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შესავალი

1 Evans M., Zimmermann A., Editors’ Conclusion: Future Directions for Subsidiarity, წიგნში: Evans M., 
Zimmermann A., Eds., Global Perspectives on Subsidiarity, Springer, Heidelberger, London, New York, 
2014, 221-223

2 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების კოალიცია „საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა“ ზრუნვას გა-
ნმარტავს როგორც: „ერთიანი ინტეგრირებული, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა, რომელიც 
აერთიანებს პრევენციას, მკურნალობას, მოვლას, რეაბილიტაციას და სოციალურ მომსახურებას.“

თანამედროვე განვითარებულ ქვეყნებში ჯა-
ნდაცვისა და სოციალური დაცვის საკითხების, 
როგორც ეროვნულ, ასევე ადგილობრივ პო-
ლიტიკებში ინტეგრირების მზარდი ტენდენცია 
შეინიშნება. 

ევროპის ქვეყნები სულ უფრო მეტად ცდილო-
ბენ, უზრუნველყონ ჯანდაცვისა და სოციალური 
დაცვის სერვისების კოორდინირებული და თა-
ნმიმდევრული მიწოდება ზრუნვის პოლიტიკის 
ფარგლებში, რომლებიც თავის მხრივ დარე-
გულირებულია სხვადასხვა საკანონმდებლო 
აქტებითა თუ სტრატეგიებით. 

საგულისხმოა, რომ ევროპის ქვეყნების საუ-
კეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, ზრუნვის მი-
დგომა გულისხმობს, როგორც ჯანდაცვისა და 
სოციალური მომსახურებების ინტეგრაციას, 
სამოქალაქო საზოგადოების თანამონაწილე-
ობასა და მოსარგებლეთა ჩართულობას, ასევე 
სუბსიდიარობის პრინციპის დაცვას. 

სუბსიდიარობა დე-ცენტრალიზების 
პრინციპია, რომელიც უზურნველყოფს, 
რომ გადაწყვეტილებები მიღებულ 
იქნას და პრობლემები მოგვარდეს 
მათი წარმოშობის ადგილიდან 
ყველაზე ახლოს.1

სუბსიდიარობის პრინციპი გულისხმობს, რომ 
გარკვეული ფუნქციები და კომპეტენციები უმ-
ჯობესია განახორციელონ ადგილობრივმა ხე-
ლისუფლებებმა, რამდენადაც სწორედ ისინი 
არიან მოსახლეობასთან ყველაზე ახლოს და 
ფლობენ მეტ ინფორმაციას მათი საჭიროების 
შესახებ. ამასთან, პროგრამების დაგეგმვის 
პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ექცე-

ვა ზრუნვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობას, 
რომლებიც, როგორც სოციალური და ჯანდა-
ცვის ინტეგრირებული სერვისები, ზრდიან მო-
სარგებლეების ცხოვრების ხარისხს და გარკვე-
ულწილად მათი ოჯახის წევრების დაცულობას 
მოულოდნელი რისკების დადგომისას.

საქართველოში ჯანმრთელობის დაცვისა და 
ზრუნვის სერვისები2 გარკვეულწილად იფარე-
ბა სახელმწიფო, მუნიციპალური, საერთაშორი-
სო და დონორი ორგანიზაციების სხვადასხვა 
პროგრამებით. მიუხედავად ამისა სპეციალური 
საჭიროების მქონე პირები (მათ შორის ფიზიკუ-
რი და ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამია-
ნები, ხანდაზმულები, აივ–ინფიცირებულები, ნა-
რკოტიკის მომხმარებლები და სხვა მოწყვლადი 
ჯგუფები), რომლებიც საჭიროებენ ზრუნვას, ჯერ 
კიდევ დაუცველები და საზოგადოებაში არა-
საკმარისად ინტეგრირებულები არიან. ბევრ 
მათგანს აქვს ხანგრძლივი მოვლის საჭიროე-
ბა, რომელიც ნაწილობრივ იფარება არსებული 
პროგრამებით, თუმცა სახელმწიფო თუ მუნიცი-
პალური პროგრამებით გაცემული ერთჯერადი 
ფულადი დახმარებები ვერ უზრუნველყოფს ხა-
ნგრძლივ და სტაბილურ მზრუნველობას. მნიშ-
ვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მძიმეა მათი არა-
ფორმალური მომვლელების ტვირთიც, რამდე-
ნადაც ხშირად მათ არ აქვთ საკმარისი ცოდნა 
და გამოცდილება განსაკუთრებული საჭირო-
ების მქონე ადამიანების მოსავლელად, რაც 
დამატებით გამოწვევებს ქმნის, განსაკუთრებით 
მუნიციპალიტეტების დონეზე, სადაც შეზღუდუ-
ლია რიგი სერვისების წარმოება. 

წინამდებარე დოკუმენტი, ჯანმრთელობის და-
ცვის სფეროში მტკიცებულებებზე დაფუძნებუ-
ლი, კოორდინირებული და ეფექტიანი პოლი-
ტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების გაუმ-
ჯობესების მიზნით, მუნიციპალიტეტებს სთავა-
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ზობს გზამკვლევს, რომელიც წარმოადგენს 
ინსტრუქციების ერთობლიობას, რაც დაეხმა-
რება მუნიციპალიტეტებს უკეთესად დაგეგმონ 
და განახორციელონ ჯანმრთელობის მუნიცი-
პალური პროგრამები. ამასთან, ვინაიდან სა-
ქართველოში შედარებით ნაკლები პრაქტიკაა 
ზრუნვის პროგრამების შემუშავების, გზამკვ-
ლევში აქცენტი კეთდება ჯანმრთელობისა და 
ზრუნვის პროგრამების შემუშავებაზე. ასევე, 
მნიშვნელოვანი როლი ეთმობა სოციალური 
დაცვის მიმართულებით მოქმედ პროგრამებს 
(მათ შეფასებას, გავლენას, სხვა), რამდენა-
დაც სოციალური დაცვის სერვისები მჭიდრო-
დაა დაკავშირებულია, როგორც ჯანმრთელო-
ბის დაცვის, ასევე ზრუნვის კომპონენტთან.

ამასთანავე, გზამკვლევი გულისხმობს მუნიცი-
პალური პროგრამების შემუშავებისა და განხო-
რციელების თანამონაწილეობით მიდგომას, 
რომელიც ითხოვს, როგორც მუნიციპალიტეტის 
ფინანსური და დარგობრივი სამსახურების თა-
ნამშრომლობას, ასევე საქართველოს ოკუპი-
რებული ტერიტორიიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სა-
მინისტროსთან (შემდგომში ჯანდაცვის სამი-
ნისტრო), დაავადებათა კონტროლისა და სა-
ზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცე-
ნტრთან, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუ-
ნიციპალურ ცენტრებთან, სამოქალაქო საზოგა-
დოების ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან 
ეფექტურ კოორდინაციასა და კომუნიკაციას. 

საკანონმდებლო ჩარჩო 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულე-
ბის მმართველობის ორგანოების მიერ განსა-
ხორციელებელი პროგრამების/ღონისძიების 
დაფინანსება ხორციელდება ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. ბიუჯეტების 
პროექტების მომზადების, განხილვის, დამტკი-
ცების, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგების და 
კონტროლის წესი განსაზღვრულია საქართვე-
ლოს საბიუჯეტო კოდექსით და 2011 წლის 8 
ივლისის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
№385 ბრძანებით „პროგრამული ბიუჯეტის შედ-
გენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“.

თავის მხრივ, ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობის კოდექსი განმარტავს, რომ ადგილობ-
რივ თვითმმართველობებს უფლება აქვთ, საკუ-
თარი უფლებამოსილების ფარგლებში, თავად 
შეიმუშავონ და განახორციელონ საკუთარი ბი-
უჯეტიდან დასაფინანსებელი პროგრამები. მუ-
ნიციპალიტეტებს ასევე აქვთ ჯანმრთელობის 
დაცვის სფეროში დელეგირებული უფლებამო-
სილებები, რომლებიც მკაფიოდ არის განსა-
ზღვრული საქართველოს კანონით საზოგადო-
ებრივი ჯანმრთელობის შესახებ და ფინანსდე-
ბა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტების მიზნობრივი 
ტრანსფერით გამოყოფილი მუხლიდან. 

მიუხედავად ამ და სხვა საკანონმდებლო აქტე-
ბის არსებობისა, რომლებიც ნაწილობრივ 
არეგულირებენ ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 

პროგრამების შემუშავების, ფინანსური უზრუნ-
ველყოფისა და განხორციელების წესს, კანონი 
ზუსტად არ განსაზღვრავს თუ კონკრეტულად 
რომელი ორგანოს მიერ უნდა იქნეს მიღებუ-
ლი ჯანმრთელობისა და ზრუნვის პროგრამები. 
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 
მე-16 მუხლის, მესამე პუნქტი უთითებს, რომ 
„თვითმმართველი ერთეული უფლებამოსი-
ლია მიიღოს გადაწყვეტილება ისეთ საკითხზე, 
რომელიც კანონის თანახმად არ განეკუთვნება 
ხელისუფლების სხვა ორგანოს უფლებამოსი-
ლებას და არ არის აკრძალული თვითმმართვე-
ლი ერთეულისათვის“. უფრო მეტიც, საკუთარ 
უფლებამოსილებად არის განსაზღვრული 
„თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფე-
როში მუნიციპალური რესურსების მობილიზება, 
შესაბამისი ღონისძიებების (ადამიანის ჯანმრ-
თელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, 
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ჯანმრ-
თელობის რისკფაქტორების იდენტიფიცირება) 
შემუშავება, განხორციელება და ამის თაობაზე 
მოსახლეობის ინფორმირება“. 

ამდენად, მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ 
საკმარისი სამართლებრივი საფუძველი 
დამოუკიდებლად დაგეგეგმონ, შეიმუშა-
ვონ და განახორციელონ ჯანმრთელობისა 
და ზრუნვის პროგრამები.
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წინარე მოკვლევამ გამოკვეთა შემდეგი ძირითადი მიგნებები

მუნიციპალური პროგრამების ფოკუსირე-
ბა მოკლევადიან ეფექტზე 

მუნიციპალური პროგრამები ძირითა-
დად მოიცავს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის 
ერთჯერად ფულად დახმარებებს და ნა-
კლებად არის ორიენტირებული მდგრად 
გრძელვადიან შედეგებზე. 

მონაცემთა სისტემატიზაციის და ბაზების 
წარმოების პროცესის შეზღუდულობა

მუნიციპალიტეტებში ძირითადად არ 
არსებობს სტრუქტურირებულ მონაცემ-
თა შემცველი ერთიანი ბაზები. აგრეთვე 
არ არის განსაზღვრული სტრუქტურული 
ერთეულ(ებ)ი და მათ შორის, პასუხის-
მგებელი პირები, რომლებიც უზრუნვე-
ლყოფენ სამსახურის მიერ განსაზღვრუ-
ლი მონაცემების შეგროვებას, დამუშავე-
ბასა და ანალიზს. არ არის განსაზღვრუ-
ლი მონაცემების მოძიების წყაროები და 
გაზიარების გზები.

ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეზღუდული 
კომუნიკაცია

ჯანდაცვის სამინისტროსთან კომუნიკაცია 
შეზღუდულია, არ გვხვდება თანამშრომ-
ლობის ფორმალიზებული მექანიზმები. 
მუნიციპალური სამსახურები ძირითადად 
თანამშრომლობენ სოციალური მომსა-
ხურების სააგენტოსთან „სოციალურად 
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი 
ბაზის“ გამოყენების მიზნით, რისთვისაც 
გაფორმებული აქვთ თანამშრომლო-
ბის მემორანდუმი, რაც უდავოდ კარგი 
პრაქტიკაა.

მოსახლეობის საჭიროებებზე დაყრდნო-
ბით მუნიციპალური პროგრამების შემუ-
შავების არათანმიმდევრული პრაქტიკა

ხშირად მუნიციპალური პროგრამების შე-
მუშავება არ ეფუძნება მოსახლეობის საჭი-
როების საფუძვლიან შეფასებას. არამედ 
წინა წლებში განხორციელებულ პროგ-
რამებისა და მუნიციპალიტეტზე დელეგი-
რებული უფლებამოსილების ფარგლებში 
„საზოგადოებრივი ჯანდაცვის“ პროგრამე-
ბის განხორციელების გამოცდილებას.

არ არის განსაზღვრული შეფასების ინ-
სტრუმენტები, პერიოდები და ხარჯების 
საშუალოვადიანი დაგეგმვის (MTEF) 
პროცესთან თავსებადობის მექანიზმები. 
მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სიმძლავ-
რის, დატვირთული გრაფიკის და დროის 
დეფიციტის გამო, მუნიციპალიტეტების 
მიერ მოსახლეობის საჭიროების შეფასე-
ბისთვის გამოყენებული მეთოდები ძირი-
თადად არათანმიმდევრულია.

დაინტერესებული მხარეების ნაკლები 
ჩართულობა

ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურე-
ბის მხრიდან ნაკლებად ხდება დაგეგმი-
ლი პროგრამების პროექტების გაზიარება 
დარგის ექსპერტებთან, არასამთავრობო 
სექტორის წარმომადგენლებთან, სერვი-
სის მიმწოდებლებთან და თემთან/პო-
ტენციურ ბენეფიციარებთან. შესაბამისად 
დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა 
მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების 
პროცესში შეზღუდულია.

მუნიციპალიტეტების პრაქტიკის კვლევა

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მუნიციპა-
ლიტეტები ამ ეტაპზეც ახორციელებენ ჯანმრ-
თელობისა და ზრუნვის მუნიციპალურ პროგ-

რამებს. შესაბამისად, სახელმძღვანელოს შე-
მუშავებას წინ უძღოდა მუნიციპალიტეტების 
პრაქტიკის კვლევა. 

შესავალი
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ზრუნვაზე ორიენტირებული მუნიციპალუ
რი პროგრამების სიმცირე 

მუნიციპალიტეტებში ძირითადად შე-
ზღუდულია ჯანმრთელობისა და სოცია-
ლური დაცვის პროგრამების შემუშავება, 
რომლებიც ზრუნვასა და პრევენციულ 
ღონისძიებებს ითვალისწინებს. გამოი-
კვეთა, რომ მუნიციპალიტეტის წარმო-
მადგენლები ნაკლებად ფლობენ ინფო-
რმაციას ზრუნვის სერვისების შესახებ;

მუნიციპალური პროგრამების მონიტო-
რინგისა და შეფასების პროცესის ფრაგ-
მენტულობა

მუნიციპალური პროგრამები ძირითა-
დად არ მოიცავს მონიტორინგისა და 
შეფასების პროცედურებს, შუალედურ 
და საბოლოო შედეგების შეფასების მკა-
ფიო, გაზომვად ინდიკატორებს.

გამოვლენილ გამოწვევებზე რეაგირებისა და 
მოსახლეობის საჭიროებებზე ორიენტირებული 
ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური 
პროგრამების შემუშავების მიზნით მომზადდა 
წინამდებარე სახელმძღვანელო. 

აღნიშნული დოკუმენტი განკუთვნილია მუნი-
ციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს წა-
რმომადგენლებისთვის, რომლებიც მონაწი-
ლეობენ პროგრამული ბიუჯეტის დაგეგმვასა 
და მართვაში.



5

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)

თავი I. 
მონაცემთა ბანკი

რატომ არის საჭირო მონაცემთა ბანკი
მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავება გულისხმობს გადაწყვეტი-
ლების მიღებას, რომელიც ეფუძნება მტკიცებულებებს3, მოსახლეობის საჭიროებებს 
და ღირებულებებს. მუნიციპალური პროგრამები მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება 
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული, თუ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოხ-
დება ზუსტი და სანდო მონაცემების რუტინული გამოყენება. 

გზამკვლევი დაგეხმარებათ 
შეგიმუშავოთ პროგრამები, 

რომელიც:

იქნება 
მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული

იქნება მოსახლეობის 
საჭიროებებზე 
დაფუძნებული

•	 გაუმჯობესდება კოორდინაცია 
დაინტერესებულ მხარეებთან;

•	 ფინანსები იქნება ეფექტურად და 
რაციონალურად გადანაწილებული;

•	 პროგრამები უზრუნველყოფს 
მოსახლეობის ჯანმრთელობის და 
კეთილდღეობის მაჩვენებლების 
გაუმჯობესებას;

•	 პროგრამები თავსებადი იქნება 
ქვეყანის სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების კურსთან

•	 პროგრამები თავსებადი იქნება 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის 
შესაძლებლობებთან. 

გზამკვლევის გამოყენებით:

ამისათვის  აუცილებელია  

ინფორმაციის ანალიზი

1

2

3 მტკიცებულება არის რელევანტური ინფორმაცია, რომელიც მიგვითითებს შესაძლო სარგებელზე, რისკზე, 
შესაბამისობაზე დასახულ მიზანთან და გვეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში.

4 მონაცემთა ბანკის შექმნა, ინფორმაციის უწყვეტი მოგროვება, ვერიფიკაცია და მუდმივი გაუმჯობესება.

მონაცემთა ბანკის წარმოება4 ჯანმრთელობი-
სა და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების 
ეფექტიანი დაგეგმვისა და განხორციელების 
აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს. 

ლიტერატურაში უფრო ხშრად შეგხვდებათ არა 
მონაცემთა ბანკი, არამედ ტერმინი მონაცემთა 
ბაზები. მათ შორის საგულისხმო განსხვავებე-
ბია, ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ განვსა-
ზღვროთ ამ ორ ტერმინს შორის განსხვავება.

~~ მონაცემთა ბაზები (Data Base) წარმო-
ადგენს მონაცემთა სტრუქტურიზირებულ 
ერთობლიობას, რომლის დანიშნულებაა 
მონაცემთა შენახვა, მოდიფიცირება, წაკი-
თხვა და ინახება კომპიუტერული სისტემე-
ბის გამოყენებით. მონაცემთა ბაზაში მო-
ნაცემები ინახება ცხრილების ერთობლი-
ობის სახით, სადაც თითოეული ცხრილი 

შეესაბამება ერთი კონკრეტული ობიექტის 
მახასიათებელს. 

