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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

ანგარიში 

(2016 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ)

 საანგარიშო პერიოდში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატმა თვისი საქმიანობა სამართლებრივი საფუძვლების თანახმად 

განსაზღვრული უფლებამოსილების მიხედვით წარმართა, რაც სტატისტიკურ 

მონაცემებსა და იმ დამატებით ფორმებსა და საშუალებებში აისახა, რომლებმაც 

უზრუნველყო  საკრებულოს გამჭვირვალობა და მოსახლეობის ჩართულობა.

წარმოგიდგენთ  შესრულებული სამუშაოების შესახებ, სტატისტიკურ 

ინფორმაციას: ორგანიზაციულტექნიკური უზრუნველყოფა გაეწია ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 22, მუდმივმოქმედი კომისიების 95, 

საკრებულოს ბიუროს 26, საზოგადოებრივი დარბაზის 13 სხდომას. მიღებულია 

206 სამართლებრივი აქტი, აქედან 28 დადგენილება, 73 განკარგულება და 105 

ბრძანება,  დარეგისტრირებული 197 - შემოსული, 232 გაგზავნილი და 310 

შუალედური კორესპოდენცია. 15 განცხადება დარეგისტრირებულია საჯარო 

ინფორმაციის გამოთხოვაზე. ინფორმაციის მიწოდება ხდებოდა კანონმდებლობის 

შესაბამისად დადგენილ ვადებში. ადგილი არ ქონია საჯარო ინფორმაციაზე 

უარის თქმას.

ელექტრონულად მიმდინარეობს შემოსული, შიდა და გასულ კორესპოდენციათა, 

საკრებულოს მიერ მიღებული ყველა სამართლებრივი აქტის რეგისტრაცია, 

მუდმივმოქმედ კომისიათა თავმჯდომარეების დასკვნებისა და მათი ანგარიშების 

გამოქვეყნება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე 

განთავსდა შემდეგი სახის ინფორმაციები:

საკრებულოსთან დაკავშირებული 142 სიახლე, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სხდომის 22 ოქმი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 



ბიუროს 26 ოქმი, მუნიციპალიტეტის მუდმივმოქმედ კომისიათა სხდომების 95 

ოქმი, 206 სამართლებრივი აქტი. შემოსული კორესპოდენციებიდან 15 განცხადება  

2016 წლის 1 იანვრიდან დღემდე აპარატი ახდენდა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების, საკრებულოს 

ბიუროს, საზოგადოებრივი დარბაზის, საკრებულოს სხდომების ორგანიზებას, 

საკრებულოს წევრების გაფრთხილებას საკრებულოს სხდომებზე, კომისიათა 

სხდომებზე და საჯარო განხილვებზე დასასწრებად, მასალების გადამრავლებასა 

და სხდომების პირდაპირ ტრანსლირებას. 

კომპიუტერული მომსახურება გაეწიათ, საკრებულოს მუდივმოქმედი კომისიების 

მიერ წარმოდგენილ ანგარიშებს, ყოველთვიურად გაწეული მუშაობის შესახებ და 

საკრებულოს ფრაქციების მიერ ყოველკვარტალურად წარმოდგენილ ანგარიშებს. 

კომპიუტერული მომსახურება გაეწია გასაგზავნ წერილებსა და განცხადებებს; 

პასუხი გაეცა კომისიებში და ფრაქციებში შემოსულ ელექტრონულ 

კორესპოდენციას.

საკრებულოს წევრებთან შეთანხმებით მომზადდა და გადანაწილდა:

ამომრჩევლებთან შეხვედრის, მიღების, წლის შემაჯამებელი ანგარიშების 

გრაფიკები.

ორგანიზაციულ-ტექნიკური, საოქმო მომსახურება გაეწია საკრებულოს წევრების 

ამომრჩეველთა მიღებას.(სულ ჩატარდა 135 გეგმიური მიღება, 28 არაგეგმიური).

ორგანიზაციულ-ტექნიკური და საოქმო მომსახურება გაეწია საკრებულოს 

წევრების ამომრჩეველთან შეხვედრას (სულ ჩატრარდა 132 გეგმიური შეხვედრა, 16 

არაგეგმიური).

ორგანიზაციულ-ტექნიკური და საოქმო მომსახურება გაეწია საკრებულოს 6 

ფრაქციის სხდომას.

ყველა შეხვედრა საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, უზრუნველყოფილ იქნა 

ტექნიკურად.

ასეთია მოკლე სტატისტიკა, რომლიც დეტალურად აღირცხა  თანამედროვე 

ელექტრონული ავტომატიზირებული სისტემის, დოკუმენტური 

ელექტრობრუნვის დანერგვის  შედეგად, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი და 

საინტერესო, რომელიც ანალიტიკური მსჯელობის საგნად შეიძლება იქცეს, ამ 

ციფრებს მიღმა  ინოვაციურ ტექნოლოგიების გამოყენებით გაწეული საქმიანობაა, 



რომელმაც პრეცედენტი შექმნა, თუ როგორ შეიძლება დამატებითი მექანიზმების 

გამოყენებით ეფექტურად წარმართო საკრებულოს ორგანიზაციულ - ტექნიკური 

უზრუნველყოფა.

