააააააააააა აა ააააააააა აააააააააააააა აააააააააააააა 
აააააააააააა.

ამოცანა 1.1

ოზურგეთის მუნიციპალური ორგანოების (საკრებულო/მერია) 
გამჭვირვალობის ხარისხის გაუმჯობესება
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ამოცანა: საჯარო ინფორმაციის დროული გამოქვეყნება და ხელმისაწვდომობა

არსებული მდგომარეობა: ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია, უზრუნველყოს კანონით 
დადგენილი საჯარო ინფორმაციის დროულად გამოქვეყნება საკუთარ (შესაბამის) ელექტრონულ 
რესურსზე. საჯარო ინფორმაცია ელექტრონულ რესურსზე უნდა განთავსდეს იმგვარად, რომ 
შესაძლებელი იყოს განთავსებული ინფორმაციის ჩამოტვირთვა, ბეჭდვა და კოპირება ინფორმაციის 
დაკარგვის ან/და დაზიანების გარეშე. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოებს (საკრებულო/მერია) გააჩნიათ საერთო ვებგვერდი 
(www.oz.gov.ge),  რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას აღნიშნული ორგანოების საქმიანობის, მათი 
ვალდებულებებისა და თანამდებობის/არჩევით პირთა მონაცემების შესახებ. მუნიციპალური 
ორგანოების საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ვებგვერდზე წარმოდგენილი საინფორმაციო 
ბაზა მერიისა და საკრებულოს  კომპეტენციების მიხედვითაა გამიჯნული.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე სრულყოფილად განთავსდეს მუნიციპალურ 
ორგანოებთან დაკავშირებული შემდეგი ინფორმაცია კატეგორიების მიხედვით:

ა. ზოგადი საჯარო და სტრუქტურული მონაცემები მუნიციპალიტეტის შესახებ - 
მუნიციპალური ორგანოების საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ინფორმაცია 
კომპაქტურად არის დალაგებული და ადვილად ხელმისაწვდომი. 

ბ. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა - 
მუნიციპალური ორგანოების მიერ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული 
სამართლებრივი თუ სხვა პრაქტიკული ინფორმაციების ელექტრონულად გამოქვეყნება 

გ. მუნიციპალიტეტის საკადრო მონაცემების საჯაროობის ხელშეწყობა - მუნიციპალური 
ორგანოების საკადრო უზრუნველყოფის პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაციების დროულად 
განთავსება მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე. 

დ. მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გასაჯაროება - მუნიციპალიტეტის მიერ 
დაგეგმილი, განხორციელებული და მიმდინარე სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის  ვებგვერდზე გამოქვეყნება. 

ე. მუნიციპალიტეტის ქონების შესახებ ინფორმაციის განთავსების უზრუნველყოფა - 
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ქონების განკარგვასთან დაკავშირებული ინფორმაციის  
დროული გამოქვეყნება. მუნიციპალური ორგანოების საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს 
დაკავშირებულია აღმასრულებელ ორგანოსთან (მერია) 

ვ. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების ღიაობის უზრუნველყოფა - 
მუნიციპალური ორგანოების მიერ საანგარიშო პერიოდში გაწეული სხვადასხვა ადმინისტრაციული 
ხარჯის  შესახებ  ინფორმაციის  დროულად გამოქვეყნება. 

http://www.oz.gov.ge/
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ზ. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა - 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცებასთან, ათვისებასთან და შემოწმებასთან 
დაკავშირებული  სხვადასხვა  ინფორმაციის  დროულ გამოქვეყნებას ითვალისწინებს. 

თ. სამართლებრივი აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება - 
მუნიციპალიტეტის საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტებისა და სასამართლო 
პრაქტიკის  შესახებ  ინფორმაციის  დროული გამოქვეყნება.

ი. მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში 
მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირ(ებ)ის შესახებ (ა(ა)იპ, შპს) ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა - აღმასრულებელი ორგანოს (მერია) ვებგვერდზე მუნიციპალიტეტის 
იურიდიული პირების საქმიანობასთან დაკავშირებული   სხვადასხვა ინფორმაციის  გამოქვეყნება. 

კ. მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების სერვისების შესახებ ინფორმაციის 
გავრცელება - მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებების სერვისების შესახებ მოსახლეობის 
დროული ინფორმირება. ინფორმირების აღნიშნული ვალდებულება მხოლოდ აღმასრულებელი 
ორგანოს (მერია) შეეხება.  

ლ. კოლეგიური მუნიციპალური ორგანოებისა და მასთან დაკავშირებული საბჭოების 
სხდომის ოქმების გამოქვეყნების უზრუნველყოფა - საკრებულოს (შემადგენელი სტრუქტურების), 
საკრებულოს საზოგადოებრივი დარბაზისა და მერის მრჩეველთა საბჭოს სხდომების ოქმების 
ხელმისაწვდომობა. 