~~ მონაცემთა ბანკი (Data Bank) წარმოა-
დგენს ინფორმაციის საცავს, რომელიც უზ-
რუნველყოფს ერთ ან მეტ საკითხზე/თემა-
ტიკაზე მარტივ და სწრაფ ძიებას. მონაცემ-
თა ბანკში შეიძლება იყოს გაერთიანებული, 
როგორც ერთი ან რამდენიმე მონაცემთა 
ბაზები, ასევე სხვადასხვა მეთოდებით და-
მუშავებული სტატისტიკური მონაცემებისა 
და ანალიტიკური სახის ანგარიშების ამ-
სახველი ინფორმაციის ერთობლიობაც. 
საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია 
სხვადასხვა არასტანდარტიზირებული ინ-
ფორმაციისა და მონაცემების გაერთიანე-
ბა ერთ ან რამდენიმე ლოგიკურ სტრუქტუ-
რაში და მათი შემდგომი ანალიზი. 
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დოკუმენტის ამ თავში აღწერილია სტრუქ-
ტურირებული მონაცემთა ბანკის5 ფორმირე-
ბისთვის აუცილებელი მიდგომები და პრი-

5 შენიშვნა: მუნიციპალიტეტის მონაცემთა ბანკი სასურველია მოიცავდეს, სხვა დამატებით, მეტად კომპლექ-
სურ ინფორმაციასაც, თუმცა სახელმძღვანელოს ამ ნაწილში ყურადღება გამახვილებულია ჯანმრთელობი-
სა და ზრუნვის პროგრამების დაგეგმვისთვის საჭირო მონაცემებზე.

ნციპები. კერძოდ, მონაცემთა ბანკის წარმო-
ებისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი ქმედებე-
ბის განხორციელება: 

~~ მონაცემთა ბანკის წარმოებაზე პასუხისმგებელი ერთეულის 
იდენტიფიცირება.

ეტაპი 1

~~ ინფორმაციული საჭიროების განსაზღვრა.

ეტაპი 2

~~ მონაცემთა ბანკის სტრუქტურის და მართვის პროცედურების 
შემუშავება.

ეტაპი 3

~~ მონაცემთა შეგროვება.

ეტაპი 4
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ეტაპი 1. 
მონაცემთა ბანკის წარმოებაზე პასუხისმგებელი ერთეულის 
იდენტიფიცირება 

მნიშვნელოვანია
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ უნდა განსაზღვროს მონაცემთა ბანკის მართ-
ვაზე, ინფორმაციის შეგროვებაზე, ანალიზზე და გამოყენებაზე პასუხიმგებელი სტრუქ-
ტურული ერთეულები და მკაცრად გამიჯნოს მათ შორის უფლება-მოვალეობები. 

საწყის ეტაპზე გზამკვლევი გთავაზობთ, მუ-
ნიციპალიტეტმა შექმნას მონაცემთა ბანკი, 
სადაც თავს მოიყრის ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის (ზრუნვაზე ორიენტირე-
ბული) პროგრამების შემუშავებისთვის საჭი-
რო მონაცემები. რამდენადაც ყველა თვითმ-
მართველობაში ფუნქციონირებს სოციალური 
და/ან ჯანდაცვის სამსახური, მიზანშეწონილია 
აღნიშნული ფუნქცია შესაბამისმა სამსახურმა 
შეასრულოს, ხოლო მისი ტექნიკური მხარდა-
ჭერა და ადმინისტრირება შესაძლებელია გა-
დაეცეს სხვა სტრუქტურულ ერთეულს, ამიტო-
მაც სამსახურების ფარგლებში მკაფიოდ უნდა 

განისაზღვროს ინფორმაციის შეგროვებაზე, 
განახლებაზე, გაცემაზე და მონიტორინგზე პა-
სუხისმგებელი პირ(ებ)ი. 

მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს მონა-
ცემთა ბანკის გარეშე პირებისგან სათანადო 
დაცვა და სარეზერვო ასლების პერიოდული 
(თვეში ერთხელ) შენახვა. გარდა ამისა და-
მატებით უნდა შემუშავდეს მონაცემთა ბანკში 
დაცული ინფორმაციის სანდოობის გაზრდის 
და პერიოდული განახლების პროცედურე-
ბი და განისაზღვროს მასზე პასუხისმგებელი 
პირი/სტრუქტურული ერთეული და პერიოდუ-
ლობა.

ეტაპი 2. 
ინფორმაციული საჭიროების განსაზღვრა

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ხელ-
შეწყობის აუცილებელ წინაპირობას წარმო-
ადგენს სანდო და ეფექტიანი ინფორმაციით 
უზრუნველყოფა. ამიტომაც მნიშვნელოვანია, 
რომ მონაცემთა ბანკის ფორმირების ამ ეტაპ-
ზე შეფასდეს შემადგენელი ინფორმაცია და 
მისი შეგროვების პროცედურები, რისთვისაც:

~~ უნდა გადაიხედოს მუნიციპალიტეტში 
ამჟამად არსებული ინფორმაცია, მისი 
შენახვის ფორმა (ელექტრონული, დოკუ-
მენტური სახით) და სანდოობა;

~~ გადაიხედოს არსებული პროცედურები, 
რათა გამოვლინდეს ის პროცედურები, 
რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესისათ-
ვის და მოხდეს კრიტიკულად მნიშვნელო-
ვანი ინფორმაციის მართვა და ხელმისაწ-
ვდომობის შეფასება;

~~ გამოვლინდეს პრობლემები, რომლებიც 
დაკავშირებულია ინფორმაციის შეგროვე-
ბასთან, დამუშავებასა და შენახვასთან.

აღნიშნული მიდგომა დაგეხმარებათ გამო-
ყოთ ის ინფორმაცია, რომელიც ან ჯერ არ 
არის, ან/და არასრულად არის ხელმისაწვდო-
მი მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურე-
ბისთვის. 

უპირველეს ყოვლისა, უნდა ჩამოწეროთ ხელ-
მისაწვდომი და საჭირო ინფორმაციის/მონა-
ცემების დეტალური სია და დაადგინოთ სად 
და რა სახით ინახება იგი და ჩამოაყალიბოთ 
ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური 
პროგრამების ეფექტიანი დაგეგმვისა და შემ-
დგომ განხორციელებისათვის საინფორმაციო 
მხარდაჭერის საჭიროების თქვენეული ხედვა, 
რაშიც დაგეხმარებათ შემდეგი კითხვარი: 

თავი 1 - მონაცემთა ბანკი
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~; რა შემთხვევებში, რა მიზნით გამოიყენებთ კონკრეტულ მონაცემებს? 

~; რა სახის პროცედურების განხორციელებაში გამოიყენება აღნიშნული ინფორმაცია?

~; მონაცემები ხომ არ შეიცავს პროგრამების სამიზნე ჯგუფების პერსონალურ ინფორმაციას? 

~; თქვენთვის მნიშვნელოვანი რა მონაცემები ინახება მუნიციპალიტეტის რომელ სტრუქტუ-
რულ ერთეულში, რომელ საჯარო დაწესებულებაში თუ რომელიმე სხვა ორგანიზაციაში? 

~; რა ინტენსივობით ხდება მონაცემების განახლება?

~; რამდენად სანდოა ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და შენახვის პროცედურები?

6 გარდა მონაცემთა ბაზებისთვის სპეციალურად შექმნილი სისტემებისა, მონაცემების შესანახად და დასა-
მუშავებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისეთი მონაცემთა მართვის სისტემები, როგორებიცაა: Oracle, Ms 
SQL Server, MySQL, Ms Access, Sybase, DB/2, PostgreSQL, ხოლო მათი დამუშავება განხორციელდეს 
პროგრამულ პაკეტებში R, SPSS, STATA. 

მონაცემთა ბანკის შემუშავებისა და მართვის 
პროცესში, უმჯობესია, თავი შეიკავოთ მონა-
ცემების მარტივი დაჯგუფებისგან და ასახოთ 
ისინი მაქსიმალურად დეტალურად. გაითვა-
ლისწინეთ, რომ რიგ შემთხვევებში ანალი-
ზისთვის შესაძლებელია დაგჭირდეთ ცალკე-
ული მაჩვენებელი, რომლის გამოყოფა აგრე-
გირებული მონაცემისგან პრობლემას წარმო-
ადგენს და ხშირად საერთოდ შეუძლებელიც 

კია. ამავე დროს, საჭიროების შემთხვევაში, 
მონაცემთა გაერთიანება შედარებით მარტივი 
პროცედურაა.

დანართ 1-ში მოცემულია მონაცემებისა და 
მათი შესაძლო მფლობელების შესახებ ინფო-
რმაცია, რომელიც დაგეხმარებათ მოიძიოთ 
და თავი მოუყაროთ მნიშვნელოვან ინფორმა-
ციას მონაცემთა ბანკში. 

ეტაპი 3. 
მონაცემთა ბანკის სტრუქტურის და მართვის პროცედურების 
შემუშავება

გამართული და უნიფიცირებული მონაცემთა 
ბანკის სტრუქტურა ერთ-ერთი მნიშვნელოვა-
ნი ტექნიკური კომპონენტია, რომელმაც უნდა 
უზრუნველყოს ინფორმაციის ეფექტურად და 
მარტივად სისტემატიზაცია (მონაცემთა ანა-
ლიზის, დამუშავებისა და განახლების მარტი-
ვი შესაძლებლობა). აღნიშნული შესაძლებ-
ლობების მქონე მონაცემთა ბანკის შექმნა 
მოითხოვს ფრაგმენტირებული და არაერთგ-
ვაროვანი სტრუქტურის მქონე ინფორმაციის 
წყაროთა (მატერიალური და ელექტრონული 
სახით არსებული მონაცემების) დამუშავების 
არსებული სისტემისა და პროცედურების ჩანა-
ცვლებას მონაცემთა მართვისა და ანალიზის 
სისტემით6. 

მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობების გათვა-
ლისწინებით, საწყის ეტაპზე მონაცემთა ბანკი 
შესაძლებელია განთავსდეს და დამუშავდეს 

ელექტრონული ცხრილების მართვის საოფი-
სე პროგრამაში (მაგალითად MS EXCEL), რო-
მელიც საშუალებას მოგცემთ მონაცემები მოი-
ძიოთ მარტივად და სწრაფად. რაც მთავარია 
ეს პროგრამები არ საჭიროებს დიდ ტექნიკურ 
და ფინანსურ დანახარჯებსა და მაღალკვა-
ლიფიციურ ადამიანურ რესურსებს. აგრეთვე 
აღნიშნული მიდგომა შემდგომში საშუალებას 
მოგცემთ ელექტრონულ ცხრილში განთავსე-
ბული ინფორმაცია მარტივად გადაიტანოთ 
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემებში.
მონაცემთა ბანკის სტრუქტურის ფორმირები-
სას მნიშვნელოვანია მონაცემებს მიუთითოთ 
სულ მცირე: 

1. წყარო;

2. თარიღი;

3. მოკლე აღწერა (დამატებითი განმარტება 
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თუ რა უნდა იყოს გათვალისწინებული მო-
ნაცემის დამუშავებისას. მაგ. განხორციე-
ლებული ცვლილება, ჩასწორება და სხვ.). 

მონაცემთა მარტივად მოძიებისა და დამუშა-
ვების მიზნით რეკომენდირებულია, ყველა 
მონაცემს მიანიჭოთ კოდი (ქართული ან ლა-
თინური ასოებით), რომელსაც გამოიყენებთ 

მომავალში. მაგალითად, ადგილობრივი 
პროგრამის (LP) შინმოვლის (HC) ბენეფიცია-
რების (B) რაოდენობა (N) 2018 წელს (Year) 
- აღნიშნულ მონაცემს შესაძლებელია მიენი-
ჭოს შემდეგი კოდი: LP_HC_BN2018. ქვემოთ 
პირობითად წარმოდგენილია აღნიშნული მო-
ნაცემი ექსელის ფაილში (შენიშვნა: წყარო - 
LS/ადგილობრივი სტატისტიკა).

A B C D E

წყარო
ადგილობრივი (L) / 
ცენტრალური (G) / 

პროგრამა (P)

პროგრამის 
დასახელება

ბენეფიციარების 
რაოდენობა (BN) წელი

LS LP HC 89 2018

ეტაპი 4. 
მონაცემთა მოგროვება

მას შემდეგ რაც განისაზღვრება ინფორმაციის 
საჭიროება, უნდა მოხდეს მონაცემთა მოგროვე-
ბის, როგორც მუნიციპალიტეტის შიგნით, ასევე 
სხვა საჯარო დაწესებულებებში და ორგანიზაცი-
ებში არსებული ინფორმაციის წყაროებისა და 
მათი მოგროვების პროცედურების განსაზღვრა. 

უპირველეს ყოვლისა, უნდა დაადგინოთ:

ა) რომელი მონაცემები შეიძლება მოგროვდეს 
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის პროცეს-
ში (საქმის წარმოებიდან, მომართვებიდან, 
ადგილობრივი პროგრამების შეფასებიდან) 

ბ) რომელი ინფორმაციის გამოთხოვა უნდა 
მოხდეს სხვა უწყებებიდან/ორგანიზაციე-
ბიდან.

მონაცემების მოგროვების გეგმის მაგალითი

კითხვები რა? სად? როგორ? როდის?

რა მონაცემები 
გჭირდებათ? 

სად ინახება 
აღნიშნული 
მონაცემები? 

როგორ გროვდება 
აღნიშნული 
მონაცემები?

როდის უნდა 
მოგროვდეს 
აღნიშნული 
მონაცემი? 

პასუხების 
მაგალითები

დემოგრაფიული, 
მოსახლეობის 
სტრუქტურის, 
ასაკობრივი 
ჭრილი, 
დაავადებების 
გავრცელების 
დინამიკა, 
მოსახლეობის 
კეთილდღეობის 
მაჩვენებლები, 
სხვა.

სახელმწიფო 
სტრუქტურებში 
(სამინისტროები, 
სააგენტოები, 
სტატისტიკის 
ეროვნული 
სამსახური, 
ადგილობრივ 
უნიციპალიტეტში), 
არასამთავრობო 
სექტორი, 
სერვისის 
მიმწოდებლები, 
საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის 
ცენტრი, და სხვა. 

პროგრამის 
განხორციელების 
ანგარიშები, 
კვლევის შედეგი, 
გამოკითხვის 
შედეგები, 
მოსახლეობის 
მიმართვიანობა
და სხვა.

ყოველდღიურად, 
თვიურად, 
კვარტალურად, 
წელიწადში 
ერთხელ

თავი 1 - მონაცემთა ბანკი
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შემუშავების გზამკვლევი
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გაითვალისწინეთ, რომ ერთი და იგივე ინფო-
რმაცია (ან მისი ნაწილი) შეიძლება გროვდე-
ბოდეს სახელმწიფო (ცენტრალურ და ადგი-
ლობრივ დონეზე), აგრეთვე დონორ, ბიზნეს, 
ადილობრივ და საერთაშორისო არასამთა-
ვრობო ორგანიზაციებში. გარე ინფორმაციის 
მოგროვებისას ყურადღება მიაქციეთ ინფო-
რმაციის სანდოობას, რელევანტურობასა და 
ვალიდურობას. 

ინფორმაციის მოძიების შესაძლო წყაროებია:

~~ ცენტრალური სახელმწიფო სტრუქტურე-
ბი  სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, 
სამინისტროების, შესაბამისი სსიპ-ების 
კვლევები, ანგარიშები, სტატისტიკა. ჯანმრ-
თელობისა და სოციალური დაცვის პროგ-
რამების შემუშავებისთვის განსაკუთრებით 
საინტერესოა, სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს და დაავადებათა კონტროლის 
ეროვნული ცენტრის მონაცემები (პროგ-
რამის მოსარგებლეები; მოსახლეობის კე-
თილდღეობის შეფასების მაჩვენებლები 
მინიჭებული ქულების მიხედვით), სხვა; 

~~ ადგილობრივი ოფიციალური სტრუქ-
ტურები  ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობის ოფიციალური მონაცემები - პროგ-
რამების შეფასების მაჩვენებლები, ანგა-
რიშები; გამგეობის/მერიის დარგობრივ 
სამსახურებში მოსახლეობის მიმართვია-
ნობის რაოდენობა/თემატიკა, საზოგადო-
ებრივი ჯანდაცვის ცენტრების მონაცემები, 
სხვა;

~~ სხვა წყაროები - არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციები, ბიზნესი, სამედიცინო სერვისის 
მიმწოდებლები; მოქალაქეები და სხვა.

იმისათვის რომ განსაზღვროთ თუ რომელ სა-
ჯარო დაწესებულებას გააჩნია თქვენთვის საი-
ნტერესო ინფორმაცია შეგიძლიათ მიმართოთ 
სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“, რომე-
ლიც საქართველოს კანონის „ინფორმაცი-
ის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის შესა-
ხებ7, მოთხოვნიდან გამომდინარე აღნუსხავს 

7 საქართველოს კანონი ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის შესახებ, https://www.matsne.gov.
ge/ka/document/view/1338521, წყაროზე წვდომა: 29.08.2018

საქართველოს საჯარო სექტორში არსებულ 
ყველა რეესტრსა და მონაცემთა ბაზას. 

სხვა უწყებებიდან ინფორმაციის გამოთხოვის 
შემთხვევაში, მონაცემთა სისტემურად მიღები-
სა და განახლების მიზნით, სასურველია შედ-
გეს ოფიციალური შეთანხმება (მაგალითად 
მემორანდუმის სახით) მონაცემების მოწო-
დების ვადების, ფორმატის, პასუხისმგებელი 
პირების, პერიოდულობის და სხვა შესაბამის 
საკითხებთან დაკავშირებით. ინფორმაციის 
გამოთხოვისას, გაითვალისწინეთ თავად ორ-
განიზაციის პროცედურები, კერძოდ, როდის 
და რა სახით ხდება ამ ორგანიზაციის მიერ 
მონაცემების დამუშავება. 

ინფორმაციის წყაროს აგრეთვე წარმოადგენს 
სხვადასხვა საჯარო, არასამთავრობო, კერ-
ძო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 
გამოქვეყნებული ანგარიშების და კვლევების 
შედეგებიც.

ასევე გაითვალისწინეთ, რომ მონაცემთა 
ბანკის შექმნისა და ოპერირების პროცესში 
სავალდებულოა კანონმდებლობისა და მარე-
გულირებელი აქტების დაცვა. მათ შორის:

1. ნებისმიერი ინფორმაცია და თავად ინფო-
რმაციის მოგროვების პროცესი შესაბამი-
სობაში უნდა იყოს არსებულ რეგულაცი-
ებთან და დაცული უნდა იყოს, როგორც 
კონფიდენციალობის, ასევე მონაცემების 
შეგროვების, შენახვისა და გაზიარების 
პრინციპი, რომელიც თავის მხრივ რეგუ-
ლირდება საქართველოს კანონით ინ-
ფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ.

