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ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხის- 
მგებელია დოკუმენტის დამკვეთი და ავტორი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევ-
როკავშირის შეხედულებებს.

დოკუმენტი შემუშავებულია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) დაკვეთით, ევრო-
კავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის: ,,მუნიციპალური სერვისების ხარისხის შეფასების 
ინსტრუმენტი“ (MUSQAT)“ ფარგლებში.



შესავალი
წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) პრო-
ექტის: „მუნიციპალური სერვისების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი“ (MUSQAT) ფარგლებში. 
პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. 

2019 წელს, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა, მუნიციპალიტეტების და სხვადასხვა 
სფეროს ექსპერტების ჩართულობით, შეიმუშავა მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შე-
ფასების სახელმძღვანელო (შემდგომში, სახელმძღვანელო). ამავე წელს, სახელმძღვანელოს 
პილოტირების მიზნით, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის 16-მა მუნიციპალიტეტმა, CTC-ის 
მხარდაჭერით, განახორციელა თვითშეფასება. 

2020 წელს, MUSQAT-ის პროექტის ფარგლებში, ავსტრიის საჯარო მმართველობის კვლევების 
ცენტრის (KDZ) ექსპერტების ჩართულობით, მოხდა სახელმძღვანელოს (კრიტერიუმები, ინდი-
კატორები, თვითშეფასების მეთოდოლოგია) რევიზია და მეორე რედაქციის შემუშავება. 

იმავე 2020 წელს, CTC-ის კოორდინაციით, სახელმძღვანელოს მეორე რედაქციით, კახეთის 8 
მუნიციპალიტეტმა1 განახორციელა მომსახურების ხარისხის თვითშეფასება, რასაც წინ უძ- 
ღვოდა მენეჯმენტის გადამზადება.

ამის შემდეგ, 2021 წელს, MUSQAT-ის პროექტის ფარგლებში, CTC-იმ გადაამზადა კახეთის 8 
რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია2, რომლებმაც გააკეთეს კახეთის რეგიონში შემა-
ვალი მუნიციპალიტეტების ე.წ. გარე შეფასება. 

კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მომსახურების ხარისხის გარე შეფასების შედეგების 
ანგარიში (შემდგომში, ანგარიში) ფოკუსირდება მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის მარ-
თვის სფეროში მუნიციპალიტეტებში არსებულ ზოგად ტენდენციებზე, მიგნებებსა და დას-
კვნებზე. ანგარიშის მიზანს არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის შედარება ან რანგირება.

მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის კონცეფცია, 
შეფასების კრიტერიუმები და ინდიკატორები
როგორც აღინიშნა მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის გარე შეფასება განხორციელდა სა-
ხელმძღვანელოსა და მატრიცის საფუძველზე. 

შეფასების მიზნებისთვის მუნიციპალური მომსახურების ხარისხი გულისხმობს მუნიციპალური 
მომსახურების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ოთხი ურთიერთდაკავშირებული პირობის 
არსებობას: 

ახმეტის მუნიციპალიტეტი; გურჯაანის მუნიციპალიტეტი; დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი; ლაგოდეხის  მუნი-
ციპალიტეტი; თელავის მუნიციპალიტეტი; საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი; სიღნაღის მუნიციპალიტეტი; ყვარელის 
მუნიციპალიტეტი
ქალები რეგიონიდან საზოგადოების განვითარებისთვის (გურჯაანი); საქართველოს სამოქალაქო განვითარების 
ასოციაცია (ლაგოდეხი); ააიპ „კახეთი“ (ახმეტა); სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია „სპექტრი“ 
(საგარეჯო); სოფლის ქალები ადამიანის უფლებებისათვის (თელავი); ახალსოფლის ახალგაზრდული ცენტრი 
(ყვარელი); დედოფლისწყაროს ლაგი (დედოფლისწყარო); სათემო კავშირი ნუკრიანი (სიღნაღი)
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მომსახურების განვითარების გრძელვადიანი ხედვის 
მომსახურების ხარისხზე ორიენტირებული მიდგომის
მუნიციპალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის
ინსტიტუციური შესაძლებლობების   

სახელმძღვანელოს მიზნებისთვის:

მომსახურების განვითარების გრძელვადიანი ხედვის არსებობა განიმარტება როგორც მუ-
ნიციპალიტეტის განაცხადი, თუ როგორ ხედავს ის არსებული გამოწვევების დაძლევას და 
მომსახურების განვითარებას გრძელვადიან პერიოდში (3-10 წწ.).3

მუნიციპალური მომსახურების ხარისხზე ორიენტირებული მიდგომა გულისხმობს მუნი-
ციპალური მომსახურების რომელიმე ეტაპზე (დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასებისა 
და განვითარების (გაუმჯობესების)) მომხმარებელთა მოლოდინებისა და მომსახურებით 
კმაყოფილების კვლევის, ანალიზისა და მასზე რეაგირების გაწერილი მექანიზმების არ-
სებობას, რაც მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის მინიმალურ პირობას ქმნის და 
მუნიციპალიტეტში მომსახურების ხარისხზე ორიენტირებული მიდგომების არსებობის 
იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა.4

მუნიციპალური მომსახურების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს მუნიციპალური მომსახუ-
რებით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და მომხმარებლების დაფარვის ხარისხს.5