ამოცანა 1.2 

ამოცანა: ელექტრონული მმართველობის დამკვიდრება და განვითარება

არსებული მდგომარეობა: თანამედროვე ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
განვითარებამ რადიკალურად შეცვალა ცხოვრების საერთო სურათი. ციფრული რევოლუციის 
მრავალ დადებით შედეგს შორის განსაკუთრებული ადგილი ელექტრონული მმართველობის 
ჩამოყალიბებას უჭირავს. აღნიშნული შესაძლებლობა მნიშვნელოვანია ხელისუფლების (მათ შორის 
ადგილობრივისაც) მხრიდან მოქალაქეების საჭიროებების ეფექტიანად და დროულად 
დაკმაყოფილებისთვის, რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების 
კიდევ უფრო აქტიურ განვითარებას. ზოგადად, ელექტრონული მმართველობა არის სახელმწიფოს 
ნება, გამოიყენოს თანამედროვე ინფორმაციული და საკომუნიკაციო საშუალებები, რათა გაწეული 
მომსახურება გახადოს უფრო ეფექტიანი, მოქნილი და ადვილად ხელმისაწვდომი.
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ელექტრონული მმართველობა საშუალებას აძლევს სახელმწიფო სტრუქტურებსა და 
მოქალაქეებს დაუკავშირდნენ ერთმანეთს თანაბარ პირობებში, განურჩევლად მათი დემოგრაფიული 
თუ გეოგრაფიული გადანაწილებისა. ელექტრონული მმართველობა აუმჯობესებს მოქალაქეების 
ცხოვრების ხარისხს, როგორც ქალაქში, ასევე სოფლად და ნაკლებად დასახლებულ ადგილებში. 
სახელისუფლებო რესურსების ადვილად ხელმისაწვდომობის გზით ელექტრონული მმართველობა 
მოქალაქეებისათვის თანაბარ პირობებს ქმნის.

ინფორმაციის დროული გამოქვეყნების მსგავსად, ელექტრონული მმართველობა უშუალოდ 
უკავშირდება მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 
ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. გარდა ამისა, აღნიშნული სტრატეგიული ამოცანა 
პირდაპირ შეეხება მუნიციპალიტეტის ორგანოების აქტივობას სოციალურ ქსელებში. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ყველა იმ მონაცემის სრულყოფილად 
განთავსება, რაც გააუმჯობესებს მოქალაქისა და მუნიციპალური ორგანოების ურთიერთკავშირს. ეს 
საკითხი კი იყოფა შემდეგი კატეგორიების მიხედვით: 

ა. მოქალაქეთა ინფორმირება მონაწილეობის შესახებ - ანუ რამდენად დროულად და 
სრულყოფილად არის განთავსებული ინფორმაცია მოქალაქეების ჩართულობის შესაძლებლობების 
შესახებ მუნიციპალური ორგანოების ვებგვერდზე. 

ბ. მოქალაქეებისთვის ელექტრონული მონაწილეობის უზრუნველყოფა - მუნიციპალიტეტის 
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ვებგვერდის საშუალებით, 
მუნიციპალიტეტს რამდენად აქვს განვითარებული მოქალაქეთა მონაწილეობაზე ორიენტირებული 
ელექტრონული მექანიზმები.

გ. მუნიციპალური ორგანოების აქტიურობა და მოქმედება სოციალურ ქსელებში - 
მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ სოციალურ ქსელების გამოყენება (ძირითადად Facebook-სა და 
Youtube-ს) მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის მიწოდებისა და მათთან კომუნიკაციის 
დამყარებისთვის. 

დ. მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის ხელმისაწვდომობა - რამდენად კომფორტულ გარემოს 
უქმნის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი მოქალაქეებს მათთვის ინფორმაციის მიწოდებისა თუ მისი 
გამოყენების პროცესში. 

ამოცანა 1.3  

ამოცანა: ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მუნიციპალურ ორგანოებში შემავალი 
სტრუქტურებისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა
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არსებული მდგომარეობა: ზოგადად, საჯარო ფინანსების ეფექტურ მართვასა და 
გამჭვირვალობის მექანიზმის დანერგვას განსაზღვრავს სამი ძირითადი ფაქტორი, კერძოდ: (1) 
ადგილობრივ მოხელეთა კომპეტენცია; (2) საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობისთვის შესაბამისი 
რეგულაციების შემოღების პოლიტიკური ნება და (3) ხელისუფლების საქმიანობაზე 
საზოგადოებრივი ზედამხედველობის პრაქტიკული მექანიზმებისა და საშუალებების არსებობა. 
აღნიშნული ფაქტორების უგულვებელყოფა ზრდის ფინანსური რესურსების არასათანადოდ და 
დაუსაბუთებლად გადანაწილების რისკებს  და, ამავე დროს, უფრო მეტ ბუნდოვანებას მატებს მას. 
ამის თავიდან ასაცილებლად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება (მერია/საკრებულო) 
მიმართავს კონკრეტულ ღონისძიებების უფლებამოსილების ფარგლებში რათა დაკმაყოფილდეს 
საზოგადოებისა და მოქალაქეების მზარდი ინტერესი მათი გადასახადებით შევსებული ბიუჯეტის 
ხარჯებზე.