2. საჯარო დაწესებულებებიდან ზოგადი სტა-
ტისტიკური ინფორმაციის გამოთხოვის 
შემთხვევაში (მაგ: რამდენი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირი, პენსიონე-
რი, კონკრეტული დაავადების მქონე პირი 
ან/და სხვ. არის რეგისტრირებული თქვენს 
მუნიციპალიტეტში) მოქმედი კანონმდებ-
ლობა მუნიციპალიტეტისთვის არ აწესებს 
რაიმე შეზღუდვებს, რადგან აღნიშნული 
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ტიპის ინფორმაცია გახლავთ საჯარო და 
ყველასთვის ხელმისაწვდომი8. 

3. თუ კი მუნიციპალიტეტი სხვა იურიდიული 
თუ ფიზიკური პირისგან გამოითხოვს ან 
თავად აწარმოებს პერსონალური მონა-
ცემების შემცველი ინფორმაციის შეგრო-

8 ამ ტიპის საკითები რეგულირდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270 წყაროზე წვდომა: 
29.08.2018

9 საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/1561437, წყაროზე წვდომა: 29.08.2018

10 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის რეკომენდაციები პერსონალური მონაცემების შე-
მცველი ინფორმაციის დაცვასთან დაკავშირებით, წყაროზე წვდომა: 29.08.2018, https://personaldata.ge/
manage/res/images/news-image/2016/recomendations/Health%20Data%20Reccomendation.pdf

ვებასა და დამუშავებას (მაგ: გენეტიკუ-
რი მონაცემი, ბიომეტრიული მონაცემი, 
განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი 
და სხვა) აუცილებელია საქართველოს 
კანონით პერსონალურ მონაცემთა და-
ცვის შესახებ9 განსაზღვრული მონაცემთა 
მართვის პრინციპების გათვალისწინება10. 

მნიშვნელოვანია
მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყოს, რომ პასუხიმგებელი ორგანო/პირი კარგად იყოს 
ინფორმირებული, როგორც ზემოთ აღწერილი ძირითადი საკანონმდებლო ჩარჩოს, 
ასევე მონაცემთა ბაზებთან დაკავშირებული სხვა კანონებითა თუ სამართლებრივი 
აქტებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესახებ.

თავი 1 - მონაცემთა ბანკი



ჯანმრთელობის და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავების გზამკვლევი

12
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თავი II. 
ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა

11 ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი (სამწლიანი დოკუმენტი) - წარმოადგენს 
ქვეყნის განვითარების ძირითად გეგმას და ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური 
და ფისკალური პროგნოზების შესახებ, ასევე ინფორმაციას საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესა-
ხებ. ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა; ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 
https://www.mof.ge/5177

საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ფორმი-
რების პრინციპებს განსაზღვრავს საქართველოს 
კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“, 
რომელიც ასევე არეგულირებს სახელმწიფო, 
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური 
და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეუ-
ლების ბიუჯეტების პროექტების მომზადების, 

განხილვის, დამტკიცების, ბიუჯეტების შესრუ-
ლების, ანგარიშგებისა და კონტროლის წესებს. 
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისა 
და წარდგენის პროცესს კოორდინაციას უწევს 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, რომე-
ლიც ასევე ამზადებს ქვეყნის ძირითადი მონა-
ცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტს11. 

"საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი" მკაფიოდ განსაზღვრავს პროგრამული 
ბიუჯეტის მომზადების ძირითად ვადებსა და პროცედურებს, კერძოდ კოდექსის 
თანახმად:

 � ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის (BDD დო-
კუმენტი) მომზადების მიზნით: 

o საქართველოს მთავრობა, ყოველი წლის 1 მარტამდე, დადგენილებით 
განსაზღვრავს მხარჯავი დაწესებულებების, ავტონომიური რესპუბლიკე-
ბის ხელისუფლების ორგანოებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების 
ორგანოების მიერ წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხას და წარდგენის 
ვადებს, BDD დოკუმენტის მომზადების მიზნით;

o საქართველოს მთავრობა, ყოველი წლის 1 ივნისამდე, საქართველოს 
პარლამენტს შესათანხმებლად წარუდგენს ინფორმაციას ძირითადი მა-
კროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძი-
რითადი მიმართულებების შესახებ;

o საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების დასკვნები აღნიშნულ ინფო-
რმაციაზე არაუგვიანეს 20 ივნისისა ეგზავნება საქართველოს მთავრობას;

o საქართველოს სამინისტროები ყოველი წლის 30 ივნისამდე ამტკიცებენ 
თავიანთ საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებს, რომლებიც მოიცავს პრი-
ორიტეტებს და მათ მისაღწევად განსახორციელებელ პროგრამებსა და 
ღონისძიებებს;

o საქართველოს მთავრობა არაუგვიანეს 10 ივლისისა იწონებს BDD დო-
კუმენტის პირველად ვარიანტს.

 � სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მოსამზადებლად: 
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 { მხარჯავი დაწესებულებები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარუ-
დგენენ საბიუჯეტო განაცხადებს არაუგვიანეს 1 სექტემბრისა (რომელიც 
შეესაბამება BDD დოკუმენტით მხარჯავი დაწესებულებებისათვის განსა-
ზღვრული ასიგნებების ზღვრულ მოცულობებს); 

 { საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო განიხილავს საბიუჯეტო განაცხა-
დებს და სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის ძირითად პარამეტრებს 
განსახილველად წარუდგენს საქართველოს მთავრობას არაუგვიანეს 15 
სექტემბრისა (პირველ ვარიანტს), ხოლო განახლებულ დოკუმენტს არა-
უგვიანეს 25 სექტემბრისა;

 { საქართველოს მთავრობა საქართველოს პარლამენტს არაუგვიანეს 1 
ოქტომბრისა წარუდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს თანდართულ 
მასალებთან ერთად;

 { საქართველოს პარლამენტი არაუგვიანეს 22 ოქტომბრისა უგზავნის საქა-
რთველოს მთავრობას განხილულ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს;

 { საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და BDD 
დოკუმენტის გადამუშავებულ ვარიანტებს არაუგვიანეს 5 ნოემბრისა ხე-
ლმეორედ წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს;

 { პლენარულ სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნები და წინადადებები არაუგ-
ვიანეს 15 ნოემბრისა ეგზავნება საქართველოს მთავრობას.

 � სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცება: 

 { საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო 
ვარიანტს და მის შესაბამის BDD დოკუმენტს არაუგვიანეს 30 ნოემბრისა 
წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს;

 { სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს საქართველოს პარლამენტი კენჭს უყრის 
არაუგვიანეს დეკემბრის მესამე პარასკევისა. სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის 
პროექტი მიიღება სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, ერთი მოსმენით.

საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრული სამუშაო-
ებისა და ვადების გათვალისწინებით, მუნიციპა-

ლიტეტების მიერ მომავალი წლის პროგრამების, 
კერძოდ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მარტი დეკემბერი
აპრ მაი ივნ ივლ აგვ სექ ოქტ ნოე დეკ

05/11
საქართველოს მთავრობა 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა 
და BDD დოკუმენტის გადამუშავებულ ვარიანტებს 

ხელმეორედ წარუდგენს 
საქართველოს პარლამენტს

15/09
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის 
ძირითად პარამეტრებს განსახილველად წარუდგენს 

საქართველოს მთავრობას

15/11
პლენარულ სხდომაზე გამოთქმული 

შენიშვნები და წინადადებები 
ეგზავნება საქართველოს მთავრობას.

30/06
საქართველოს სამინისტროები ამტკიცებენ 

თავიანთ საშუალოვადიან 
სამოქმედო გეგმებს

01/09
მხარჯავი დაწესებულებები 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 
წარუდგენენ საბიუჯეტო განაცხადებს 

10/07
საქართველოს მთავრობა 

იწონებს BDD დოკუმენტის 
პირველად ვარიანტს.

22/10
საქართველოს პარლამენტი 

უგზავნის საქართველოს მთავრობას 
განხილულ სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პროექტს

01/10
საქართველოს მთავრობა 

საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს

01/06
საქართველოს მთავრობა საქართველოს პარლამენტს

შესათანხმებლად წარუდგენს 
ინფორმაციას ძირითადი

მაკროეკონომიკური
პროგნოზებისა  და საქართველოს

სამინისტროების
ძირითადი მიმართულებების  შესახებ

31/12
საქართველოს პარლამენტში 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე 
კენჭის ყრა

01/03
საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ 
წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხას 

და წარდგენის ვადებს, 

25/09
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

სახელმწიფო ბიუჯეტის განახლებულ პროექტის 
ძირითად პარამეტრებს განსახილველად წარუდგენს 

საქართველოს მთავრობას

მარ 18 - ივლ 18
BDD -ს მომზადება

ივლ 18 - ნოე 18
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მოსამზადებa

ნოე 18 - დეკ 18
სახელმწიფო ბიუჯეტის
პროექტის დამტკიცება

30/11
საქართველოს მთავრობა 

სახელმწიფო ბიუჯეტისა და BDD დოკუმენტის 
საბოლოო ვარიანტებს 

წარუდგენს 
საქართველოს პარლამენტს
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მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების პროცე-
სი პირობითად შეგვიძლია დავყოთ 5 ეტაპად: 

1. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 
ზრუნვაზე ორიენტირებული, პროგრამების 
შემუშავებისთვის სამუშაო ჯგუფის ფორმი-
რება და მონაცემთა დამუშავება

2. საჭიროებათა კვლევა

3. პრიორიტეტების განსაზღვრა

4. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 
ზრუნვაზე ორიენტირებული, მუნიციპალუ-
რი პროგრამების სამუშაო ვერსიის შემუშა-
ვება და დაინტერესებულ მხარეებთან გა-
ზიარება

5. ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების 
საბოლოო ვარიანტების შეთანხმება საბიუ-
ჯეტო ჯგუფთან.

გაითვალისწინეთ 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების 
პროცესში მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა ჩართულობისა და შემდგომი ინფორმირე-
ბულობის უზრუნველყოფა. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსითა და ორგანული კანონით ადგილო-
ბრივი თვითმმართველობის კოდექსით განსა-
ზღვრულია ადგილობრივი თვითმმართველო-
ბის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის სამართლებრივი ნორმები. 
გარდა ამ კანონებისა, მოქალაქეთა ჩართუ-
ლობა შესაძლებელია დარეგულირდეს სა-
კრებულოს დებულებით.

არსებული მარეგულირებელი ნორმებიდან 

გამომდინარე, ჩართულობა შესაძლებელია 
პირობითად დაიყოს ორ ნაწილად: 1) მოქა-
ლაქეთა მონაწილეობა და 2) მოქალაქეთა ინ-
ფორმირებულობა. ჯანმრთელობისა და სოცი-
ალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში 
ორივე მიდგომა თანაბრად მნიშვნელოვანია. 
ამდენად, საქმიანობის ყველა ეტაპზე გაითვა-
ლისწინეთ დაინტერესებულ მხარეთა მონაწი-
ლეობა. 

~~ ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავებისთვის სამუშაო ჯგუფის ფორმირება და მონაცემთა 
დამუშავება

ეტაპი I

~~ სა ჭი რო ე ბა თა კვლე ვა

ეტა პი II

~~ პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრა

ეტა პი III

~~ ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავება და დაინტერესებულ მხარეებთან გაზიარება

~~ ჯანდაცვის და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების 
საბოლოო ვარიანტების შეთანხმება საბიუჯეტო ჯგუფთან

ეტაპი IV

ეტაპი V

თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა



ჯანმრთელობის და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავების გზამკვლევი
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ეტაპი 1. 
ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავებისთვის სამუშაო ჯგუფის ფორმირება და მონაცემთა 
დამუშავება

სამუშაო ჯგუფის ფორმირება

ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური 
პროგრამების ეფექტიანი დაგეგმვის მიზნით 
მნიშვნელოვანია სამუშაო ჯგუფის ფორმირე-

ბა, რომელიც პროგრამების შემუშავებისას 
ორიენტირებული იქნება მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის საჭიროებებზე. 

რატომ არის საჭირო სამუშაო ჯგუფის ფორმირება
პროგრამების დაგეგმვა არის უწყვეტი და თანმიმდევრული პროცესი, რომელიც მოი-
თხოვს ურთიერთდაკავშირებული ღონისძიებების გატარებას (საორგანიზაციო-მოსა-
მზადებელი, ანალიზის, პრიორიტეტების განსაზღვრის, პროგრამების ფორმირების, 
განხილვის, კორექტირების, დამტკიცების, განხორციელების, მონიტორინგი/შეფასე-
ბის და ანგარიშგების). 

აღნიშნული ეტაპების უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია სამუშაო ჯგუფის ფორმი-
რება, რომელიც თანმიმდევრულად და კოორდინირებულად უზრუნველყოფს საჭი-
რო ღონისძიებების წარმოებას. 

თანდათან მუნიციპალიტეტებში მკვიდრდე-
ბა პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების 
მიზნით სამუშაო ჯგუფის (შემდგომში საბიუჯე-
ტო ჯგუფი) შექმნის პრაქტიკა, რომელიც ასე-
ვე კოორდინირებს შემდეგი წლის საბიუჯეტო 
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შექმნის 
პროცესს საბიუჯეტო კოდექსით განსაზღვრუ-
ლი ვადების დაცვით.

წინამდებარე გზამკვლევი გთავაზობთ, მუნიცი-

პალიტეტის სოციალური და/ან ჯანდაცვის სამ-
სახურის ბაზაზე შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რო-
მელიც აქტიურად ითანამშრომლებს საბიუჯეტო 
ჯგუფთან და მოამზადებს ჯანმრთელობისა და 
ზრუნვის სფეროში მუნიციპალიტეტის პრიორი-
ტეტებსა და საბიუჯეტო ჯგუფისთვის წარსადგენ 
პროგრამებს. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ჯგუფის 
გეგმა-გრაფიკი თანხვედრაში იყოს საბიუჯეტო 
ჯგუფის საქმიანობის გეგმა-გრაფიკთან. 

სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება

მომავალი წლის ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების მიზ-
ნით 1 თებერვლიდან იქმნება სამუშაო ჯგუ-
ფი, რომელიც გაივლის პროგრამების დაგეგ-
მვის მთლიან ციკლს. 

სამუშაო ჯგუფი დაკომპლექტდება მუნიციპა-
ლიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსა-
ხურის თანამშრომლებისგან. საქმიანობის 
დროული და ეფექტური შესრულებისთვის სა-
სურველია, სამუშაო ჯგუფს უხელმძღვანელოს 
სამსახურის უფროსმა, ასევე წინასწარ განისა-

ზღვროს კონკრეტულ ამოცანაზე პასუხისმგე-
ბელი შესაბამისი პირები.

პროგრამების დაგეგმვის პროცესში, როგორც 
საჭიროებათა კვლევის, ასევე, პროგრამების 
სამუშაო ვერსიის განხილვის ეტაპზე მნიშვნე-
ლოვანია ჯგუფმა აქტიურად ითანამშრომლოს 
სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან. მათ 
შორის უზრუნველყოს საკონსულტაციო საბჭო-
ების, კომისიების, ექსპერტებისა და მოსახლე-
ობის მაქსიმალური ჩართულობა. 
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თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა

სამუშაო ჯგუფის ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები

12 გზამკვლევი სარეკომენდაციოდ გთავაზობთ საქმიანობების ეტაპებს, რომელიც სამუშაო ჯგუფის მიერ თან-
ხვედრაში უნდა მიყვანოს საბიუჯტო ჯგუფის დაწესებულ ვადებთან.

სამუშაო ჯგუფის მიზანია, შეიმუშავოს და სა-
ბიუჯეტო ჯგუფს შესთავაზოს მოსახლეობის 
საჭიროებებზე მორგებული და ამასთანავე, 
ხარჯთეფექტური ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამები.

აღნიშული მიზნის მისაღწევად, სამუშაო ჯგუფ-
მა უნდა დაისახოს შემდეგი ამოცანები: 

~~ პროგრამების შემუშავებისთვის საჭირო 
ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება და 
ანალიზი;

~~ ჯანმრთელობისა და ზრუნვის სფეროში 
ძირითადი პრიორიტეტების ფორმირება 
და შეთანხმება საბიუჯეტო ჯგუფთან;

~~ ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპა-
ლური პროგრამების შემუშავება და საბი-
უჯეტო ჯგუფისთვის წარდგენა;

~~ პროგრამების შემუშავების პროცესში 
აქტიური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა 
ჯანდაცვის სამინისტროსთან და სხვა და-
ინტერესებულ მხარეებთან.

პროგრამებზე მუშაობის პროცესში სამუშაო 
ჯგუფისთვის მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის 
სამინისტროს პრიორიტეტების და მომავა-
ლი წლისთვის განსაზღვრული სახელმწიფო 
პროგრამების მონახაზის გაცნობა. სამინისტ-
როს პრიორიტეტების ანალიზი დაგეხმარე-
ბათ ადგილობრივი პროგრამების დაგეგ-
მვის პროცესში თავიდან აიცილოთ დუბლი-
რებები და ამასთანავე, მიიღოთ ტექნიკუ-
რი დახმარება ჯანდაცვისა და სოციალუ-
რი სფეროს პრიორიტეტების, შესაბამისი 
პროგრამების მართვის მეთოდოლოგიებ-
თან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.

სამუშაო ჯგუფის გეგმა-გრაფიკის განსაზღვრა

სამუშაო ჯგუფი 1 მარტს იწყებს აქტიურ ფა-
ზას: ინფორმაციის მოძიებას, დამუშავებას, 
ანალიზს და ემზადება 1 სექტემბრამდე საბი-
უჯეტო ჯგუფს წარუდგინოს ჯანმრთელობისა 
და ზრუნვის მიმართულებით პრიორიტეტები. 
რამდენადაც საბიუჯეტო ჯგუფი, თავის მხრივ 
ასევე ატარებს მოქალაქეთა გამოკითხვას, შე-
საძლებელია სამუშაო ჯგუფმა მისთვის საინტე-
რესო საკითხებზე დამატებითი ინფორმაცი-
ის მიღების მიზნით, კონკრეტული კითხვარის 
ინტეგრირება მოახდინოს საბიუჯეტო ჯგუფის 
გამოკითხვის პროცესში. საბიუჯეტო ჯგუფის 

მიერ გამოკითხვის ჩატარება იქნება დამატე-
ბითი მექანიზმი ინფორმაციის მოძიებისა და 
ანალიზისთვის. 

მას შემდეგ რაც, პრიორიტეტები შეთანხმდე-
ბა საბიუჯეტო ჯგუფთან, სამუშაო ჯგუფი იწყებს 
მუშაობას პროგრამების შემუშავებაზე და ას-
რულებს სამუშაო ციკლს 15 ნოემბერს პროგ-
რამების საბოლოო ვარიანტების საბიუჯეტო 
ჯგუფთან შეთანხმებით.