საკრებულოს სტრატეგიამ, რომელიც უპირველესად თვითმმართველობაში 

მოსახლეობის აქტიურ ჩართვას ისახავდა მიზნად, აპარატის საჯარო მოხელეებს 

საშუალება მოგვცა წარმოგვედგინა ინიციატივები, რაც ინოვაციური მექანიზმების 

შექმნასა და ელექტრონული მმართველობის პრინციპების  დანერგვას 

გულისხმობდა უფრო კონკრეტულად, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი 

ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენება მოქალაქეების ადგილობრივ 

ცხოვრებაში ჩართვისა, რეგიონის თვითმართველობის ისტორიაში ნამდვილად არ 

ყოფილა. თავდაპირველად იყო თანმხვედრი სურვილი სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამავდროულად საკრებულოსთან 

არსებული საზოგადოებრივი დარბაზის წევრები არიან, გამოგვეყენებინა 

თანამედროვე ტექნოლოგიები მოქალაქეების ჩართულობის ხელშესაწყობად. 

დამერწმუნებით ალბათ, მოსახლეობის მოლოდინებს, მათთან ურთიერთნდობის 

განვითარებას, სწორედ ჩართულობა უზრუნველყოფს.

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან  პარტნიორობით შეიქმნა და 

სხვადასხვა ფონდების მიერ დაფინანსდა პროექტები: 

 ,,მართე სახლიდან“, 

 „ეფექტიანი მმართველობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის 

ინოვაციური მექანიზმების დანერგვა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში“ 

 „ინფორმირების სისტემის ამოქმედება თვითმმართველობის 

პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად“ 

 „მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ 

თვითმმართველობაში“. 

გარდა მექანიზმების შექმნისა, ამ პროექტების  შედეგად შეძენილი ქონება 

მთლიანად გადაეცა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს, რაც შეეხება შექმნილ  

სერვისებს, მათი არასრული ჩამონათვალი ასეთია: 

 სხდომების ,,ონლაინ“ ტრანსლაცია,

 სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრები სოფლად



 საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ,,ონლაინ“ ინტსტრუმენტები,

 მოქალაქეთა „ონლაინ“ მონაწილეობა, შეტყობინებების (მესიჯების) 

დაგზავნის სისტემა

 საკრებულოს საქმიანობით დაინტერესებული პირების მონაცემთა ბაზის 

განახლების მექანიზმი 

 მოძებნე საჯარო ინფორმაცია და სხვ.

თვითმართველობები ზოგჯერ თავს იკავებენ მოქალაქეთა ჩართულობის 

ხელშეწყობისგან, რასაც დამატებითი სირთულეების წარმოშობით და რესურსების 

ნაკლებობით   ხსნიან. ამგვარი დამოკიდებულება, რომ  საფუძველს მოკლებულია,  

ჩვენს მიერ განხორციელებული  პროექტებითაც დასტურდება. ოზურგეთის   

მუნიციპალიტეტმა, საკრებულომ განსაკუთრებით სრული მზადყოფნა გამოხატა 

ყველა იმ ნოვაციისათვის, რაც მის ღიაობას და ანგარიშვალდებულებას  

გაზრდიდა. მიღებული გამოცდილების განზოგადებითა და საუკეთესო 

პრაქტიკის   შექმნის შემდეგ გადავწყვიტეთ ამბიციური გეგმა 

განგვეხორციელებინა, ეს მცდელობაც წარმატებული დარჩა. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ღია მმართველობა საქართველოს  წევრი გახდა - 

მიმაჩნია, რომ ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, რადგან OGP მოიაზრება ღია 

მამრთველობის რეფორმებისა და ამ მიმართულებით ინოვაციების 

განხორციელების მნიშვნელოვან პლატფორმად. ის, რომ ოზურგეთი მოხდა 

სამოქმედო გეგმაში თავისთავად მეტყველებს ჩვენი ხედვებისა და 

საქმიანობის OGP-ის მიზნებთან თანხვედრაზე, თუმცა კიდევ დიდი ძალისხმევაა 

გასაწევი ამ მიმართულებით.

დარწმუნებული ვარ, რომ  საკრებულოს მონაწილეობა OGP-ის პროცესში 

იქნება წარმატებული, რაც გასათვალისწინებელ მაგალითს შექმნის სხვა 

მუნიციპალიტეტებში (იხ: მთავრობის დადგენილება N539; 9 დეკემბერი; 2016 წ.)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  

მაღალკვალიფიციურ საჯარო მოხელეებთან ერთად, სამომავლოდაც, საკმაოდ 

ამბიციური გეგმები გვაქვს, მათი განხორციელება კვლავ დაკავშირებულია 

საკრებულოს, როგორც კოლეგიალური ორგანოს მზადყოფნასთან, გამოყენებული 



იქნას მოქალაქეთა ჩართულობის ყველა შესაძლო მექანიზმი. თავის მხრივ 

საკრებულოს აპარატის თითოეული თანამშრომელი ამ მზადყოფნას ჩვეული 

კომპეტენტურობით, მაღალპროფესიონალური მიდგომით და ენთუაზიაზმით 

უპასუხებს. იმისათვის, რომ ამ თანხვედრამ გაცილებით უკეთესი შედეგი 

მოგვცეს, საჭიროა საკრებულოს დარბაზის ტექნიკური გადაირაღება.

ნანა თავდუმაძე

აპარატის უფროსი

საკრებულოს აპარატი