აქტივობები: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის 
(მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ები) ბიუჯეტის პროექტის მომზადების, წარდგენისა და განხილვის 
ეტაპზე კანონმდებლობით დადგენილი ე.წ. საბიუჯეტო განაცხადების წარმოებისა და პრაქტიკის 
დანერგვა. თავის მხრივ, მერიისა და საკრებულოს სტრუქტურული ერთეულებისთვის (მერიის 
სამსახურები, საკრებულო, საკრებულოს აპარატი) კი საბიუჯეტო განაცხადების პრაქტიკის დანერგვა 
მხოლოდ მისი პროგრამული ნაწილის უზრუნველყოფის დონეზე.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ცალსახად ითქვას, რომ საბიუჯეტო განაცხადი 
გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი მუნიციპალიტეტის სტრუქტურებისა და მის 
დაქვემდებარებაში მყოფი საბიუჯეტო დაწესებულებების ფინანსური გამჭვირვალობისა, რადგანაც 
იგი მოიცავს როგორც ადმინისტრაციული, ისე პროგრამული ხარჯების გაშიფვრას არა მხოლოდ 
მიმდინარე, არამედ მომავალი სამი საბიუჯეტო წლისათვის. თავის მხრივ, სწორედ ეს მექანიზმი არის 
პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის საფუძველი.

II სტრატეგიული მიზანი

ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება დემოკრატიის განმაპირობებელი ნიშანია. 
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს ისეთი მეთოდოლოგიისა და 
ინსტრუმენტების გამოყენება, ორგანიზება ან/და დანერგვა, რომლითაც შეძლებს:

1) მის მიერ გაწეული საქმიანობების შესახებ ანგარიშისა (მ.შ. ფინანსური) და მომავალი 
გეგმების თაობაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას;

2) ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირებას მოქალაქეებთან სისტემური თანამშრომლობის 
ფორმატების ჩამოყალიბებითა და დიალოგის არსებული მექანიზმების გამარტივებით.

ოზურგეთის მუნიციპალური ორგანოებისა (საკრებულო/მერია) და 
თანამდებობის პირების ანგარიშვალდებულების დონის გაზრდა
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ადგილობრივი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება განასხვავებს დემოკრატიულ და 
ტოტალიტარულ სისტემებს. არადემოკრატიულ ქვეყნებში მოხელეები უწინარესად ზემდგომი 
ორგანოების წინაშე არიან ანგარიშვალდებულნი, დემოკრატიულ სისტემებში კი ხელისუფლება 
ანგარიშს აბარებს ხალხს.

სტრატეგიული ამოცანა 2.1  

ამოცანა: საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხარისხის გაუმჯობესება და სრულყოფა

არსებული მდგომარეობა: საჯარო ინფორმაცია არის საჯარო დაწესებულებაში დაცული 
ოფიციალური დოკუმენტი (მათ შორის, ნახაზი, მაკეტი, გეგმა, სქემა, ფოტოსურათი, ელექტრონული 
ინფორმაცია, ვიდეო- და აუდიოჩანაწერები), აგრეთვე საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის 
მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან 
გაგზავნილი ინფორმაცია და ამავდროულად საჯარო დაწესებულების მიერ დროულად 
გამოქვეყნებული ინფორმაცია.

თავის მხრივ, ყველას აქვს უფლება, გაეცნოს ადმინისტრაციულ ორგანოში არსებულ საჯარო 
ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან 
კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს. აქედან გამომდინარე, საჯარო ინფორმაცია 
ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

ადმინისტრაციული ორგანოდან (მერია/საკრებულო) საჯარო ინფორმაციის მისაღებად უნდა 
იქნეს წარდგენილი წერილობით განცხადება შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს 
(მერია/საკრებულო) ან თანამდებობის პირების მისამართით. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია 
გასცეს სრულყოფილად საჯარო ინფორმაცია (მ.შ. ელექტრონული ფორმით) დაუყოვნებლივ ან 
კიდევ არა უგვიანეს 10 დღისა, იმ შემთხვევაში თუ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის 
გაცემა მოითხოვს:

ა) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებული მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან ან სხვა 
საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას;

ბ) მნიშვნელოვანი მოცულობის ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ცალკეული დოკუმენტების 
მოძიებასა და დამუშავებას;

გ) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებულ მის სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან ან სხვა საჯარო 
დაწესებულებასთან კონსულტაციას.

ხოლო თუ საჯარო ინფორმაციის გაცემისათვის საჭიროა 10 დღიანი ვადა, საჯარო 
დაწესებულება ვალდებულია მოთხოვნისთანავე აცნობოს ამის შესახებ განმცხადებელს. თავის 
მხრივ კი, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო 
დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი 
წესით გაცემის ვალდებულებისგან.