გზამკვლევი გთავაზობთ დაგეგმილი აქტივო-
ბების განხორციელების შემდეგ ეტაპებს12. 

ეტაპი საქმიანობები

ეტაპი I სამუშაო ჯგუფის ფორმირება და ინფორმაციის დამუშავება

სამუშაო ჯგუფის ფორმირება; ფუნქციების გადანაწილება, ინფორმაციის დამუშავება 
- მონაცემთა ბანკის ანალიზი, მონაცემთა განახლება და დამატებითი ინფორმაცი-
ის მოძიება: ადილობრივი/სახელმწიფო პროგრამები, პრიორიტეტები; რუტინული/
არარუტინული (კვლევები) ინფორმაცია, მიმართვები/ საჩივრები, სამიზნე ჯგუფების 
იდენტიფიცირება, რისკ ჯგუფების გამოყოფა; მონაცემთა დამუშავების ანგარიშის 
მომზადება
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ეტაპი II საჭიროებათა კვლევა

აღნიშნულ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფი განსაზღვრავს საჭიროებათა კვლევის მეთოდოლო-
გიას და დროის ჩარჩოს, ატარებს კვლევას, აანალიზებს კვლევის შედეგებს და ემზა-
დება პრიორიტეტების განსაზღვრისთვის. დროის ამ პერიოდში, სასურველია სამუშაო 
ჯგუფმა ითანამშრომლოს საბიუჯეტო ჯგუფთან, რომელიც თავის მხრივ, მოქალაქეთა 
საჭიროებების იდენტიფიცირების მიზნით ატარებს გამოკითხვას. ამ მიზნით, სამუშაო 
ჯგუფმა შესაძლებელია საბიუჯეტო ჯგუფის კითხვარში ასახოს მისთვის საინტერესო და-
მატებითი საკითხები.

ეტაპი III პრიორიტეტების განსაზღვრა და შეთანხმება საბიუჯეტო ჯგუფთან

სამუშაო ჯგუფი იწყებს მონაცემთა დამუშავებისა და საჭიროებათა კვლევის ანგარიშზე 
დაყრდნობით პრიორიტეტების მომზადებას. ამ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფი სხვადასხვა და-
ინტერესებულ მხარესთან განიხილავს შემუშავებულ პრიორიტეტებს, ისმენს და ითვა-
ლისწინებს მათ არგუმენტირებულ მოსაზრებებს და საბოლოოდ ათანხმებს საბიუჯეტო 
ჯგუფთან.

ეტაპი IV ჯანმრთელობისა და ზრუნვის პროგრამების წინასწარი ვერსიების შემუშავება და დაი-
ნტერესებულ მხარეებთან გაზიარება

ამ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფი შეიმუშავებს პროგრამების სამუშაო ვერსიას და განიხილა-
ვს მას დაინტერესებულ მხარეებთან, ახდენს შემუშავებული ჯანდაცვის პროგრამების 
ინკორპორირებას საბიუჯეტო დოკუმენტში და საბიუჯეტო ჯგუფთან ერთად მონაწილე-
ობს საერთო განხილვებში.

ეტაპი V ჯანდაცვისა და ზრუნვის პროგრამების საბოლოო ვარიანტების შეთანხმება საბიუჯეტო 
ჯგუფთან

სამუშაო ჯგუფი ახდენს პროგრამების საბოლოო ვარიანტების შემუშავებას და საბიუჯე-
ტო დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტში ინტეგრირებას. ამ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფი ხელმ-
ძღვანელობს საბიუჯეტო ჯგუფის რეკომენდაცია/მითითებებით დოკუმენტის საბოლოო 
ვარიანტის წარდგენა/დამტკიცებამდე.

საილუსტრაციოდ დანართ 2-ში წარმოდგენი-
ლია ჯანდაცვის პროგრამებზე მომუშავე სამუ-

შაო ჯგუფის და საბიუჯეტო ჯგუფის ეტაპები. 

მონაცემთა დამუშავება

სამუშაო ჯგუფის ფორმირებისა და მათი ფუნ-
ქცია-მოვალეობების განსაზღვრის შემდეგ, 
ჯგუფი იწყებს მომავალი წლის ჯანმრთელო-

ბისა და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამე-
ბის დაგეგმვის პროცესს, რომელიც მოიცავს 3 
ნაბიჯს.

~~ არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბა

~~ სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა

~~ შუ ა ლე დუ რი მიგ ნე ბე ბის ფორ მუ ლი რე ბა 

ნაბიჯი 1

ნაბიჯი 2

ნაბიჯი 3
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თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა

ნაბიჯი 1. 
არსებული ინფორმაციის დამუშავება

13 შენიშვნა: ზოგადი სტატისკიური ინფორმაცია დაგეხმარებათ გამოყოთ სამიზნე ჯგუფები.

ინფორმაცია, რომელსაც ამუშავებთ, ძირი-
თადად უკვე დახარისხებული, სტანდარტიზე-
ბული და თავმოყრილია მონაცემთა ბანკში. 
მონაცემების გაანალიზებისას, ახდენთ ინფო-
რმაციის ფილტრაციას და ინტერპრეტაციას, 
განზოგადებას, რაც საშუალებას გაძლევთ ჩა-
მოაყალიბოთ ხედვა ჯანმრთელობისა და სო-
ციალური დაცვის მიმართულებით. 

საილუსტრაციოდ წარმოგიდგენთ აგრეგირე-
ბულ მონაცემებს, რომელიც გამოყენებული 

უნდა იქნეს მუნიციპალური პროგრამების შე-
მუშავებისას. ბაზაში ინფორმაცია პირობითად 
შესაძლებელია დაიყოს 3 ნაწილად: 

1) ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაცია, 

2) ადგილობრივი მუნიციპალური სიმძლავრე,

3) სახელმწიფო პროგრამის შედეგები. 

დამატებითი ინფორმაცია განისაზღვრება მუ-
ნიციპალიტეტის სპეციფიკის გათვალისწინე-
ბით.

1. მუნიციპალიტეტის ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაცია13: 

1.1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რაოდენობა:

•	 სქესის მიხედვით;

•	 ასაკობრივ ჭრილში (0-დან 6-მდე; 6-დან 18-მდე, 18-დან 35 წლამდე 
ასაკის, 35-დან 65 წლამდე ასაკის, 65 წელს ზემოთ) 

•	 რელიგიური, ეროვნული შემადგენლობის ჭრილში;

1.2. შობადობისა და სიკვდილიანობის დინამიკა;

1.3. მიგრაციის დინამიკა; 

1.4. დასაქმებულ პირთა რაოდენობა საქმიანობის სფეროების მიხედვით (საჯა-
რო სექტორი, არასამთავრობო სექტორი, კერძო სექტორი, სოფლის მეურ-
ნეობა);

1.5. უმუშევარ პირთა რაოდენობა (მ.შ. პროფესიების მიხედვით);

1.6. პენსიის, სახელმწიფო სოციალური დახმარებებისა და შემწეობის მიმღებთა 
რაოდენობა:

•	 პენსიონერი;

•	 სოციალურად დაუცველი (კეთილდღეობის ქულების მიხედვით; შეფა-
სების შედეგად მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ხშირ შემთხვევაში ოჯა-
ხებისთვის სხვა სარგებლის მიღებისას გადამწყვეტი მნიშვნელობის 
მქონეა), მ.შ. თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ 
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის რაოდენობა; 

•	 მარტოხელა;

•	 მრავალშვილიანი;

•	 ობოლი; მარჩენალ დაკარგული;

•	 პოლიტ. რეპრესირებული;

•	 სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები;
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•	 საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღები;

•	 ქრონიკული ავადობის მქონე, სხვა. 

1.7. შშმ პირთა რაოდენობა (სქესის, ასაკის მიხედვით).

1.8. სხვა.

2. ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული ჯანდაცვისა და ზრუნვის ობიექტების 
სამუშაო სიმძლავრის შესახებ: 

2.1. საავადმყოფოების რაოდენობა (სახელმწიფო, კერძო), საწოლების რაო-
დენობა (პროფილის მითითებით); 

2.2. პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების, ამბულატორია/პოლიკლინიკების რაო-
დენობა;

2.3. რეაბილიტაციის და სხვა სპეციალიზირებული დაწესებულებების რაოდენობა;

2.4. სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და მისი სიმძლავრეები;

2.5. ხანდაზმულთა სახლების, დღის ცენტრების რაოდენობა და ადგილების რა-
ოდენობა;

2.6. პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა შესაბამისი სასწავლო პროგ-
რამების მითითებით;

2.7. სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა (სპეციალობათა მიხედვით, მ.შ. სო-
ფლის ექიმი/ექთანი);

2.8. მუნიციპალიტეტში მოქმედი სადაზღვევო კომპანიების რაოდენობა, რომე-
ლიც სთავაზობენ ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურებას და დაზღვეუ-
ლთა რაოდენობა;

2.9. სხვა.

3. ინფორმაცია მუნიციპალური პროგრამების და მოსახლეობის მიმართვიანობის 
შესახებ:

3.1. პროგრამის მოსარგებლეთა რაოდენობა (პროგრამების მიხედვით);

3.2. პროგრამის ბიუჯეტი, დაგეგმილი და დახარჯული თანხების მითითებით;

3.3. პროგრამით მოცული სერვისები;

3.4. მოსახლეობის მიმართვიანობა (მიმართვიანობის სახეების მიხედვით);

3.5. მოსახლეობაზე გამოყოფილი თანხების ათვისების დონე;

3.6. სხვა.

აღნიშნული მონაცემების დამუშავებასთან 
ერთად მნიშვნელოვანია, სამუშაო ჯგუფი გა-
ეცნოს ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტე-
ტულ მიმართულებებს, მ.შ. მომავალი წლის 
სახელმწიფო პროგრამების მონახაზსა და 
ჯანდაცვის და ზრუნვის მოქმედ სახელმწიფო 
პროგრამებს. 

ეტაპის ბოლოს თქვენ უკვე ფლობთ ინფორმა-
ციას არსებული მუნიციპალური პროგრამების 
შესახებ, იცნობთ სახელმწიფოს პრიორიტეტე-
ბს, იცნობთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხედვას, 
დამუშავებული გაქვთ მოსახლეობის მიმა-
რთვიანობის დინამიკა და საკითხები, რომ-
ლებიც აწუხებს მოსახლეობას, იცით მუნიციპა-
ლიტეტის სიმძლავრე, იცნობთ სხვა კვლევებს 
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თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა

და გყავთ განსაზღვრული პოტენციური სამიზ-
ნე ჯგუფები. ამ ინფორმაციებზე დაყრდნობით 
თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველადი 

მონახაზი საჭიროებების შესახებ და გამოკვე-
თოთ საკითხები, რომლებზეც გჭირდებათ და-
მატებითი ინფორმაცია. 

ნაბიჯი 2. 
სამიზნე/რისკ ჯგუფების განსაზღვრა

მონაცემების დამუშავებისას უნდა შეიმუშავოთ 
სამიზნე ჯგუფების იდენტიფიცირებისთვის აუცი-
ლებელი კრიტერიუმები, რათა განსაზღვროთ 
სამიზნე ჯგუფის სიდიდე/ბენეფიციარების რაო-
დენობა. სამიზნე ჯგუფები სასურველია დაყოთ 
ქვეჯგუფებად. ჯანმრთელობისა და სოციალუ-
რი დაცვის მუნიციპალური პროგრამების გა-
ნხორციელებისთვის ძირითად სამიზნე ჯგუფს 
წარმოადგენენ სოციალურად დაცველი ჯგუ-
ფები (კეთილდღეობის შეფასების ქულების 
მიხედვით - წყარო: „სოციალურად დაუცველი 
ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზა”) და სხვა 
სოციალური სტატუსის მქონე პირები. სამიზნე 
ჯგუფები დააჯგუფეთ მთელი მუნიციპალიტეტის 
მიხედვით. დანართი 3-ში საილუსტრაციოდ 
წარმოგიდგენთ სამიზნე ჯგუფების მაგალითს. 

რამდენადაც მუნიციპალიტეტის რესურსები 
შეზღუდულია, სამწუხაროდ, თქვენ არ გაქვთ 
შესაძლებლობა ერთდროულად უპასუხოთ 
სამიზნე ჯგუფის ყველა წევრის ყველა საჭი-
როებას. ამდენად აუცილებელია ფლობდეთ 
მეტად სპეციფიკურ ინფორმაციას სამიზნე 
ჯგუფებში არსებული რისკ ჯგუფების შესახებ. 
რისკ ჯგუფებს განეკუთვნებიან ის პირები, 
რომლებიც დამატებითი გარემოებების გამო 
კიდევ უფრო მეტად მოწყვლადნი არიან. 

შესაბამისად, სამიზნე ჯგუფების გაანალიზების 
შემდეგ, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა უნდა 
დაყოთ რისკ ჯგუფებად. აღნიშნული მიზნით 

შეგიძლიათ გამოიყენეთ ე.წ. „რისკების სო-
ციალური მართვის მოდელი“ (მსოფლიო 
ბანკის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით), სა-
დაც რისკები (life-cycle, Health, Economic) 
შესაძლებელია დაიყოს შემდეგ ჯგუფებად: 

1. შემოსავლის დაკარგვა:

~y დაბერება (life-cycle) 

~y დროებითი შრომისუუნარობა, ხანგრ-
ძლივი შრომისუუნარობა (ინვალიდო-
ბა) (Health)

~y მარჩენალის დაკარგვა (life-cycle)

4. უმუშევრობა (Economic)

2. ჯანმრთელობის გაუარესებასთან დაკავ-
შირებული დანახარჯები (ავადმყოფობა, 
ტრავმა, ინვალიდობა) (Health)

3. ბავშვის გაჩენა (life-cycle), აღზრდის 
ტვირთი 

4. გაჭირვება (Economic). 

მეთოდოლოგია ძირითადად ფოკუსირებულია 
სოციალურად დაცველი ჯგუფებზე, რომლებიც 
ყველაზე მეტად მოწყვლადები არიან რისკე-
ბის მიმართ. აღნიშნული მეთოდოლოგია და-
გეხმარებათ სამიზნე ჯგუფებში გამოყოთ რისკ 
ჯგუფების მოცულობა, რომელიც სასურველია 
დაიყოს სამიზნე ჯგუფების რისკ ჯგუფების ქვე-
მოთ მოცემული მატრიცის შესაბამისად. 

გაითვალისწინეთ
რისკის მიმართ მგრძნობიარენი არიან სხვა მოწყვლადი ფენები, მაგალითად, მა-
რტოხელა, მისი ავადმყოფობის, დაინვალიდების ან სამუშაოს დაკარგვის შემთხვე-
ვაში ის მთლიანად დამოკიდებული ხდება დახმარებაზე.
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სამიზნე / რისკ ჯგუფები

შემოსავლის დაკარგვა

ჯანმრთელობის 
გაუარესებასთან 
დაკავშირებული 

დანახარჯები

ბავშვის გაჩენა, 
აღზრდის 
ტვირთი

გაჭირვება
დ

აბ
ერ

ებ
ა

შრ
ო

მი
სუ

უნ
არ

ო
ბა

მა
რ

ჩე
ნა

ლ
ის

 
დ

აკ
არ

გვ
ა

უმ
უშ

ევ
რ

ო
ბა

სოციალურად დაუცველი <70000

მათ შორის

შშმპ

მრავალშვილიანი

მარჩენალ 
დაკარგული

მარტოხელა

დევნილი

სხვა

სოციალურად დაუცველი >70000 და < 100000

მათ შორის

შშმპ

მრავალშვილიანი

მარჩენალ 
დაკარგული

მარტოხელა

დევნილი

სხვა

მონაცემების დამუშავების შემდეგ თქვენ 
უკვე ფლობთ სამიზნე ჯგუფების რაოდენო-
ბრივ მაჩვენებლებს (რაოდენობას მრავა-
ლშვილიანი, შშმპ, სოციალურად შეჭირვე-
ბული, მარტოხელა, ობოლი, პენსიონერი, 
სხვა სოციალური სტატუსის მქონე ბენე-
ფიციარების შესახებ), გაქვთ ინფორმაცია 
რისკ ჯგუფების მოცულობისა და თვისებრი-
ობის შესახებ. მომდევნო ეტაპზე „საჭირო-
ებათა კვლევით“ (დაწვრილებით შესაბამის 
ქვეთავში), იღებთ დამატებით ინფორმაციას 
აღნიშნული სამიზნე ჯგუფების საჭიროებე-
ბის შესახებ.

გაითვალისწინეთ, რომ პრობლემის იდე-
ნტიფიცირება ხდება არა მარტო გასული 
წლის პროგრამების, არსებული ინფორმა-
ციის შეფასებით, არამედ დაინტერესებულ 
მხარეებთან აქტიური კომუნიკაციითაც, რო-
გორიცაა ჯანდაცვის სამინისტრო, დარგის 
ექსპერტები, არასამთავრობო სექტორი და 
სერვისის მიმწოდებლები. შესაბამისად, 
ინფორმაციის დამუშავების ეტაპის განუ-
ყოფელი ნაწილია დაინტერესებულ მხა-
რეებთან კომუნიკაცია, რომლის მიზანიც 
ამ ეტაპზე ტექნიკური დახმარების გამოყე-
ნებაა. სამუშაო ჯგუფმა მეთოდოლოგიური 



23

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)

თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა

დახმარებისთვის უნდა ითანამშრომლოს 
ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომელსაც 
შეუძლია მუნიციპალიტეტებს შესთავაზოს 
სამიზნე ჯგუფების რაოდენობის გათვლის 
მეთოდოლოგია და რეკომენდაცია სამე-
დიცინო მომსახურების შესახებ, რომელიც 
უპასუხებს მოსახლეობის საჭიროებებს და 
თავსებადი იქნება ჯანდაცვის ეროვნულ პო-
ლიტიკასთან (გამორიცხავს დუბლირებებს, 
სამინისტროსთვის იქნება გარკვეული რის-
კების შემცირების მექანიზმი. ადგილობრივი 
და ცენტრალური ბიუჯეტის რაციონალური 
ხარჯვის გარანტი). შესაბამისად ჯანდაცვის 
სამინისტროსთან კომუნიკაციით თქვენ მიი-
ღებთ:

~~ მტკიცებულებებს გადაწყვეტილების მი-
საღებად;

~~ ეროვნული ჯანდაცვის პრიორიტეტებს;

~~ ტექნიკურ დახმარებას მეთოდოლოგი-
ის/გათვლების საწარმოებლად.

ტექნიკური დახმარება ასევე შესაძლებელია 
მოძიებული იქნეს დარგის ექსპერტების 
გამოყენებით და არასამთავრობო სექტო-
რის/დონორული დახმარების ფარგლებში 
(გადახედეთ დაინტერესებული მხარეების 
სიას). აქტიურად ითანამშრომლეთ მუნიცი-
პალიტეტში სერვისის მიმწოდებლებთან და 
იქონიეთ ხშირი კონტაქტი ბენეფიციარებ-
თან, მათგან შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმა-
ცია, თუ რა კეთება ყველაზე კარგად, რა ვერ 
მუშაობს, რისი გათვალისწინება მოგიწევთ 
მომავალ წელს და რა არის დროულად და 
აუცილებლად განსახორციელებელი. 

ნაბიჯი 3. 
შუალედური აღწერის/ანგარიშისა და მიგნებების ფორმულირება 

სანამ საჭიროებების კვლევის ეტაპზე გადა-
ხვალთ, მნიშვნელოვანია შეჯამდეს დამუშა-
ვებული მონაცემები და მომზადდეს მცირე 
ანგარიში. ანგარიში უნდა ასახავდეს დე-
მოგრაფიული მდგომარეობის ანალიზს, სა-
მიზნე/რისკ ჯგუფების აღწერასა და შეფასე-
ბას მათი ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მდგომარეობის მიხედვით. ანგარი-
ში ასევე უნდა მოიცავდეს ჯანმრთელობისა 
და ზრუნვის სერვისების მიწოდების მიზნით 
მუნიციპალიტეტში არსებული სიმძლავრის 
ანალიზს, სახელმწიფო და მუნიციპალური 
პროგრამების შედეგების შეფასებას. 

საბოლოო ჯამში, არსებული ინფორმაციის 
ანალიზი დაგეხმარებათ გასაზღვროთ ის სა-
კითხები, რომლებზეც გესაჭიროებათ დამა-
ტებითი ინფორმაცია. ამასთან, სწორედ ამ 
ანგარიშზე დაყრდნობით, შეგიძლიათ მოა-
მზადოთ პირველადი მონახაზი, იმ გასატა-
რებელი ღონისძიებების შესახებ, რომელიც 
მიმართული იქნება არსებული საჭიროებე-
ბის დაკმაყოფილებისკენ. მაგალითად, თუ 
იდენტიფიცირებულია, რომ მუნიციპალიტე-
ტის გარკვეულ სამიზნე ჯგუფებს ესაჭიროე-
ბათ შინმოვლის მიწოდება, გასატარებელი 

ღონისძიებების დაგეგმვა შესაძლებელია 
მუნიციპალურ სიმძლავრეზე დაყრდნობით, 
ანუ პასუხი კითხვაზე რამდენად შეგიძლი-
ათ სამიზნე ჯგუფებს მიაწოდოთ შინმოვლა, 
შეისყიდოთ სერვისი ან გადაამზადოთ არა-
ფორმალური მომვლელები (ანუ დაგეგმი-
ლი ღონისძიებების მიზანშეწონილობის გა-
ნსაზღვრა) მიიღებთ „საჭიროებათა კვლე-
ვის“ დახმარებით, რომელიც თავის მხრივ 
დაგეხმარებათ მოიპოვოთ დამატებითი 
ინფორმაცია სერვისის საჭიროების მქონე 
ბენეფიციარების შესახებ, კერძოდ, მათი 
დაახლოებითი რაოდენობისა და მახასია-
თებლების, მაგალითად ქცევითი თავისე-
ბურებების შესახებ (მაგალითად არ სურთ 
სახლში უცხო პირის მიერ განხორციელდეს 
მოვლა), ანუ განსაზღვროთ დაახლოებით 
რამდენ ადამიანს/ოჯახს ესაჭიროება ეს სე-
რვისი, რა იქნება უმჯობესი სერვისის მიწო-
დება, თუ არაფორმალური მომვლელების 
გადამზადება.

რა საჭიროებები/პრობლემები შეიძლება 
ჰქონდეს ოჯახს? 
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საილუსტრაციოდ წარმოგიდგენთ ჩამონათვალს: 

~; ფინანსური დახმარების მიღება

~; ჯანდაცვის/ზრუნვის სერვისის მიწოდება

~; ჯანდაცვის/ზრუნვის სერვისების თანადაფინანსება

~; მედიკამენტების დაფინანსება

~; შინმოვლის საჭიროება 

~; დღის ცენტრებზე მოთხოვნა 

~; არაფორმალური მომვლელების გადამზადება (უნარ-ჩვევების შეძენა) 

~; დამხმარე საშუალებებით აღჭურვა

~; გარკვეული სპეციალისტების მომსახურება

~; თავშესაფარი უსახლკაროებისთვის

~; შშმპ ოჯახების განათლების ხელშეწყობა

~; სახლის გარემოს მოწყობა მომვლელისთვის და პაციენტის უსაფრთხოებისთვის

~; დახმარება სახელმწიფო/ადგილობრივი პროგრამებით სარგებლობაში (ინფორ-
მირება, ადმინისტრაციული პროცედურების მოგვარებაში ხელშეწყობა, სხვა)

~; შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა

~; დაავადებათა პრევენციის აქტივობები

~; წახალისება ადრეული პროფილაქტიკური ღონისძიებების

~; შინმოვლის სერვისების განვითარება

~; დღის ცენტრების განვითარება

~; მიზეზების დადგენა რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგ. რატომ არ მიმართა-
ვს პირველადი ჯანდაცვის ექიმს (თავს არიდებენ სახლში ბავშვების/ხანდაზმულის 
დატოვების პრობლემის გამო, გზის ფულის გამო, სამსახურის გამო, არ ენდობა 
ექიმს, არ ფლობს ინფორმაციას აღნიშნული სერვისით სარგებლობის შესახებ, 
სხვა). 
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თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა

ეტაპი 2. 
საჭიროებათა კვლევა 

მონაცემთა დამუშავების ანგარიში გაძლევთ 
პირველად სურათს სამიზნე ჯგუფების პრო-
ბლემების შესახებ, თუმცა მათი საჭიროებე-
ბისა და პრობლემათა თვისობრიობის სიღ-
რმისეული ანალიზისთვის შემდეგი ეტაპია 
საჭიროების კვლევის ჩატარება. კვლევის მას-

შტაბი და ძირითადი მიმართულებები დიდწი-
ლად ორიენტირებული უნდა იყოს მონაცემთა 
დამუშავების შედეგად მიღებული მიგნებების 
კონკრეტიზაციისა და რისკ ჯგუფების საჭირო-
ებების გამოკვეთისაკენ. 

რატომ არის მნიშვნელოვანი საჭიროებათა კვლევის ჩატარება?
საჭიროებათა კვლევის წარმოება გაგიწევთ ტექნიკურ დახმარებას სიღრმისეულად 
შეისწავლოთ უკვე იდენტიფიცირებული რისკ ჯგუფები, გამოკვეთოთ საჭიროებე-
ბი და განსაზღვროთ არსებული მუნიციპალური სიმძლავრე/რესურსთან თავსებადი 
ღონისძიებები, რომლებზეც უნდა კონცენტრირდეთ მომავალი წლის დაგეგმვისას. 
მხოლოდ ამის გაანალიზებით მოახდენთ განსახორციელებელი ღონისძიებებით და-
დებით გავლენას თემის კეთილდღეობაზე, არსებულ პრობლემებზე. 

გაითვალისწინეთ, რომ საჭიროება შეიძლება იყოს ინდივიდუალური, როგორც 
ერთი პირის საჭიროება, ჯგუფური, ან მთლიანად ეხებოდეს მუნიციპალიტეტის მოსა-
ხლეობას. მოსახლეობის საჭიროებების შესწავლის პარალელურად უნდა გამო-
იკვეთოს მუნიციპალური რესურსის შესაძლებლობაც. შესაძლებლობაც შეიძლება 
იყოს როგორც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის რესურსი (ფინანსური, ადამიანური, 
მ.შ. შენობა-ნაგებობების სახით), ასევე მუნიციპალიტეტში მოღვაწე სახელმწიფო/
არასახელმწიფო ორგანიზაციების და ფიზიკური პირების (უნარ-ჩვევები, საექსპერტო 
მომსახურება, პროფესია), რაც შეიძლება გამოყენებული იქნეს მოსახლეობის ცხო-
ვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

საჭიროებათა კვლევის სტრუქტურული გა-
მართულობისა და წინასწარ განსაზღვრული 
მიზნების მისაღწევად მნიშვნელოვანია იხელ-

მძღვანელოთ საჭიროებათა კვლევის გეგმით, 
რომელიც შედგება შემდეგი ნაბიჯებისგან: 

~~ საჭირო ინფორმაციის განსაზღვრა და კვლევის მეთოდოლოგიის 
შემუშავება 

ნაბიჯი 1

 ~ კვლევის ჩატარება

ნაბიჯი 2

 ~ შედეგების გაერთიანება და ანალიზი 

ნაბიჯი 3
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ნაბიჯი 1. 
საჭირო ინფორმაციის განსაზღვრა და კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება

მეთოდოლოგიის განსაზღვრის ეტაპზე, თქვენ 
უკვე გაქვთ გეგმა თუ რა აქტივობებს ახორცი-
ელებთ სასურველი ინფორმაციის მისაღებად. 
ამასთან, აუცილებელია რომ ყველა ეს აქტი-
ვობა იყოს წინასწარ კარგად დაგეგმილი 
და დროში განაწილებული. სამუშაო ჯგუფ-
მა წინასწარ უნდა შეიმუშავოს საჭიროებათა 
კვლევის კალენდარი, რომელიც მეტად ორ-
განიზებულს და გამართულს გახდის პროცესს. 

მონაცემთა დამუშავების პირველადი ანგარიში 
საშუალებას გაძლევთ გამოკვეთოთ ის საკითხე-
ბი რომელთა შესახებაც გესაჭიროებათ მეტი ინ-
ფორმაციის მიღება. მას შემდეგ რაც იდენტიფი-
ცირებულია საკითხები, მკაფიოდ უნდა განსა-
ზღვროთ რა ტიპის ინფორმაცია გჭირდებათ და 
რა მეთოდოლოგიით მოიძიებთ ინფორმაციას. 

საჭიროებათა კვლევის განხორციელების 
პროცესში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისეთი მე-
თოდები როგორებიცაა: 

~~ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სფეროში არსებული კვლევების, პუბლი-
კაციების ანალიზი;

~~ თემთან საჯარო შეხვედრები, დასახლების 
საერთო კრება; 

~~ ინტერვიუები, ფოკუს ჯგუფები სხვადასხვა 
დაინტერესებულ მხარესთან (მ.შ. ჯანდა-
ცვის სამინისტრო, სამოქალაქო საზოგა-
დოების ორგანიზაციები, სერვისის მიმწო-
დებლები და სხვა);

~~ საჯარო ფორუმი;

~~ წინადადების/შეკითხვის გამოქვეყნება მუ-
ნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე, სოციალურ 
ქსელში (Facebook, Twitter და ა.შ.);

~~ ბეჭდურ მედიაში, ტელე-გადაცემებში გა-
მოკითხვის ჩატარება. 

~~ სხვა.

საჭიროებათა კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნე-
ლოვანი ინსტრუმენტია კითხვარი. ზუსტი და 
სანდო ინფორმაციის მისაღებად განსაკუთ-
რებული სიფრთხილით უნდა შეიმუშავოთ კი-

თხვები თუ რა უნდა გაითვალისწინოთ კვლე-
ვის ფარგლებში მოსახლეობის საჭიროებების 
და მუნიციპალიტეტის რესურსის შესწავლისას. 

თითოეულ მუნიციპალიტეტს გააჩნია საკუთარი 
სპეციფიური საჭიროებები, საკუთარი კულტურა 
და სოციალური სტრუქტურა/მახასიათებლები, 
რომლის გათვალისწინებაც დაგეხმარებათ გა-
იგოთ თუ როგორ გამოარკვიოთ კონკრეტული 
თემის საჭიროება და მუნიციპალური ცხოვრე-
ბის გასაუმჯობესებლად გამოიყენოთ მათი რე-
სურსი; საჭიროებათა კვლევა ასევე უნდა ით-
ვალისწინებდეს მოსახლეობის არსებულ პრო-
ბლემებთან იმ აქტივობების შესაბამისობის შეს-
წავლას, გავლენას (დადებითს, უარყოფითს, 
ნეიტრალურს), რომელსაც ახორციელებდნენ 
და გეგმავენ ადგილობრივი თვითმმართველო-
ბები და არასამთავრობო ორგანიზაციები; 

მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის თემატიკის 
განსაზღვრის პროცესში შეძლებისამებრ მაქ-
სიმალურად ფართოდ ჩართოთ ყველა დაი-
ნტერესებული მხარე, რადგან საჭიროებათა 
კვლევის პროცესში ინფორმაციის მიღება 
შესაძლებელია, როგორც უშუალოდ სამიზ-
ნე ჯგუფებისგან ასევე სხვა დაინტერესებული 
მხარეებისგან, როგორიცაა:

~~ ადგილობრივი თვითმმართველობის წა-
რმომადგენლები (შესაბამისი სამსახურები)

~~ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოები;

~~ ჯანდაცვის სამინისტრო, სხვა სამინისტ-
როები, დაავადებათა კონტროლის ეროვ-
ნული ცენტრი, ადგილობრივი საზოგადო-
ებრივი ჯანდაცვის ცენტრი;

~~ სერვისის მიმწოდებლები, სადაზღვევო 
ორგანიზაციები;

~~ არასამთავრობო სექტორი, ბიზნესი, სხვა-
დასხვა ორგანიზაციის ხელმძღვანელები 
(ერთის მხრივ მომავალი თანამშრომლო-
ბის მიზნით, ასევე მათი შესაძლებლობე-
ბის, ცოდნის გამოყენების მიზნით) 

~~ სხვა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლე-
ბი (საუკეთესო პრაქტიკის შესასწავლად);
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~~ უნივერსიტეტები, პროფესიული სასწა-
ვლებლები;

~~ დარგის ექსპერტები.

თქვენ, ასევე უნდა გაიგოთ იმ ადამიანების 
მოსაზრებები, რომლებიც ემსახურებიან ადგი-
ლობრივ მოსახლეობას და ხშირი შეხება აქვთ 
მათთან - ექიმები, სოციალური მუშაკები, სო-
ციალური აგენტები, მასწავლებლები, პოლი-
ცია, ადვოკატები და ა.შ.

საჭიროებათა კვლევის პროცესში მთავარ შე-
ზღუდულობას ხშირად წარმოადგენს რესურ-
სები და დრო. რამდენადაც ჯანდაცვის სამუ-
შაო ჯგუფის შესაძლებლობებიც შეზღუდულია, 
არსებობს საფრთხე, რომ პროგრამების შემუ-
შავებისთვის საჭირო რიგი საკითხები დარჩეს 
საჭიროებათა კვლევის მიღმა. ამასთანავე სა-
ბიუჯეტო ჯგუფი, პარალელურად მუშაობს მო-
ქალაქეთა საჭიროების კვლევაზე, რომელიც 

მართალია, მეტად ფართო და ზოგადი ხასია-
თისაა, თუმცა ასევე მოიცავს ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის საკითხებს. მუნიციპა-
ლური შესაძლებლობების ეფექტურად გამო-
ყენების მიზნით, სასურველია რომ საბიუჯეტო 
ჯგუფის მიერ გამოიკვეთოს ჯანდაცვისა და 
სოციალური დაცვის სფეროში მოსახლეობის 
ძირითადი საჭიროებები და პრიორიტეტები, 
ხოლო ამ პრიორიტეტებიდან გამომდინარე 
მეტად სპეციფიური საკითხების კვლევა აწა-
რმოოს თავად ჯანდაცვის სამუშაო ჯგუფმა. 
მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტი უფ-
ლე ბამოსილია ჯანდაცვისა და სოციალური 
დაცვის სფეროში (და არამარტო ამ მიმართუ-
ლებით) საჭიროებათა კვლევა ჩაატაროს და-
მოუკიდებლად, ასევე მას შეუძლია შეისყიდოს 
მომსახურება გარე კვალიფიციური კვლევითი 
ორგანიზაციისგან.

ნაბიჯი 2. საჭიროებათა კვლევის ჩატარება

მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფი ზედმიწევნით 
მიჰყვეს წინასწარ შემუშავებულ კალენდარს 
და ყველა აქტივობა განახორციელოს დათქ-
მულ დროსა და პირობებში.

დანართ 4-ში საილუსტრაციოდ წარმოგიდგე-
ნთ საჭიროებათა კვლევის ფარგლებში ინფო-
რმაციის მოძიების მატრიცას, რომელიც დაჯ-
გუფებულია, სამიზნე ჯგუფების, რისკების და 
მოთხოვნის მიხედვით.

გაითვალისწინეთ, რომ საჭიროებათა კვლე-
ვის პროცესში მნიშვნელოვანია უზრნველყოთ 
სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების 
აქტიური ჩართულობა. მათი მონაწილეობა 
მნიშვენლოვანია, როგორც მონაცემთა მიღე-
ბის, ასევე ანალიზის და შეფასების პროცესში. 
გარდა ამისა, სასურველია წინასწარ გქონდეთ 
შემუშავებული კვლევაში მონაწილე ჯგუფების 
პოპულაციის შერჩევის კრიტერიუმებიც.

ნაბიჯი 3. შედეგების ანალიზი და ანგარიშის მომზადება

საჭიროებათა კვლევის ბოლო ნაბიჯი გუ-
ლისხმობს ჯანდაცვის ჯგუფისა და საბიუჯეტო 
ჯგუფის კვლევის (თუ კი სამუშაო ჯგუფის კი-
თხვარი ინტეგრირებული იქნება საბიუჯეტო 
ჯგუფის გამოკითხვაში) შედეგების გაერთია-
ნებასა და ანალიზს. ჯანდაცვის ჯგუფი საბიუ-
ჯეტო ჯგუფს სთხოვს მათ მიერ ჩატარებული 

საჭიროებათა კვლევის ძირითად მიგნებებს. 

ჯანდაცვის ჯგუფი აანალიზებს საჭიროებათა 
კვლევის შედეგებს, რათა შექმნას ერთგვარი 
საფუძველი მოსახლეობის საჭიროების შემ-
დგომი პრიორიტეტიზაციისთვის. 

საჭიროებათა კვლევის ანალიზმა უნდა გასცეს 
პასუხები შემდეგ კითხვებს:

~; მოსახლეობის რა ნაწილს / რაოდენობას აქვს ჯანდაცვისა თუ სოციალური ტიპის 
პრობლემა? 