რაც შეეხება საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმას, მის შესახებ განმცხადებელს ასევე 
უნდა ეცნობოს დაუყოვნებლივ. უარის თქმის შემთხვევაში საჯარო დაწესებულება 
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(მერია/საკრებულო) ვალდებულია გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 დღის ვადაში პირს 
წერილობით განუმარტოს მისი უფლებები და გასაჩივრების წესი, ასევე მიუთითოს ის 
სტრუქტურული ქვედანაყოფი ან საჯარო დაწესებულება, რომელთანაც წარმოებდა კონსულტაცია 
ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის გადაწყვეტილების მიღებისას.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და დაწესებულებების, აგრეთვე 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით მოქმედი კერძო სამართლის იურიდიული პირების 
საქმიანობის საჯაროობასთან, მათ შორის, კოლეგიური ორგანოს სხდომის საჯაროობასთან, და 
საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებული საკითხები მოწესრიგდება როგორც 
საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე მუნიციპალიტეტის კანონქვემდებარე და კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტებით.

ამოცანა 2.2 

ამოცანა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თითოეული წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების საჯარო მოსმენა

არსებული სიტუაცია: 

აქტივობები: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერმა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრებმა წელიწადში მინიმუმ ერთხელ, არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა, მოაწყონ საჯარო შეხვედრები 
მოქალაქეებთან და წარუდგინონ მათ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ. თავის მხრივ, ანგარიშის 
განხილვისას უპასუხონ მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს. 

მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს შესაბამისი ორგანოები იღებენ 
ვალდებულებას, რომ უზრუნველყონ მერის და საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშების გამოქვეყნება.

ამ ამოცანის უზრუნველსაყოფად და დასადასტურებლად უნდა განხორციელდეს და 
ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს შემდეგი ტიპის აქტივობები/ინფორმაციები:

 წინასწარ გაცხადებული საჯარო ანგარიშის მოსმენის დრო და ადგილი;
 მერის/საკრებულოს წვერების საჯარო ანგარიშის სრული ვერსია; 
 საინფორმაციო რესურსები, სადაც მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურების მიერ 

გამოქვეყნდა საჯარო მოსმენის გამართვის ანონსები;
 საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის ოქმები.
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სტრატეგიული ამოცანა 2.3

ამოცანა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის 
იურიდიული პირების ანგარიშგების სრულყოფა

არსებული სიტუაცია: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური რესურსების 
მასშტაბების გათვალისწინებით ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ე.წ. „სუბსიდიები“-ს მუხლი 
საკმაოდ მსხვილ თანხებს მოიცავს. ეს ხარჯი, როგორც წესი, მიმართულია თვითმმართველობების 
მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების - უმთავრესად, ა(ა)იპ-ებისა და შპს-
ების დასაფინანსებლად. აღნიშნული ხარჯის კატეგორიის ათვისებისას ანგარიშვალდებულების  
მოთხოვნების შესასრულებლად და დაუსაბუთებელი და ბუნდოვანი ხარჯების თავიდან 
ასაცილებლად საჭიროა საზოგადოებამ იცოდეს რომელ ა(ა)იპ-ს ან შპს-ს რა თანხა ერიცხება 
ფისკალური წლის განმავლობაში და რომელი პროგრამის ან/და მომსახურების გაწევისთვის. 
აღნიშნული ინფორმაცია უნდა იყოს გამოქვეყნებული პროაქტიული წესით. ამავდროულად ამ 
პროცესის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა სამიზნე 
მუნიციპალიტეტებში ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ების წლიური ანგარიშგების პროცესს.

აქტივობები: შემუშავებული და პრაქტიკაში გამოყენებული იქნება ანგარიშგების 
ფორმა/სახელმძღვანელო, რითაც საბიუჯეტო ორგანიზაცია (ა(ა)იპ/შპს) უნდა წარდგეს 
ფისკალური წლის დასრულების შემდგომ მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლებისა და 
საზოგადოების წინაშე.

მოხსენებითი წლიური ანგარიშის სტანდარტული ფორმა-სახელმძღვანელო განსაზღვრავს თუ რა 
ტიპის ინფორმაცია უნდა შევიდეს მასში (თავებისა და მათი განმარტებითი ინსტრუქციების 
დონეზე). მასში გათვალისწინებული იქნება როგორც ფინანსური, ასევე პროგრამული საქმიანობის 
აღმწერი შინაარსობრივი ნაწილი.