~; რა ტიპის ჯანდაცვის საჭიროებები აქვს მოსახლეობას? 

თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა
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~; რა უშლით მათ ხელს სერვისების მიღებაში?

~; რა ტიპის სამედიცინო სერვისის მიწოდება არის თემის დონეზე მნიშვნელოვანი?

~; მოსახლეობის რა ნაწილი საჭიროებს ზრუნვას? (ზრუნვის განმარტების თანახმად)

~; საჭიროებს თუ არა მოსახლეობა ზრუნვის კომპონენტის განვითარებას?

მნიშვნელოვანია, რომ საჭიროებათა კვლე-
ვის მიგნებები აისახოს შესაბამის ანგარიშში. 
ანგარიშმა უნდა შექმნას ნათელი სურათი მუ-
ნიციპალიტეტის მცხოვრებთა საჭიროებების 
შესახებ და მოამზადოს საფუძველი პრიორი-
ტეტების განსაზღვრისთვის.

ანგარიშის შემუშავებისას ეცადეთ მაქსიმალურად 

მოახდინოთ მონაცემების ვიზუალიზაცია გრაფი-
კებისა და ცხრილების გამოყენებით, ხოლო თა-
ვად ანგარიშში თავი შეიკავეთ სპეციფიური ტერ-
მინოლოგიის გამოყენებისაგან, რადგან ანგარი-
შის მომხმარებლები არიან როგორც თავად მერი-
ის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულები, ასევე 
საკრებულო და სხვა დაინტერესებული პირებიც.
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თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა

ეტაპი 3. 
პრიორიტეტების განსაზღვრა 

14 სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორების სამოქმედო არეალებისთვის შექმნილია რეგიონის განვითარე-
ბის სტრატეგიები, https://tinyurl.com/Regional-Strategies

მოსახლეობის საჭიროებების მუნიციპალიტეტის 
დღის წესრიგში მოხვედრა საკმაოდ რთული და 
მრავალკომპონენტიანი პროცესია, რომელიც 
დამოკიდებულია საკითხის/პრობლემის სიმწვა-
ვეზე, განხორციელების მიზანშეწონილობაზე და 
მუნიციპალიტეტში საჭირო სიმძლავრის არსე-
ბობაზე (მაგალითად, თუ მოსახლეობის გარკვე-
ული ნაწილისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვა-
ნია შინმოვლის განხორციელება, პროგრამის 
შემუშავებამდე, უნდა შეფასდეს - რამდენად 
გვაქვს შესაბამისი სიმძლავრე, ექიმები, ექთნე-
ბი, საჭირო კვალიფიკაციის პერსონალი, თუ წა-
რმოებს აღნიშნული მიმართულებით პერსონა-
ლის გადამზადება და რამდენად ხელმისაწვდო-
მია მუნიციპალიტეტისთვის ფინანსურად, საჭი-
როა თუ არა სპეციალური ნებართვა სერვისის 
საწარმოებლად, რამდენად მიზანშეწონილია 
სერვისის ადგილზე განვითარება, თუ მიზანშე-
წონილია ტრანსპორტით ხელშეწყობა, და სხვა). 

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ თა-
ნახმად, პრიორიტეტების განსაზღვრა ხდება 
ყოველწლიურად, შემდგომი დასაგეგმი საბი-
უჯეტო წლისა და მომდევნო სამწლიანი პერიო-
დისთვის (საშუალოვადიანი დაგეგმვა). ყოველ 
მომდევნო წელს, მიღწეული შედეგებისა და არ-
სებული ვითარების ანალიზის საფუძველზე ზუს-
ტდება დამტკიცებული პრიორიტეტები და პრი-
ორიტეტების მიხედვით იგეგმება პროგრამები. 
შერჩეულმა პრიორიტეტებმა გარკვეულწილად 
ხელი უნდა შეუწყონ ადგილზე მოწყვლადი ჯგუ-

ფების მუდმივ სახელმწიფო დონაციაზე ყოფნის 
შემცირებასა რისკების პრევენციის და დამდგარ 
პრობლემებზე დროულად რეაგირების გზით. 

პრიორიტეტების განსაზღვრისას პირველ რიგ-
ში გაითვალისწინეთ მათი თავსებადობა:

~~ თავად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებთან;

~~ რეგიონულ პრიორიტეტებთან;

~~ ქვეყნის სოციალურეკონომიკურ განვი-
თარების კურსთან, განსაკუთრებით თავ-
სებადი უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტროს 
სოციალურ და ჯანდაცვის პოლიტიკასთან. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თავსებადობას 
აფასებთ ინფორმაციის დამუშავების ეტაპ-
ზე, კერძოდ როდესაც ეცნობით სახელმწიფო 
პრიორიტეტებს და ახორციელებთ შეხვედრე-
ბს/კომუნიკაციას დაინტერესებულ მხარეებ-
თან, მათ შორის, ჯანდაცვის სამინისტროსთან 
თავსებადი პოლიტიკის გატარების მიზნით. 
რაც შეეხება რეგიონულ პრიორიტეტებთან 
თავსებადობას, აღნიშნული მიიღწევა რეგიო-
ნის განვითარების სტრატეგიის14 ანალიზით. 
პრიორიტეტების განსაზღვრის პროცესში გა-
ითვალისწინეთ მოსახლეობისა და სხვადას-
ხვა დაინტერესებული მხარეების მაქსიმალუ-
რი ინფორმირება და ჩართულობა. 

მნიშვნელოვანია, რომ პრიორიტეტების შემუ-
შავების პროცესში იხელმძღვანელოთ შემდე-
გი გეგმით

~~ სა ჭი რო ე ბე ბის /პრობ ლე მე ბის გა მო ყო ფა

ნაბიჯი 1

~~ სა ჭი რო ე ბის /პრობ ლე მის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბის გან საზ ღვრა

ნაბიჯი 2

~~ სა ჭი რო ე ბე ბის /პრობ ლე მე ბის პრიორიტიზაცია

ნაბიჯი 3
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ნაბიჯი 1: საჭიროებების გამოყოფა

ქვევით საილუსტრაციოდ წარმოგიდგენთ რიგ სა-
ჭიროებებს/პრობლემებს, რომლებზეც აკეთებთ 
აქცენტს ჯანდაცვისა და ზრუნვის მიმართულებით 
პროგრამების დაგეგმვისას (შეესაბამება „საჭირო-
ებათა კვლევის“ ფარგლებში მოცულ საკითხებს):

1. ფინანსური დახმარების მიღება;

2. ჯანდაცვის/სოციალური სერვისების თანა-
დაფინანსება;

3. მედიკამენტების დაფინანსება;

4. შინმოვლის საჭიროება;

5. დღის ცენტრებზე მოთხოვნა;

6. გადამზადება არაფორმალური მომვლე-
ლების (უნარ-ჩვევების შეძენა);

7. დამხმარე საშუალებებით აღჭურვა;

8. გარკვეული სპეციალისტების მომსახურება;

9. თავშესაფარი უსახლკაროებისთვის;

10. ჯანდაცვის/ზრუნვის სერვისის მიწოდება;

11. შშმპ ოჯახების განათლების ხელშწყობა;

12. სახლის გარემოს მოწყობა მომვლელი-
სათვის და პაციენტის უსაფრთხოებისთვის;

13. დახმარება სახელმწიფო / ადგილობრივი 
პროგრამებით სარგებლობაში (ინფორმი-
რება, ადმინისტრაციული პროცედურების 
მოგვარებაში ხელშეწყობა, სხვა);

14. შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს 
მოწყობა;

15. დაავადებათა პრევენციის აქტივობები;

16. წახალისება ადრეული პროფილაქტიკური 
ღონისძიებების;

17. შინმოვლის სერვისების განვითარება;

18. დღის ცენტრების განვითარება;

19. მიზეზების დადგენა რიგ საკითხებთან დაკავ-
შირებით, მაგ. რატომ არ მიმართავს პჯდ ექი-
მს (თავს არიდებენ სახლში ბავშვების/ხანდაზ-
მულის დატოვების პრობლემის გამო, გზის 
ფულის გამო, სამსახურის გამო, არ ენდობა 
ექიმს, არ ფლობს ინფორმაციას აღნიშნული 
სერვისით სარგებლობის შესახებ, სხვა). 

ნაბიჯი 2: თითოეული საჭიროების შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა

თითოეული საჭიროება/პრობლემა სამუშაო ჯგუ-
ფის მიერ უნდა შეფასდეს წინასწარ შერჩეულ 
კრიტერიუმებზე დაყრდნობით. კრიტერიუმად 
უნდა შემუშავდეს ისეთი მახასიათებლები, რომ-
ლებიც განსაზღვრავს საჭიროების/პრობლემის 
სიღრმეს, რამდენ ადამიანს/ოჯახს ეხება აღნიშ-
ნული პრობლემა, რამდენად მოგვარებადია სა-
კუთარი რესურსით და სხვა. მაგალითად:

~~ სიხშირე (რამდენად ხშირია აღნიშნული 
პრობლემა?);

~~ ფასი (ოჯახის/მუნიციპალიტეტის ფინანსუ-
რი ტვირთი);

~~ დრო (აღნიშნული პრობლემა გვარდება 1 
წელში, 3 წელში თუ გრძელვადიან პერი-
ოდში);

~~ სა ჭი რო ე ბე ბის /პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის გავ ლე ნა სა მიზ ნე 
ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით (რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი)

ნაბიჯი 4

~~ პრი ო რი ტე ტე ბის ფორ მუ ლი რე ბა

~~ პრი ო რი ტე ტე ბის შე თან ხმე ბა სა ბი უ ჯე ტო ჯგუფ თან

ნაბიჯი 5

ნაბიჯი 6
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თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა

~~ პოტენციური სარგებელი; 

~~ მიზანშეწონილობა (რამდენად რეალისტუ-
რია ამ პრობლემის ჩვენი რესურსით გა-
დაჭრა? მარტივი იქნება თუ რთული?);

~~ გართულებების სიმძიმე / პრობლემის სიღ-
რმე წლების დინამიკაში (შესაძლოა მოიცვას 
მეტი მოსახლეობა და შესაბამისად მეტი ფი-
ნანსური რესურსი გახდეს საჭირო);

~~ და სხვა.

თითოეული კრიტერიუმი შეაფასეთ 0-10 ქუ-
ლით, 0-დაბალი სიმძიმის, 10-მაღალი სიმძი-
მის (მაგ. პრობლემა ეხება: მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის 10%-ს შეესაბამება 1 ქულა; 
20%-ს 2 ქულა,... 100%-ს 10 ქულა). კონკრე-
ტული პრობლემის შესაბამისად, მათთვის მი-
ნიჭებული ქულა იქნება განსახვავებული. მნიშ-

ვნელოვანია, კრიტერიუმების განსაზღვრის 
პროცესში ჩართოთ დარგის ექსპერტები.

გაითვალისწინეთ, რომ დამუშავებული მონაცე-
მები, რომელიც საფუძველი გახდა პრიორიტე-
ტების განსაზღვრისას, შეინახეთ მონაცემთა ბა-
ნკში, რათა მომავალში გაგიმარტივდეთ დინა-
მიკის შეფასება. თუ სამიზნის განსასაზღვრად, 
ან დინამიკის შესაფასებლად გამოიყენებთ 
ეროვნულ, საერთაშორისო ან სხვა მუნიციპა-
ლიტეტის მაჩვენებელს, ბაზაში შენახვისას მო-
ნაცემები დაახარისხეთ დონეების მიხედვით. 

საილუსტრაციოდ წარმოდგენილია „შინმო-
ვლის“ პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიცია-
რების რაოდენობა, შედარებისთვის, ადგილო-
ბრივ, რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორი-
სო დონეზე.

ქვეყნის მაჩვენებელი 2009 წლის მონაცემები

რეგიონული

ქვემო ქართლის რეგიონი 62

გურიის რეგიონი 71

ოზურგეთის 22

ლაგოდეხის 32

ჩოხატაურის 17

საერთაშორისო გამოცდილება

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები 200172

პოლონეთი 32100

ნაბიჯი 3: პრობლემების/საჭიროებების პრიორიტეტიზაცია

მას შემდეგ რაც შეფასების კრიტერიუმები მკა-
ფიოდ და ნათლად არის ჩამოყალიბებული 
სამუშაო ჯგუფმა უნდა მოახდინოს მათი რანჟი-
რება. რანჟირების პროცესის მეთოდოლოგი-
ად სახელმძღვანელო გთავაზობთ, წინასწარ 
შეარჩიოთ რამდენიმე ექსპერტი (ექსპერტების 
სასურველი რაოდენობაა 5-7), რომელსაც მი-
აწვდით არსებული გარემოს მოკლე მიმოხილ-
ვას, მონაცემთა დამუშავებისა და საჭიროებათა 
კვლევის ანგარიშების შესაბამისად და სთხოვთ 
პრიორიტეტების რანჟირებას წინასწარ შემუშა-

ვებულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით. 

ექპერტების შეფასების პარალელურად სამუ-
შაო ჯგუფი თავადაც ახდენს პრიორიტეტების 
რანჟირებას. 

საილუსტრაციოდ წარმოგიდგენთ პრობლე-
მების/საჭიროებების რანჟირების მატრი-
ცას ქულების მიხედვით. აღნიშნული მატრი-
ცით იხელმძღვანელებენ როგორც ექსპერტე-
ბი, ასევე სამუშაო ჯგუფიც. 
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საჭიროება / პრობლემა

კრიტერიუმები
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მძ
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სხ
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საჭიროება/პრობლემა 1 

საჭიროება/პრობლემა 2

საჭიროება/პრობლემა 3

საჭიროება/პრობლემა 4

საჭიროება/პრობლემა 5

საჭიროება/პრობლემა 6

საჭიროება/პრობლემა 7

სხვა

მატრიცის გამოყენებით თითოეულ საჭიროებას 
მიენიჭება ქულა. აღნიშნულ ქულებზე დაყრ-
დნობით კი შესაძლებელია საჭიროებების პრი-
ორიტიზაცია. პრიორიტეტების განსასაზღვრად, 
საჭიროება/პრობლემები დააჯგუფეთ:

~~ (A) ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა 
(8-10 ქულა)

~~ (B) მნიშვნელოვანი პრობლემა (5-7 ქულა)

~~ (C) ნაკლებად მნიშვნელოვანი პრობლემა 
(0-4 ქულა). 

გამოიყენეთ საჭიროებების/პრობლემების გა-
დანაწილების მატრიცა, რომელიც დაგეხმა-
რებათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების 
გამოკვეთაში.

საჭიროება / პრობლემა ყველაზე 
მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი ნაკლებად 

მნიშვნელოვანი

საჭიროება/პრობლემა 1 A

საჭიროება/პრობლემა 2 A

საჭიროება/პრობლემა 3 B

საჭიროება/პრობლემა 4 B

საჭიროება/პრობლემა 5 A

საჭიროება/პრობლემა 6 C

საჭიროება/პრობლემა 7 C
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თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა

ნაბიჯი 4: საჭიროებების/პრობლემების მოგვარების გავლენა სამიზნე 
ჯგუფების მიხედვით. 

საილუსტრაციოდ წარმოდგენილია პრობლემის მოგვარების გავლენა სამიზნე ჯგუფებზე (რაო-
დენობრივი მაჩვენებლები)

პრობლემა /

სამიზნე ჯგუფი
რაოდენობა

სარგებელი
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.

შინმოვლის სერვისების განვითარება

სოციალურად დაუცველი <70000 720 320 400 - -

სოციალურად დაუცველი >70000 და 
<10000 150 150 - - -

სხვა --------

ნაბიჯი 5: პრიორიტეტების ფორმულირება.

აღნიშნული პროცესი მოითხოვს სამუშაო ჯგუფ-
ში დისკუსიებს, საკითხების სიღრმისეულ გაშ-
ლას საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. 
მუნიციპალური პრიორიტეტების განსაზღვრა და 
მასთან ჯანდაცვის პრიორიტეტების თავსებადო-

ბა მუნიციპალური განვითარების საკვანძო საკი-
თხია. პრიორიტეტების განსაზღვრისას შეიძლება 
მოხდეს განვითარების არსებული მიმართულების 
შენარჩუნება, არსებული ყველა პრიორიტეტის 
შეცვლა ან გარკვეული ცვლილებების შეტანა. 

ნაბიჯი 6: პრიორიტეტების შეთანხმება საბიუჯეტო ჯგუფთან.

სამუშაო ჯგუფმა 1 სექტემბრამდე (სასურველია 
აგვისტოს მესამე კვირაში) საბიუჯეტო ჯგუფთან 
განსახილველად უნდა გაიტანოს შემუშავებული 
პრიორიტეტები. თითოეულ პრიორიტეტს თან 
უნდა ახლდეს არგუმენტირებული მსჯელობა, 
რათა დაასაბუთოს მისი მნიშვნელობა. დარგის 
ექსპერტების ჩართულობა მეტ ლეგიტიმურობა-

სა და არგუმენტებს შესძენს თქვენს პოზიციას.

საბიუჯეტო ჯგუფის მხრიდან შენიშვნების არ-
სებობის შემთხვევაში, 1 კვირის ვადაში, სამუ-
შაო ჯგუფი დამატებით იმსჯელებს პრიორიტე-
ტებთან დაკავშირებით და გაითვალისწინებს 
საბიუჯეტო ჯგუფის მოსაზრებებს.
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ეტაპი 4. 
ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების 
შემუშავება და დაინტერესებულ მხარეებთან გაზიარება

ამრიგად, სამუშაო პროცესში უკვე განხორცი-
ელდა პრობლემების, მოსახლეობის საჭირო-
ებების იდენტიფიცირება და მათი პრიორიტე-
ტიზაცია. ამჯერად, შეთანხმებული პრიორი-
ტეტები უნდა ჩამოყალიბდეს პროგრამებად, 
ისეთი ფორმატით, რომელიც BDD-ის დოკუ-
მენტის ფარგლებში საბოლოოდ დასამტკი-
ცებლად წარედგინება ფინანსთა სამინისტ-
როს და მზად იქნება დანერგვისთვის. აქედან 
გამომდინარე, ამ ეტაპზე გაანალიზებული 
უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა დეტალი, 
რაც პროგრამის სრულყოფილად განხორცი-
ელების შესაძლებლობას შექმნის. 

მუნიციპალური პროგრამების გაწერის ეტაპზე 
თქვენ შერჩეული მიმართულებების ირგვლივ 
უნდა შემიმუშავოთ კონკრეტული მომსახურე-
ბის სახეები, სტანდარტები, ჩართვის კრიტე-
რიუმები, გააკეთოთ პროგნოზირებადი შედე-
გების და გავლენის ანალიზი, შემიმუშავოთ 
მონიტორგინის და შეფასების კრიტერიუმები, 
გაწეროთ საჭირო რესურსები, შესრულების 
ვადები, განხორციელების გეგმა და სხვ. 

პროგრამის აღწერის დოკუმენტი უნდა მოიცა-

ვდეს პასუხებს შემდეგ კითხვებზე მაგალითად: 

~~ რას მიაღწევთ ამ პრობლემის გადაჭრით?

~~ რამდენ ბენეფიციარს შეეძლება მომსახუ-
რების მიღება? 

~~ რა სახსრები სჭირდება ამ პრობლემის გა-
დაჭრას?

~~ როგორ მოვახდენთ მოსარგებლეების შე-
რჩევას? 

~~ რომელი სერვისები დაიფარება პაკეტით 
და როგორი პრინციპით? 

~~ ვინ არიან მონაწილე მხარეები? 

~~ სხვა.

დოკუმენტში ასევე მკაფიოდ უნდა იყოს გა-
ნსაზღვრული პროგრამაში ბენეფიციართა 
ჩართვის კრიტერიუმები. აღნიშნული და-
გეხმარებათ სწორად შეარჩიოთ პროგრამით 
მოსარგებლე პირები და მაქსიმალურად მიზ-
ნობრივად გასწიოთ ხარჯი. 

საილუსტრაციოდ წარმოგიდგენთ ჩართვის 
კრიტერიუმებს:

პროგრამის ჩართვის კრიტერიუმები მახასიათებელი

სოციალურად დაუცველი 70000-ზე დაბალი ქულის მქონე

ასაკობრივი ჯგუფი 60 წელს ზევით

სქესი ორივე

შშმპ სტატუსი I და II ჯგუფის ინვალიდი

რეგისტრაციის ადგილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული

სხვა

 სახელმძღვანელო გთავაზობთ, მუნიციპალუ-
რი პროგრამების შედგენის (დიზაინის) სარ-
ეკომენდაციო სტრუქტურას:

~~ პრეამბულა/პრობლემის აღწერა და დასა-
ბუთება

~~ მიზანი/ამოცანები და შუალედური და სა-
ბოლოო შედეგები

~~ შედეგების შეფასების მკაფიო, გაზომავდი 
ინდიკატორები

~~ პროგრამის სამიზნე ჯგუფი, ასაკობრივი 
ჭრილი, სქესი

~~ პროგრამაში ჩართვის კრიტერიუმები / სა-
მიზნე ჯგუფების შერჩევის კრიტერიუმები. 
უნდა შემიმუშავოთ კრიტერიუმები, რომ-
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თავი II - ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამების დაგეგმვა

ლებიც დაგეხმარებათ პროგრამის მოსა-
რგებლეების სწორად შერჩევაში. 

~~ პროგრამით განსაზღვრული მომსახურება 
(სერვისების პაკეტი)

~~ რისკების ანალიზი

~~ პროგრამის განხორციელების ორგანიზა-
ციული სქემა - პროგრამით გათვალისწი-
ნებული ღონისძიებების ნუსხა შესაბამისი 
კალენდარული ვადების მითითებით

~~ პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა (მატერია-
ლურ-ტექნიკური და სამკურნალწამლო 
საშუალებანი, სხვა) 

~~ საჭირო რესურსი (ფინანსური, ადამია-
ნური) და პასუხისმგებლობები (რომელი 
ერთეული/ვინ არის პასუხისმგებელი)

~~ დროის ჩარჩო (როდის იწყება და სრუ-
ლდება ეტაპი)

~~ სამოქმედო გეგმის განმახორციელებელი 
და მონაწილე სუბიექტები. 

პროგრამების შემუშავების ეტაპზე გაითვა-
ლისწინეთ პროგრამების თავსებადობა სახე-
ლმწიფო პროგრამებთან, ძირითადად, ხუთი 
მიმართულებით: 

1. სოციალური პროგრამები; 

2. ბავშვზე ზრუნვა; 

3. ჯანდაცვის პროგრამები; 

4. სახელმწიფო გასაცემელი; 

5. დასაქმება.

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა პროგრამების სამუშაო ვერსიების 
განხილვის პროცესში

პროგრამების პაკეტის მომზადების შემდეგ, 
მნიშვნელოვანია, პროგრამების სამუშაო ვერ-
სიები განხილული იქნეს, როგორც უშუალოდ 
პროგრამების პოტენციურ ბენეფიციარებთან, 
ასევე საექსპერტო წრეებსა და სხვა დაინტე-
რესებულ მხარეებთან. მათი ჩართულობა შე-
საძლებელია უზრუნველყოფილი იქნეს შემდე-
გი ინსტრუმენტებით:

~~ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებში მიზნობრივი 
აუდიტორიის მოწვევა

~~ პროგრამების სამუშაო ვერსიების ელექტ-
რონულად გაზიარება ექსპერტებთან, უკუ-

კავშირის მიღების მიზნით

~~ მრგვალი მაგიდების ორგანიზება

~~ საჯარო განხილვები.

აღსანიშნავია, რომ დაინტერესებულ მხარეთა 
აქტიური ჩართულობა უზრუნველყოფს, რომ 
მუნიციპალური პროგრამები იყოს მაქსიმა-
ლურად გამართული და ადგილობრივი მოსა-
ხლეობის საჭიროებებზე მორგებული. ამასთა-
ნავე, მოსახლეობის ჩართულობა თავის მხრივ 
ზრდის პროგრამების ლეგიტიმურობას და მი-
ანიშნებს მუნიციპალიტეტის ღიაობასა და გამ-
ჭირვალეობაზე. 
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ეტაპი 5. 
ჯანდაცვის და ზრუნვის მუნიციპალური პროგრამების საბოლოო 
ვარიანტების შეთანხმება საბიუჯეტო ჯგუფთან

ჯანმრთელობისა და ზრუნვის მუნიციპალური 
პროგრამების საბოლოო ვარიანტების შემუშა-
ვების შემდეგ იწყება პროექტის შეთანხმების 
პროცედურები. 

1. დაინტერესებულ მხარეებთან განხილვის 
დასრულების შემდეგ, 5 ოქტომბრამდე 
სამუშაო ჯგუფი იწყებს პროგრამების გა-
ნხილვას საბიუჯეტო ჯგუფთან, ანუ ხდება 
შერჩეული პროგრამების დასაბუთების, 
პრიორიტეტებთან პროგრამების თავსება-
დობის, პროგრამების განხორციელების 
რესურსებით უზრუნველყოფის, განფასე-
ბის შეფასება. საბიუჯეტო ჯგუფის წევრების 
მიერ გამოთქმული შენიშვნების შესაბამი-
სად სამუშაო ჯგუფი არედაქტირებს შემუშა-
ვებულ პროგრამებს.

2. პროგრამათა პაკეტი განსახილველად წა-
რედგინება რეგიონის გუბერნატორის ად-
მინისტრაციას, 

3. გამოთქმული შენიშვნებისა და წინადადებე-
ბის გათვალისწინების შემდეგ დოკუმენტი გა-
ნსახილველად გადაეგზავნება საკრებულოს. 

პროგრამების დამტკიცება სტანდარტული 
პროცედურაა, რაც საკანონმდებლო დონეზე 
დარეგულირებულია.

მას შემდეგ რაც ჯანმრთელობისა და ზრუნვის 
მუნიციპალური პროგრამები ინტეგრირდება 
პროგრამულ ბიუჯეტში და საბოლოოდ და-
მტკიცდება საკრებულოს მიერ, სასურველია 
სამუშაო ჯგუფმა უზრუნველყოს მოქალაქე-
თა აქტიური ინფორმირებულობა. ამ მიზნით, 
რეკომენდირებულია მომზადდეს ელექტრო-
ნული საინფორმაციო ბროშურა, სადაც მკა-
ფიოდ იქნება განსაზღვრული პროგრამით სა-
რგებლობის წინაპირობები და ის სარგებელი, 
რასაც მოქალაქეები მიიღებენ. მნიშვნელო-
ვანია ბროშურა განთავსდეს მუნიციპალიტე-
ტის ოფიციალურ ვებგვერდსა და სოციალურ 
ქსელში. ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, 
რეკომენდირებულია, როგორც ადგილობრივ 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებ-
თან, ასევე პროგრამებით განსაზღვრულ სე-
რვისის მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან თანა-
მშრომლობა. 
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თავი III: 
პროგრამების მონიტორინგისა და 
შეფასების დაგეგმვა

15  წყარო: Save the Childrens 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პროგრამების 
შემუშავების მიზნით მნიშვნელოვანია განხორცი-
ელდეს პროგრამების ეფექტიანი მონიტორინგი 
და შეფასება. აღნიშნული მექანიზმის, ისევე, 
როგორც მონაცემთა ბანკის არსებობა, წარმოა-
დგენს ჯანმრთელობისა და ზრუნვის პროგრამე-
ბის შემუშავების აუცილებელ წინაპირობას. 

გზამკვლევის რეკომენდაციაა, რომ მუნიცი-
პალიტეტებში აუცილებლად შეიქმნას მონი-
ტორინგის და შეფასების მოქნილი მექანიზმი, 
რომელიც მუნიციპალური ბიუჯეტის რაციონა-
ლურად და საჭიროებებზე ორიენტირებულად 
დაგეგმვის შესაძლებლობას შექმნის. 

მონიტორინგი არის შეფასების პროგრა-
მასთან დაკავშირებული და წინასწარ განსა-
ზღვრულ ინდიკატორებზე დაყრდნობით მო-
ნაცემების სისტემური შეგროვების პროცესი, 
რომლის მიზანია განსაზღვროს პროგრამის 
მიმდინარეობის პროგრესი და დასახული 
ამოცანების შესრულების ხარისხი. 

მას შემდეგ რაც სამუშაო ჯგუფი განსაზღრავს 
მომავალი წლის პროგრამების მონახაზს, აღ-
ნიშნულ პროგრამებში წინასწარ განსაზღვრუ-
ლი ინდიკატორებით და შესაბამისი სამიზნე 
მონაცემებით მოახდენს მონიტორინგისა და 
შეფასების ჩარჩოს ინტეგრირებას.

მნიშვნელოვანია
სამიზნე მონაცემია კონკრეტული ინდიკატორის შესაბამისად პროგრამის განხორცი-
ელების შედეგად მისაღწევი მიზანი.

მნიშვნელოვანია რომ თითოეული შემუშავე-
ბული ინდიკატორი შეესაბამებოდეს SMART15 
კრიტერიუმების პრინციპებს, სადაც  ინდიკა-

ტორები შეიძლება იყოს როგორც რაოდენო-
ბრივი ასე ხარისხობრივი. 

S
კონკრეტული  ინდიკატორები უნდა იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული, ჩამოყალი-
ბებული და შედეგზე ფოკუსირებული, აგრეთვე მარტივად აღსაქმელი პროგრამე-
ბისა ან ინიციატივების შესახებ საბაზისო ცოდნის მქონე ადამიანებისათვის

M
გაზომვადი  ინდიკატორები უნდა იყოს გაზომვადი, ანუ დათვლის, დაკვირვების, 
ანალიზისა და ტესტირების საშუალებით შესაძლებელი უნდა იყოს დამდგარი შე-
დეგების შეფასება. ამავე დროს იგივე მეთოდოლოგიისა და ინფორმაციის გამოყე-
ნებით დამდგარი შედეგები უნდა იყოს განმეორებადი და თანაზომადი

A მიღწევადი  პროექტის/პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული სამიზნე ნიშნუ-
ლები უნდა იყოს მიღწევადი

R რელევანტური  ინდიკატორი შესაბამისობაში უნდა იყოს იმ შედეგთან, რასაც ის 
ზომავს. 

T დროში გაწერილი  ინდიკატორი უნდა მიბმული იყოს კონკრეტულ დროით ინტე-
რვალთან და მკაფიოდ უნდა იქნეს განსაზღვრული გაზომვის ვადები
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თუმცა გამოყენების სიმარტივისთვის სასურვე-
ლია, რომ გამოყენებული იყოს რაოდენობრივი 
ინდიკატორები, რომელიც შეიძლება გამოსახუ-
ლი იყოს აბსოლუტურ ციფრებში (მაგალითად: 
შშმ პირთათვის სერვისების რაოდენობა გახ-
დება 10) ანდა ფარდობაში პროგრამის და-
საწყისში არსებულ და გარკვეული პერიოდის 
შემდგომ მდგომარეობას შორის ცვლილების 
სახით (შშმ პირთათვის სერვისების ბენეფი-
ციართა რაოდენობა გაიზრდება 20%)გარდა 
ამისა გაითვალისწინეთ, რომ ინდიკატორების 
შემუშავებისას ყურადღება მიაქციეთ თავად 
ინდიკატორის შინაარს. მაგალითად: მხოლოდ 
მუნიციპალური სერვისებით მოსარგებლე ბე-
ნეფიციართა ჯამური რაოდენობა არ წარმო-
ადგენს მიღწეული შედეგების გაზომვის სასუ-
რველ ინდიკატორს, რადგან იგი ასახავს მხო-
ლოდ სტატისტიკურ მონაცემს, რომლიდანაც 
გამოცლილია თვისობრივი შემადგენელი. მის 
საპირწონედ უმჯობესია, ინდიკატორად განი-
საზღვროს უფრო მეტად კონკრეტული მონაცე-
მი. მაგალითად: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

მარტოხელა ხანდაზმულებისთვის შინმოვლის 
დამატებითი სერვისების (სასურველია გაკეთ-
დეს ჩამონათვალი) მიწოდება. ხოლო სამიზნე 
მონაცემად გაიწეროს ის სასურველი მაჩვენე-
ბელი, რომლის მიღწევაც სასურველია პროგ-
რამის ფარგლებში. მაგ: მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები მარტოხელა ხანდაზმულების 40%-
მა მიიღო 5 დამატებითი სერვისი. 

პროგრამების შედეგების შეფასების ინდიკა-
ტორებისა და სამიზნე მონაცემის განსაზღვრის 
შემდგომ, მნიშნელოვანია განისაზღვროს შე-
რჩეული ინდიკატორებისთვის პროგრამის და-
წყებამდე არსებული ე.წ. საბაზისო მონაცემი 
(Baseline data). მაგალითად, თუ კი შედეგის 
ერთ-ერთ სამიზნე ინდიკატორად შერჩეული 
გაქვთ: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხე-
ლა ხანდაზმულების 40% მიიღებს 5 დამატებით 
სერვისს, მაშინ საწყისი მონაცემი იქნება პროგ-
რამის გახორციელებამდე მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები რამდენი მარტოხელა ხანდაზმული 
იღებდა შინმოვლის რამდენ სერვისს. 

მნიშვნელოვანია
საბაზისო მონაცემები საშუალებას გვაძლევს შევადაროთ პროგრამის ღონისძიებების 
განხორციელების შედეგად მიღებული შედეგი იმ მდგომარეობას, რაც პროგრამის 
განხორციელებამდე იყო. საბაზისო მონაცემების მითითება მნიშვნელოვანია, როგო-
რც პროგრამის უშუალო პროგრესის გასაზომად, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში 
დინამიკის დასანახად

მას შემდეგ, რაც შემუშავდება ინდიკატორები 
და მიეთითება საწყისი მონაცემი უნდა შემუშა-
ვდეს მონიტორინგისა და შეფასების მატრიცა 
(დანართი 5) სადაც გაიწერება მონიტორინგი-
სა და შეფასების პერიოდულობა, მონაცემ-
თა მოგროვების მეთოდები, პასუხისმგებელი 
პირი/სამსახური. მონიტორინგისა და შეფასე-
ბის აქტივობები მონაცემების შეგროვებასთან 
ერთად, ასევე შესაძლოა მოიცავდეს პირის-
პირ შეხვედრებს პროგრამის ბენეფიციარებ-
თან, პროგრამაში ჩართულ სერვისის მიმწო-
დებლებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარე-
ებთან, რათა მეტად ობიექტურად შეფასდეს 
პროგრამის მიმდინარეობა და შედეგები. 

მუნიციპალური პროგრამების მიმდინარეო-
ბის მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით 

უმჯობესია გამოვიყენოთ, ეკონომიკური თა-
ნამშრომლობისა და განვითარების ორგანი-
ზაციის (OECD) მიერ შემოთავაზებული მონი-
ტორინგის ორ დონიანი სისტემა: პროგრამის 
მიმდინარეობის მონიტორინგი და შედეგების 
მონიტორინგი. აღნიშნული სისტემა მონიტო-
რინგს უწევს, როგორც უშუალოდ პროგრამის 
განხორციელების პროცესს ასევე იმ შედეგებს, 
რაც სერვისების მიწოდებით იქნა მიღწეული.

მონიტორინგის ეტაპზე ასევე მნიშვნელოვანია 
შემოწმდეს რამდენად არის დაცული ბენეფიცია-
რების ჩართვის კრიტერიუმები (Gate Keeping), 
შეესაბამება თუ არა ბენეფიციართა მახასიათებ-
ლები პროგრამით განსაზღვრულ ჩართვის კრი-
ტერიუმებს (სოციალური მდგომარეობა, ასაკობ-
რივი ჭრილი, სქესი, დაავადებიანობა და სხვა). 
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მიზნები

პროდუქტები

შედეგები

აქტივობები

შენატანები

შე
დე

გე
ბი

მი
მდ

ინ
არ

ეო
ბა









~~ რა ეფექტი აქვს მიღწეულ პირდაპირ შედეგს 
გრძელვადიანად?

~~ რა პირდაპირი შედეგი დადგა? როგორ 
გაუმჯობესდა ბენეფიციართა მდგომარეობა?

~~ რა სერვისები და პროდუქტები იქნება 
მოწოდებული? რამდენმა ბენეფიციარმა 
ისარგებლა პროგრამით?

~~ ხორციელდება თუ არა დაგეგმილი 
აქტივობები დაგეგმილი პერიოდულობით?

~~ რა ფინანსური, ადამიანური და 
მატერიალური რესურსი იხარჯება?