სახელმძღვანელოს მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანო დაამტკიცებს და შემოიღებს 
სამართლებრივი აქტის სახით, რაც მას გამოყენებას გახდის სავალდებულოს.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ-ებისა და შპს-ების მხრიდან ზემოაღნიშნული ანგარიშგების 
ფორმით წარმოდგენილი წლიური ანგარიშები დაექვემდებარებაკანონით დადგენილი ვადებში 
ინფორმაციის გამოქვეყნებას.
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III სტრატეგიული მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობა არის მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა 
საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გადაწყვიტონ ლოკალური მნიშვნელობის საკითხები 
არჩეული თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით. ამ ამოცანის შესასრულებლად 
თვითმმართველობის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ისეთი მექანიზმების გამოყენება, რომელიც 
უზრუნველყოფს მოქალაქეთა ჩართულობას სახელისუფლებო გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში. ცალკეულ შემთხვევებში მონაწილეობის გზებს საქართველოს კანონმდებლობა 
განსაზღვრავს, თუმცა მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობა შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 
უზრუნველყოს დამატებითი ინოვაციური და აპრობირებული მეთოდებით, რომელიც არ 
ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ადგილობრივ თვითმმართველობის განხორციელებაში 
არსებობს ე.წ. კანონით განსაზღვრული მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები და მასთან ერთად 
აგრეთვე შესაძლებელია დამატებით ისეთი ფორმების შექმნა და გამოყენება, რომელიც ერთი მხრივ, 
მარტივად უზრუნველყოფს მოქალაქეთა ჩართულობას, ხოლო, მეორე მხრივ, შეესაბამება 
თვითმმართველობის უფლებამოსილებას. თავის მხრივ მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები 
სავალდებულო და არასავალდებულო ფორმებად იყოფა. შესაბამისად, ამ სტრატეგიული მიზნის 
დანიშნულებაა დაიგეგმოს და შესრულდეს მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშემწყობი ფორმები, 
რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ხელისუფლების სანდოობის ზრდასა და მოქალაქეთა 
ინტერესების გათვალისწინებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

ამოცანა 3.1

გრძელვადიანი ამოცანა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის შესაბამისი პროგრამ(ებ)ის დანერგვა და განხორციელება

არსებული მდგომარება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილია 
გარკვეული ხასიათის პროგრამები, რომელიც მოქალაქეთა უშუალო მონაწილეობის 
გამოცდილებაზეა ორიენტირებული. ერთი-ერთი მათგანია 2019 წლის ბიუჯეტში ინტეგრირებული 
პროგრამა - „იყავი თანამმართველი“, რომელიც უზრუნველყოფდა ქალაქის ტერიტორიაზე 
მაცხოვრებლების (ქ. ოზურგეთის მოქალაქეების) ისეთი საპროექტო განაცხადების მხარდაჭერას, 
რომელიც განეკუთვნებოდა თვითმმართველობის კომპეტენციებს და ღირებულება არ აღემატებოდა 
150 000 ლარის. პროგრამის ინოვაციურობა მდგომარეობდა მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ 

ოზურგეთის მუნიციპალური ორგანოების (საკრებულო/მერია) 
საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის (ჩართულობის) 

უზრუნველყოფის გარანტიების შექმნა
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ვებგვერდზე არსებულ სპეციალურ პლატფორმაში, რომლის მეშვეობითაც წარმოდგენილ საპროექტო 
განაცხადებს (იდეების) ელექტრონულად თავად ქალაქ ოზურგეთის მოსახლეობა აძლევდა ხმას.

მეორე პროგრამა შეეხებოდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული საცხოვრებელი 
კორპუსების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას. შესაძლებელი გახდა 
თანადაფინანსების მიღება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კანონით რეგისტრირებული იმ 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის, რომლებიც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი 
ფორმით წარმოუდგენდა სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო პრობლემის (მაგალითად, ამორტიზებული 
ლიფტები, წყლის/კანალიზაციის მილები, სახურავის შეკეთება, ეზოების კეთილმოწყობა და სხვ.) 
გადასაჭრელ საპროექტო განცხადებას. ადგილობრივი ბიუჯეტი უფრო მეტად უნდა ეყრდნობოდეს 
სამოქალაქო მონაწილეობის პრინციპებს, რომელიც უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრების 
განაწილებაში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდას. ეს არის ტენდენცია, რომელიც ეფუძნება ე.წ. 
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ პრინციპების დანერგვას,  რაც მრავალ  ქვეყანაშია აპრობირებული და 
თვითმმართველობის ეფექტური ფუნქციონირებისა და განვითარების ელემენტად მიიჩნევა. თავის 
მხრივ, ეს გულისხმობს ხელისუფლებისა და მოსახლეობის შორის ურთიერთგაგების და 
თანამშრომლობის გაუმჯობესებას.

აქტივობები: არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით, მოქალაქეთა მონაწილეობის 
მხარდაჭერის პროგრამების მასშტაბურობისა და რაოდენობის გაზრდა.

ამოცანა 3.2 

ამოცანა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების, მათ 
შორის, ინსტიტუტების ფუნქციონირების მხარდაჭერა 

არსებული მდგომარეობა: საქართველოს კანონმდებლობა განსაზღვრავს თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის გარანტიებსა და ფორმებს. მათ შორის, მუნიციპალურ 
ორგანოებთან ნებაყოფლობითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებასა და 
ფუნქციონირებას, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მულტისექტორული 
პარტნიორობის განვითარებას  პასუხისმგებლობის განაწილებითა და საზოგადოების 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის უზრუნველყოფით. თავის მხრივ, ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში შეუძლია დამატებით 
განსაზღვროს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვა ფორმები.

აქტივობები: მოქალაქეთა ჩართულობის გარანტორი შემდეგი ტიპის მექანიზმებისა და 
ინსტიტუტების ჩამოყალიბება:

 მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

⮚ საბჭოს ინსტიტუციონალური ჩამოყალიბება;

⮚ პერმანენტული შეხვედრების უზრუნველყოფა დადგენილი ვადების მიხედვით;



გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია 2019-2022 წწ

23

⮚ საბჭოს წევრების დროული ინფორმირება  სხდომების გამართვის თაობაზე შესაბამისი 
დღის წესრიგისა და განსახილველი საკითხების პროექტების მიწოდებით (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში);

⮚ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსთვის სავალდებულო საკითხების/დოკუმენტების 
წარდგენა (მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი, ინფრასტრუქტურული თუ 
სოციალური პროექტები და ა.შ.).

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი დარბაზი;
⮚ საზოგადოებრივი დარბაზის სხდომები გაიმართოს თვეში ერთხელ მაინც, საკრებულოს 

თავმჯდომარის შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე;
⮚ დარბაზის წევრებს სხდომის დაწყებამდე ორი დღით ადრე მაინც უნდა ეცნობოს 

დარბაზის სხდომის ჩატარების ადგილი, თარიღი, დრო, დღის წესრიგის სამუშაო ვერსია 
და განსახილველი საკითხების პროექტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

⮚ ინფორმაცია დარბაზის სხდომისა და მისი დღის წესრიგის შესახებ სხდომამდე ორი 
დღით ადრე უნდა გამოქვეყნდეს მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე;

⮚ საზოგადოებრივი დარბაზის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ მომსახურება და 
საქმისწარმოება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საკრებულოს აპარატის მიერ.

 დასახლების საერთო კრება

⮚ გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიული გეგმის 
ოთხწლიანი პერიოდის ფარგლებში შეიქმნას და ფუნქციონირებას ხელი შეეწყოს 
დასახლების საერთო კრებებს, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების, 
მოქალაქეებისა თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერითა და ინიციატივით.

 პეტიცია

o შემოწმდეს რამდენად არის დაცული საკრებულოს რეგლამენტით გაწერილი 
პეტიციის განხილვის პროცედურები (შესაბამისი აქტივობები და ღონისძიებები 
უნდა აისახოს სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაში).

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო - ეს არის თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 
ჩართულობის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია 
როგორც მისი არსებობის ვალდებულება. იგი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო 
ორგანოს, რომელიც იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის, სამოქალაქო ინიციატივების, რეკომენდაციების, მოსაზრებების, რჩევების 
შემუშავებისა და წარდგენის პროცესის ხელშეწყობისა და მერის საქმიანობის ეფექტიანობის 
გაზრდის მიზნით.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო შეიქმნა და დაფუძნდა 2018 
წლის დეკემბერში მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. მოცემულ ეტაპზე ძირითად 
გამოწვევად რჩება საბჭოს ინსტიტუციონალურად ჩამოყალიბების პროცესი, რაც გულისხმობს მისი 
რეგულარული ფუნქციონირების ხელშეწყობასა და სტაბილურ განვითარებას. ამის მისაღწევად კი, 
გარდა სამუშაო გარემოს შექმნისა, საჭიროა:

ა. პერმანენტული შეხვედრების უზრუნველყოფა დადგენილი ვადების მიხედვით;
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ბ. საბჭოს წევრების დროული ინფორმირება  სხდომების გამართვის თაობაზე შესაბამისი დღის 
წესრიგისა და განსახილველი საკითხების პროექტების მიწოდებით (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში);

გ. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსთვის მერის მიერ განსახილველად სავალდებულო 
საკითხების/დოკუმენტების წარდგენა (მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი, 
ინფრასტრუქტურული თუ სოციალური პროექტები და ა.შ.)

საკრებულოს საზოგადოებრივი დარბაზი-  ეს არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს სათათბირო ორგანო, რომელიც ატარებს საზოგადოებრივ ინტერესებს და მასში 
გაერთიანებულნი არიან თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მოქმედი არასამეწარმეო და 
სამეწარმეო იურიდიული პირები; იგი  წინასწარ განიხილავს  საკრებულოს სხდომაზე 
განსახილველი ნორმატიული აქტების პროექტებს, გამოთქვამს თავის მოსაზრებებს, ამზადებს, 
განიხილავს და წარუდგენს საკრებულოს მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემებს და მათი 
შესაძლო გადაწყვეტის გზებს.

უნდა აღინიშნოს, რომ საზოგადოებრივი დარბაზის არსებობა არ გახლავთ საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული აუცილებელი პირობა. იგი არის ოზურგეთის საკრებულოს 
ნებაყოფლობითი ინიციატივითა და შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 
განსაზღვრული ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის ერთგვარი ფორმა. 