16 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ეფექტიანობის აუდიტის მეთოდოლოგია, https://sao.ge/files/
kanonmdebloba/PA%20Leaflet%20GEO.pdf, წყაროზე წვდომის თარიღი: 29.08.2018

მონიტორინგის შემდგომი ეტაპია შეფასე-
ბა, რომლის მიზანია განსაზღვროს რამდე-
ნად მიზნობრივად და ეფექტიანად განხო-
რციელდა პროგრამა. სარეკომენდაციოდ, 
სახელმძღვანელოში შემოთავაზებულია სა-
ქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსა-
ხურის ეფექტიანობის აუდიტის მეთოდოლო-
გია16. რამდენადაც, აღნიშნული სამსახური 
უზრუნველყოფს სახელმწიფო, ავტონომიური 
და ადგილობრივი თვითმმართველი ბიუჯე-
ტებიდან, ასევე დონორების მიერ გაწეული 
სახსრებით დაფინანსებული პროგრამებისა 
და კონკრეტული ღონისძიებების ეკონომი-

ურობის, პროდუქტიულობის, ეფექტიანობის 
შეფასებას და შესაბამისი რეკომენდაციების 
მომზადებას, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, 
როგორც პროექტების დაგეგმვის, ასევე მი-
მდინარეობისა და შეფასების პროცესში გათ-
ვალისწინებული იქნეს მათი შეფასების მეთო-
დოლოგიური კრიტერიუმები. 
ეფექტიანობის აუდიტი მოიცავს პროგრამის შე-
ფასებას სამი კრიტერიუმის მიხედვით: ეკონო-
მიურობა (Economy), პროდუქტიულობა (Ef-
ficiency) და ეფექტიანობა (Effectiveness). 
მეტი სიცხადისთვის მათი ურთერთმიმართება წა-
რმოდგენილა გრაფიკზე.

ეფექტიანობა

დასახული მიზანი

 ეკონომიურობა პროდუქტიულობა

გამოყენებული 
რესურსები (Input)

საბიუჯეტო 
ორგანიზაციების 

ქმედებები
საბოლოო პროდუქტი/

შედეგი (Output)
ეფექტი/გავლენა 

(Outcome)

  

წყარო: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

თავი III: პროგრამების მონიტორინგისა და 
შეფასების დაგეგმვა
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ეკონომიურობა მოცემული ხარისხის პირო-
ბებში საქონელსა ან/და მომსახურებაზე გაწეუ-
ლი დანახარჯების მინიმიზაციას გულისხმობს. 
დანახარჯები თავის მხრივ აერთიანებს, რო-
გორც ფინანსურ, ასევე ადამიანურ და მატე-
რიალურ რესურსებს. ეკონომიურობის კრიტე-
რიუმი აფასებს რამდენად ხელსაყრელ ფასად 
იქნა მოპოვებული საქონელი თუ მომსახურე-
ბა? შესაბამისობაშია თუ არა ისინი მოთხოვნე-
ბის რაოდენობასა და ხარისხს?

პროდუქტიულობის შეფასებას აუდიტის სა-
მსახური ორი მთავარი კითხვით ახდენს: 1) 
შეიძლებოდა თუ არა იმავე შედეგის მიღწევა 
უფრო ნაკლები დანახარჯებით? 2) რაოდენო-
ბრივად და ხარისხობრივად ანალოგიური მო-
ცულობის რესურსების გამოყენებით შეიძლე-
ბოდა თუ არა უკეთესი შედეგის მიღწევა? ეკო-
ნომიურობასა და პროდუქტიულობას შორის 
მჭიდრო კავშირია და ერთი შეხედვით მსგა-
ვსი კრიტერიუმებია, თუმცა პროდუქტიულობა 
უფრო მეტად აფასებს მიღწეული შედეგისა და 
გამოყენებული რესურსების თანაფარდობას. 

ეფექტიანობა ორი ნაწილისგან შედგება: 
1) მიღწეული იქნა თუ არა წინასწარ განსა-
ზღვრული მიზნები, 2) რამდენად უკავშირ-
დება განმახორციელებელი ქმედებებით 
(აქტივობები, გადაწყვეტილებები) მიღწეუ-
ლი ფაქტობრივი შედეგები წინასწარ განსა-
ზღვრულ მიზნებს. ეფექტიანობა პასუხობს 
შემდეგ კითხვებს: რამდენად რელევანტურია 
პროგრამის მექანიზმები დასახული მიზნის 
მისაღწევად? რამდენად საჭირო იყო პროგ-
რამის შეთავაზებული ფორმით განხორციე-
ლება? ორგანიზაციის სტრუქტურა, გადაწყვე-
ტილების მიღების პროცედურები რამდენად 
იძლევა მიზნის მიღწევის საშუალებას? რა გა-
ვლენას ახდენს გარემო ფაქტორები დასახუ-
ლი მიზნების მიღწევაზე? იყო თუ არა გათვა-
ლისწინებული ისინი?

საბოლოოდ შეფასების დოკუმენტი უნდა იძლე-
ოდეს ნათელ სურათს შემდეგ საკითხებზე:

~~ რამდენად ეფექტიანად და ნათლად 
არის ჩამოყალიბებული/განსაზღვრული 
პროგრამების მომზადებისა და დაგეგ-
მვის ეტაპები;

~~ არის თუ არა თუ პროგრამის უზრუნველ-
საყოფად გამოყენებული საშუალებები 
(სამართლებრივი, ფინანსური და სხვ.) და 
მიზნები - სათანადო, შესაფერისი და შე-
საბამისი; 

~~ პროგრამის განხორციელების პროცესში 
რამდენად ეფექტურია ორგანიზაციული 
სტრუქტურის, გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესი და მართვის სისტემა; 

~~ აკმაყოფილებს თუ არა პროგრამის პრო-
დუქტები საზოგადოების მოლოდინსა და 
დასახულ მიზნებს;

~~ რამდენად ადეკვატურია პროგრამის მო-
ნიტორინგისა და ანგარიშგების სისტემა;

~~ რა ფაქტორები გამოვლინდა, რომლებიც 
აბრკოლებს მიზნის სასურველ დონემდე 
მიღწევას; 

~~ გამოვლენილი პრობლემების მიზეზები 
პროგრამების მიზნების მიღწევის არსებუ-
ლი გზებით ხომ არ არის გამოწვეული.

მნიშვნელოვანია, რომ მონიტორინგისა და შე-
ფასების შედეგების ანგარიში მომზადებული 
იყოს ნარატიული ფორმით და გაზიარებული 
იქნეს სამუშაო ჯგუფში დამუშავებისთანავე, 
რათა გათვალისწინებული იქნეს, როგორც 
პროგრამის შემდგომი მიმდინარეობის პრო-
ცესში, ასევე ახალი პროგრამების დანერგვი-
სას. სასურველია, შეფასებითი ანგარიში მოი-
ცავდეს რეკომენდაციებს პროცესის შემდგომი 
გაუმჯობესების მიზნით.

კარგ პრაქტიკაზე დაყრდნობით სახელმძღვა-
ნელოში შემოთავაზებულია მონიტორინგისა 
და შეფასების მატრიცის ფორმა მონიტორი-
ნგის ორივე დონისთვის.

მონიტორინგის და შეფასების პროცესის სქემა
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~~  ინდიკატორების განსაზღვრა

ნაბიჯი 1

~~  საბაზისო მონაცემების იდენტიფიცირება

ნაბიჯი 2

~~  მონიტორინგის და შეფასების მატრიცის შემუშავება

ნაბიჯი 3

~~  მონიტორინგის და შეფასების განხორციელება

~~  ანგარიშის მომზადება

~~  ანგარიშის გაზიარება

ნაბიჯი 4

ნაბიჯი 5

ნაბიჯი 6

თავი III: პროგრამების მონიტორინგისა და 
შეფასების დაგეგმვა
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დანართები
დანართი 1. მონაცემების ტიპები და ინფორმაციის წყარო 

მონაცემი ინფორმაციის წყარო

დემოგრაფიული მდგომარეობა
(მოსახლეობის რიცხოვნობა, ასაკობრივ/სქე-
სობრივ ჭრილში; შობადობისა და სიკვდილი-
ანობის დინამიკა; მიგრაცია)

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

მუნიციპალიტეტში დასაქმების მაჩვნებელი
(დასაქმებულ პირთა რაოდენობა საქმიანო-
ბის სფეროების მიხედვით (საჯარო სექტორი, 
არასამთავრობო სექტორი, კერძო სექტორი, 
სოფლის მეურნეობა)

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; მუნიცი-
პალიტეტის შესაბამისი სამსახური.

უმუშევრობის მაჩვეენებლი (რეგიონში)
(უმუშევარ პირთა რაოდენობა, მ.შ. პროფესი-
ების მიხედვით) 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; მუნიცი-
პალიტეტის შესაბამისი სამსახური.

მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ცხოვრების 
დონე

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; მუნიცი-
პალიტეტის შესაბამისი სამსახური; სოციალუ-
რი მომსახურების სააგენტო

პენსიის, სახელმწიფო სოციალური დახმარე-
ბებისა და შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა:
~~ პენსიონერი;
~~ სოციალურად დაუცველი (კეთილდღეო-

ბის ქულების1 მიხედვით), მ.შ. თვითმმა-
რთველი ერთეულის ბიუჯეტიდან დაფი-
ნანსებულ სოციალურად დაუცველი მოსა-
ხლეობის რაოდენობა; 
~~ მარტოხელა;
~~ მრავალშვილიანი;
~~ ობოლი; მარჩენალ დაკარგული;
~~ პოლიტ. რეპრესირებული;
~~ სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები;
~~ საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღები;
~~ შშმ პირთა რაოდენობა (ასაკობრივ ჭრი-

ლში);
~~ სხვა.

სოციალური მომსახურების სააგენტო; მუნიცი-
პალიტეტის შესაბამისი სამსახური

ადგილობრივი პროგრამების მონიტორინგის 
და შეფასების შედეგები, მიმდინარე და წინა 
წლების მონაცემები

მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური
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მონაცემი ინფორმაციის წყარო

არსებული ადგილობრივი პროგრამების მო-
სარგებლეთა რაოდენობა (პროგრამების და 
სამიზნე ჯგუფების მიხედვით)

მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური

მოქმედი ჯანდაცვის და ზრუნვის სახელმწი-
ფო პროგრამები

ჯანდაცვის სამინისტრო; დაავადებათა კონტ-
როლის ეროვნული ცენტრი; სოციალური მო-
მსახურების სააგენტო. 

სახელმწიფო პრიორიტეტები (BDD დოკუმე-
ნტით განსაზღვრული)

ფინანსთა სამინისტრო

ადგილობრივი პრიორიტეტები (BDD დოკუ-
მენტით განსაზღვრული)

ფინანსთა სამინისტრო; მუნიციპალიტეტის შე-
საბამისი სამსახური.

ჯანდაცვის, ზრუნვის და სოციალური დაცვის 
მიმართულებით არსებული მარეგულირებელი 
მექანიზმები / განხორციელებული ცვლილებე-
ბი; ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები. 

ჯანდაცვის სამინისტრო; მუნიციპალიტეტის 
შესაბამისი სამსახური. 

ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მი-
მართულებები, მ.შ. მომავალი წლის სახელ-
მწიფო პროგრამების მონახაზი

ჯანდაცვის სამინისტრო (კომუნიკაციის ეტაპზე)

სხვა მუნიციპალიტეტების გამოცდილება ჯა-
ნდაცვის, ზრუნვის და სოციალური დაცვის 
მიმართულებით

შესაბამისი მუნიციპალიტეტები

ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემები/ანგარი-
შები მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომა-
რეობის შესახებ

ჯანდაცვის სამინისტრო; დაავადებათა კონტ-
როლის ეროვნული ცენტრი.

გამგეობა/მერიის სამსახურებში მოსახლეო-
ბის მიმართვიანობა (მიზეზები, გატარებული 
ღონისძიებები)

მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური

მუნიციპალიტეტში/შესაბამის რეგიონში გა-
ნხორციელებული კვლევები, საექსპერტო 
მოსაზრებები

მუნიციპალიტეტში/რეგიონში მოქმედი არა-
სამთავრობო ორგანიზაციები, დონორი ორ-
განიზაციები (ბევრ ასეთ ორგანიზაციას აქვს 
საკუთარ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია)

მუნიციპალიტეტში არსებული სიმძლავრის 
შეფასება: 
~~ საავადმყოფოების რაოდენობა (სახელ-

მწიფო, კერძო), საწოლების რაოდენობა;

~~ პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების, ამბუ-
ლატორია/პოლიკლინიკების რაოდენობა;

~~ რეაბილიტაციის და სხვა სპეციალიზირე-
ბული დაწესებულებების რაოდენობა; 

~~ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება;

დაავადებათა კონტროლის ცენტრი; ჯანდა-
ცვის სამინისტრო; სერვისის მიმწოდებლები; 
მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახური (აღ-
ნიშნული ინფორმაციის მოძიება/განახლება 
შესაძლებელია სამუშაო ჯგუფის მიერ დამო-
უკიდებლად)
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მონაცემი ინფორმაციის წყარო

~~ ხანდაზმულთა სახლების, დღის ცენტრე-
ბის რაოდენობა;

~~ პროფესიული სასწავლებლების რაოდე-
ნობა მათი სპეციალიზაციის მითითებით;

~~ სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა 
(სპეციალობათა მიხედვით, მ.შ. სოფლის 
ექიმი/ექთანი);

~~ მუნიციპალიტეტში მოქმედი ჯანდაცვის სა-
დაზღვევო ორგანიზაციები, დაზღვეულთა 
რაოდენობა;

~~ სხვა.

მუნიციპალიტეტში საავადმყოფოში, პირვე-
ლად ჯანდაცვის ცენტრებში პაციენტების მი-
მართვიანობა 
(მიმართვის მიზეზები, ლეტალობის, დაავა-
დების მაჩვენებლები)

დაავადებათა კონტროლის ცენტრი; ჯანდა-
ცვის სამინისტრო; სერვისის მიმწოდებლები.

დანართები
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კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)

დანართი 2. ჯანდაცვის პროგრამებზე მომუშავე ჯგუფის და საბიუჯეტო 
ჯგუფის მუშაობის გეგმა-გრაფიკი
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კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)

დანართები

დანართი 3. სამიზნე ჯგუფების მაგალითი

სამიზნე ჯგუფი

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

სქესი ასაკობრივი ჭრილი

სოციალური 
შემწეობის მიმღები 
/ სხვა სოციალური 

სტატუსის 
მატარებელი

მათ შორის ქვეჯგუფი F M 0
5

6-
18

19
2

5

26
5

9

60
6

5

66
8

0

80
 ზ

ევ
ით

სოციალური შემწეობის მიმღები, <70000

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

შშმპ მათ შორის: 

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

მრავალშვილიანი მათ შორის: 

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

მარჩენალ 
დაკარგული მათ შორის: 

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე
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კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)

სამიზნე ჯგუფი

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

სქესი ასაკობრივი ჭრილი

სოციალური 
შემწეობის მიმღები 
/ სხვა სოციალური 

სტატუსის 
მატარებელი

მათ შორის ქვეჯგუფი F M 0
5

6-
18

19
2

5

26
5

9

60
6

5

66
8

0

80
 ზ

ევ
ით

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

მარტოხელა მათ შორის: 

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

დევნილი მათ შორის: 

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

სხვა მათ შორის: 

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

სოციალური შემწეობის მიმღები, >70000 და < 
100000

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი
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კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)

დანართები

სამიზნე ჯგუფი

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

სქესი ასაკობრივი ჭრილი

სოციალური 
შემწეობის მიმღები 
/ სხვა სოციალური 

სტატუსის 
მატარებელი

მათ შორის ქვეჯგუფი F M 0
5

6-
18

19
2

5

26
5

9

60
6

5

66
8

0

80
 ზ

ევ
ით

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

შშმპ მათ შორის: 

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

მრავალშვილიანი მათ შორის: 

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

მარჩენალ 
დაკარგული მათ შორის:

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

მარტოხელა მათ შორის:

ლოგინად ჩავარდნილი
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სამიზნე ჯგუფი

რ
აო

დ
ენ

ო
ბა

სქესი ასაკობრივი ჭრილი

სოციალური 
შემწეობის მიმღები 
/ სხვა სოციალური 

სტატუსის 
მატარებელი

მათ შორის ქვეჯგუფი F M 0
5

6-
18

19
2

5

26
5

9

60
6

5

66
8

0

80
 ზ

ევ
ით

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

დევნილი მათ შორის:

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

სხვა . . . . . . . . . მათ შორის:

ლოგინად ჩავარდნილი

ქრ. ავადმყოფი

ფსიქიკური პრობლემის მქონე

მედიკამენტის საჭიროების მქონე

დიალიზზე მყოფი

სხვა -------

შენიშვნა

გაითვალისწინეთ, რომ გამოიყენოთ სამიზნე ჯგუფის შერჩევის ისეთი კრიტერიუმები, რომლე-
ბიც იქნება მარტივი, მოძიებადი და დათვლადია.
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დანართები

დანართი 4. საჭიროებათა კვლევის ფარგლებში დამატებითი ინფორმაციის 
მოძიების მატრიცა

სამიზნე ჯგუფი რისკი მოთხოვნა / გაჩენილი საჭიროება

სოციალურად 
დაუცველი: Life-cycle ინდივიდუალური:

<70000 Health ~~ ფინანსური დახმარების მიღება
>70000 
<100000 Economic ~~ ჯანდაცვის/სოციალური სერვისების თანადაფინანსება

შშმპ ~~ მედიკამენტების დაფინანსება
მრავალშვილიანი ~~ შინმოვლის საჭიროება
მარჩენალ 
დაკარგული ~~ დამხმარე საშუალებებით აღჭურვა

მარტოხელა ~~ გარკვეული სპეციალისტების მომსახურება
დევნილი ~~ სერვისის მიწოდება
სხვა ~~ თავშესაფარი უსახლკაროებისთვის

ოჯახი:
~~ შშმპ ოჯახების განათლების კომპონენტი

~~ არაფორმალურ მომვლელთა გადამზადება მოვლის 
კომპონენტში
~~ სახლის გარემოს მოწყობა მომვლელისათვის და პაციე-

ნტის უსაფრთხოებისთვის
თემი:

~~ დახმარება სახელმწიფო/ადგილობრივი პროგრამე-
ბით სარგებლობაში (ინფორმირება, ადმინისტრაციული 
პროცედურების მოგვარებაში ხელშეწყობა)
~~ შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა
~~ დღის ცენტრებზე მოთხოვნა
~~ დაავადებათა პრევენციის აქტივობები
~~ წახალისება ადრეული პროფილაქტიკური ღონისძიებების
~~ შინმოვლის სერვისების განვითარება
~~ დღის ცენტრების განვითარება

სამუშაო ჯგუფის ინტერესებიდან: მიზეზების დადგენა რიგ სა-
კითხებთან დაკავშირებით, მაგ. რატომ არ მიმართავს პჯდ ექიმს:
ა) თავს არიდებენ სახლში ბავშვების/ხანდაზმულის დატოვე-

ბის პრობლემის გამო;
ბ) გზის ფულის გამო;
გ) სამსახურის გამო;
დ) არ ენდობა ექიმს;
ე) არ ფლობს ინფორმაციას;
ვ) სხვა.
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