დასახლების საერთო კრება - არის სოფლის/დაბის/ქალაქის მოსახლეობის 
თვითორგანიზაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული 
ამომრჩევლის ამ დასახლებისა და მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის, 
გადაწყვეტისა და აღნიშნული მუნიციპალიტეტის ორგანოების წინაშე ინიცირების პროცესებში 
ქმედით ჩართულობას. იგი უფლებამოსილია:

პეტიცია - ეს არის ასევე საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოქალაქეთა 
მონაწილეობის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას წერილობითი და 
კოლექტიური შუამდგომლობის საფუძველზე მოახდინოს საკითხის ინიცირება, ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოების მისამართით, მისი შემდგომი რეაგირების მიზნით.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კი პეტიცია წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა მატერიალურ ან/და ელექტრონულ, ხოლო საერთო კრების მიერ –
 საერთო კრების რჩეულის ან/და საერთო კრების მიერ უფლებამოსილი პირის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსთვის მიმართვას;

 პეტიციის სახით შეიძლება წარდგენილ იქნეს:

ა) ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი;

ბ) მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის 
ძირითადი პრინციპები ან კონკრეტული წინადადებები;
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გ) მუნიციპალიტეტისთვის საერთო მნიშვნელობის პრობლემებიდან გამომდინარე საკითხების 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე შესწავლის, განხილვისა და გადაწყვეტის მოთხოვნა.

ზემოაღნიშნული ნიშნავს იმას, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში პეტიცია 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შესაძლებელია წარდგენილ იქნას არა მხოლოდ მატერიალური, 
ასევე ელექტრონული ფორმითაც. უფრო მეტიც, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 
თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში პეტიციის ხელმომწერთა კანონით დადგენილი ზღვარი 
დაწია და პეტიციის ელექტრონული ფორმით შემოტანის შემთხვევაში, წინადადებები და 
ნორმატიული აქტის პროექტები ჩაითვლება პეტიციის წესით შემოტანილად და ოზურგეთის 
საკრებულოს მიერ სხდომაზე განიხილება, თუ მას ხელს მოაწერს მუნიციპალიტეტში 
რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 0,5%(ნაცვლად 1%-ისა). ამ საკითხის მარტივად გადაწყვეტის 
მიზნით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე შეიქმნა სპეციალური 
პლატფორმა, რითაც მოქალაქეებს მარტივად მიუწვდება ხელი პეტიციის გამოყენების ფორმით, 
ხელისუფლების წინაშე დააყენოს ის საკითხები, რაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესების 
შემცველია.

ამოცანა 3.3 

ამოცანა: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 
მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად

არსებული მდგომარეობა: სახელისუფლებო განხილვის პროცესში მოქალაქეთა უშუალო 
დასწრება და მონაწილეობა ადგილობრივი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და 
პასუხისმგებლობის პირდაპირი განმსაზღვრელი ინდიკატორია.  ეს განსაკუთრებით ეხება ისეთ 
არჩევით კოლეგიურ ორგანოს, როგორც არის საკრებულო, სადაც საკითხების განხილვა ღიად, 
გამჭვირვალედ და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით მიმდინარეობს. აქედან 
გამომდინარე, მისი ინფრასტრუქტურა და მათ შორის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი ისე უნდა 
იყოს მოწყობილი, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირსა თუ პირთა ჯგუფს კომფორტულად 
შეეძლოს სხდომაზე დასწრება და შესაძლებლობის ფარგლებში აზრის დაფიქსირება. 
დაინტერესებულ პირთა ჯგუფში მოიაზრება ნებისმიერი შესაძლებლობისა თუ უნარის მქონე 
საზოგადოება, მათ შორის შშმ პირები. სხდომაზე დასწრების მსურველთათვის გამოყოფილი უნდა 
იყოს  სპეციალური ადგილები და სამუშაო გარემო საშუალებას უნდა იძლეოდეს განსახილველ 
საკითხზე სრული კონცენტრაციისთვის. ეს დამატებით ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის მიერ 
საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში აღებული ვალდებულების შესრულებას რომლის 
მიხედვითაც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი იმპერატიულად ადგენს 
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მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის სხდომებში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის პირობების შექმნას.6

ამ ეტაპზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზი და კომისიის 
სხდომათა სამუშაო ოთახები ვერ ქმნიან შესაბამის გარემოს არათუ დაინტერესებული პირებისთვის, 
არამედ თავად საკრებულოს წევრთა სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფისთვის.

აქტივობები: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის 
გაუმჯობესება რათა შეიქმნას სრულყოფილი სამუშაო გარემო მოქალაქეთა ჩართულობის პროცესის 
სათანადო გარემოში წარმართვის უზრუნველსაყოფად. 

სტრატეგიის მონიტორინგი და შეფასება

მონიტორინგისა და შეფასების კომპონენტი სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
შემადგენელი ნაწილია და წარმოადგენს მიღწეული შედეგების გაანალიზების ეფექტურ 
ინსტრუმენტს.

საანგარიშო პერიოდში გამოყენებული იქნება მონიტორინგისა და შეფასების მოქნილი სისტემა. 
მონიტორინგის საფუძველზე სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების 
შესრულების ეფექტიანობა დადგინდება. აგრეთვე, გამოვლინდება კონკრეტული ხარვეზები და 
გამოწვევები. სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი ჩატარდება ყოველწლიურად. ჩატარებული 
მონიტორინგის საფუძველზე კი შეფასდება სტრატეგიით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების 
შესრულების ხარისხი.

თავის მხრივ, სტრატეგიის მონიტორინგი და შეფასება ჩატარდება შემდეგი კომპონენტების 
გათვალისწინებით:

მონიტორინგის ანგარიში - სამოქმედო გეგმის შესაბამისად აქტივობების შესახებ უახლესი 
ინფორმაციის წარმოდგენა. და

შეფასების ანგარიში - ინფორმაცია მიღწეულ შედეგებზე და შესრულებულ ამოცანებზე, 
ხარვეზების გამოვლენა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

მონიტორინგი ჩატარდება 6 თვეში ერთხელ, ხოლო შეფასება კი წელიწადში ერთხელ

წინამდებარე სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგს 
განახორციელებს ღია მმართველობა საქართველოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით შექმნილი დროებითი სამუშაო 
ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში მუნიციპალიტეტის სახელისუფლებო სტრუქტურების 
წარმომადგენლებთან ერთად შედიან ღია მმართველობა პარტნიორობაში მონაწილე არასამთავრობო 

6 შენიშვნა: წარმოდგენილი სტრატეგიული დოკუმენტის ამოცანებისა და ქვეამოცანების იდენტიფიცირება 
დაეყრდნო ერთი მხრივ, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სახელისუფლებო 
ვალდებულებებსა და შესაძლებლობებს, მეორე მხრივ, კარგი მმართველობის პრაქტიკის ანალოგიებსა და 
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთიანი ეროვნული შეფასების კრიტერიუმებს 
(www.lsgindex.org) .
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ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ამ მიზნით, პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეული 
წელიწადში ორჯერ გამოითხოვს ინფორმაციას სტრატეგიის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული 
ღონისძიებების შესრულების შესახებ. სტრატეგიის მიზნებისა და ამოცანების შესრულების ხარისხი 
კი ფასდება სტრატეგიის განხორციელების დასრულების შემდეგ, სამოქმედო გეგმის ყოველწლიური 
შეფასების ანგარიშების საფუძველზე.

მონიტორინგისა და შეფასების პროცესის წარმატებით განხორციელებისთვის აუცილებელია 
თითოეულ სტრუქტურულ ერთეულში გამოიყოს საკონტაქტო პირი, რომელიც პასუხისმგებელი 
იქნება სტრატეგიული პროექტების მართვის სამსახურისათვის სტრატეგიით განსაზღვრული 
ღონისძიებების შესრულების შესახებ ანგარიშის დროულ მიწოდებაზე.

სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილია ის სამოქმედო გეგმები, რომლებსაც გამჭვირვალე და 
კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცების ვალდებულების შესაბამისად ოზურგეთის 
მუნიციპალური ორგანოები (საკრებულო/მერია) დამოუკიდებლად განახორციელებენ, მათი 
ფუნქციურად განსხვავებული უფლებამოსილებების მიხედვით. აღნიშნული სამოქმედო გეგმები, 
თავის მხრივ, დაეფუძნება სტრატეგიული დოკუმენტით განსაზღვრულ ვალდებულებებს და მასში 
შემავალი განსახორციელებელი აქტივობები/უფლებამოსილებები გაიწერება დროში შესაბამისი 
პასუხისმგებელი სტრუქტურისა თუ პირ(ებ)ის მითითებით.

რეკომენდირებულია მუნიციპალური ორგანოების სამოქმედო გეგმებში თითოეულ 
განსახორციელებელ აქტივობა/უფლებამოსილებაზე ობიექტურად გაზომვადი ინდიკატორების 
მითითება. აღნიშნული ინდიკატორები შეიძლება იყოს რაოდენობრივი ან ხარისხობრივი 
მაჩვენებლით გამოხატული. ეს მიდგომა გაამარტივებს სამოქმედო გეგმით (სტრატეგიით) 
წარმოდგენილი ღონისძიებების შესრულების მონიტორინგს.

და ბოლოს, შედეგების შესაჯამებლად სამოქმედო გეგმებში ასახული აქტივობა/ღონისძიება 
გაიზომება წონების მიხედვით. თითოეულ აქტივობა/უფლებამოსილებას მიენიჭება 
ინდივიდუალური წონა მისი სირთულისა და მნიშვნელობის გათვალისწინებით. თავის მხრივ, 
წონათა კოეფიციენტების მინიჭების სისტემას შეიმუშავებს და დაადგენს სტრატეგიისა და 
სამოქმედო გეგმების მონიტორინგის ჯგუფი.

დანართები

გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიის ფარგლებში შექმნილი:

1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამოქმედო გეგმა;

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქმედო გეგმა;
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