მუნიციპალიტეტის ინსტიტუციური შესაძლებლობები განიმარტება, როგორც მუნიციპალი-
ტეტის ორგანიზაციული და მატერიალური შესაძლებლობების ერთობლიობა, რომელიც 
გავლენას ახდენს და განაპირობებს ზემოთ აღნიშნული სამი პირობის პრაქტიკული რე-
ალიზაციის ხარისხს.6

მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის შეფასების მატრიცა შედგება 4 ბლოკისგან, რომელიც 
აერთიანებს 32 კრიტერიუმს და 112 ინდიკატორს. კრიტერიუმი განსაზღვრავს თვითშეფასების 
სფეროს - ობიექტს, ხოლო ინდიკატორი აფასებს შესაბამის სფეროში არსებული მუნიციპალური 
მომსახურების ხარისხს.  

პირველ ბლოკში გაერთიანებული კრიტერიუმები აფასებს მუნიციპალიტეტის ინსტიტუციური 
შესაძლებლობების ხარისხს (8 კრიტერიუმი 16 ინდიკატორი), დანარჩენ სამ ბლოკში კი 
კრიტერიუმები დაჯგუფებულია დარგობრივი ნიშნით და აფასებს საქართველოს კანონმდებ-
ლობით გათვალისწინებული მუნიციპალური მომსახურების თითქმის ყველა სახეს. დარგობ-
რივი ნიშნით კრიტერიუმები გაერთიანებულია შემდეგ სამ ბლოკში: მდგრადი ეკონომიკური 
განვითარება (7 კრიტერიუმი 23 ინდიკატორი), ინკლუზიური სოციალური განვითარება (8 კრი-
ტერიუმი 35 ინდიკატორი) და მდგრადი გარემოს განვითარება (9 კრიტერიუმი 38 ინდიკატორი), 
იხილეთ გრაფა №1.

დეტ. იხილეთ მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის თვითშეფასების სახელმძღვანელო, 2 გვ.
იქვე.
შეფასების მიზნებისათვის ტერმინი მუნიციპალური მომსახურების ხარისხზე ორიენტირებული მიდგომის არსებო-
ბა მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის მართვის შედარებით უფრო ვიწრო განმარტებას წარმოადგენს აღნიშ-
ნული ვიწრო განმარტება განპირობებულია საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ხარისხის მართვის სისტემური 
მიდგომის პრაქტიკის არარსებობით. შეფასების მიზანია მუნიციპალიტეტებში იდენტიფიცირებულ იქნას მომსა-
ხურების ხარისხზე ორიენტირებული მიდგომების ელემენტების არსებობა, რასაც შემდგომში შეიძლება დაეფუძ-
ნოს მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის მართვის უფრო სრულყოფილი და მდგრადი სისტემების განვითარება. 
დეტალურად იხილეთ მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის თვითშეფასების სახელმძღვანელო, 2 გვ.
იქვე.
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თითოეულ კრიტერიუმი ფასდება 1-დან 7-მდე ინდიკატორით, საშუალოდ 4 ინდიკატორით. 
ინდიკატორის მაქსიმალური შეფასების მაჩვენებელია 1 ქულა, მინიმალური - 0 ქულა. განსაზ-
ღვრულ შემთხვევაში ინდიკატორის ნაწილობრივი დაკმაყოფილება ფასდება 0.5 ქულით. 

შეფასების საბოლოო შედეგით დგინდება მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის ინდექსი. 

ანგარიშის სტრუქტურა
 
ანგარიშში წარმოდგენილია კახეთის რეგიონში შემავალი 8 მუნიციპალიტეტის შედეგების 
შემაჯამებელი მონაცემები MUSQAT-ით გათვალისწინებული კრიტერიუმებისა და ბლოკების 
მიხედვით, რომელიც საშუალებას იძლევა შეფასებულ იქნას მუნიციპალიტეტში არსებული 
ინსტიტუციური გარემო და მუნიციპალური მომსახურების ცალკეულ სფეროებში არსებული 
მდგომარეობა.

ანგარიშის პირველ ნაწილში შეფასების შედეგები მოცემულია კრიტერიუმების მიხედვით 
ძირითადი მიგნებების სახით, მეორე ნაწილში შედეგები განხილულია ბლოკებისა და ინდი-
კატორების მიხედვით, ხოლო ბოლო ნაწილი ეთმობა შეფასებისას გამოკვეთილ ზოგად დას- 
კვნებს. 

გრაფა №1

მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის თვითშეფასების სახელმძღვანელოს
ბლოკები, კრიტერიუმები, ინდიკატორები

I ბლოკი
ინსტიტუციური განვითარება

II ბლოკი
მდგრადი ეკონომიკური განვითარება

III ბლოკი
სოციალური განვითარება

IV ბლოკი
მდგრადი გარემოს განვითარება
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ძირითადი მიგნებები კრიტერიუმების მიხედვით7

პირველი ბლოკი - ინსტიტუციური განვითარება
გრაფა №2

I ბლოკის შეფასების შედეგები კრიტერიუმებისა და მუნიციპალიტეტების
საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით

1. ადმინისტრაციული გარემო

2. სამოქალაქო ქარტია

3. სტატისტიკის დამუშავება

4. სტრატეგიული დაგეგმვის პროცედურა

5. ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობა

6. პროფესიული განვითარება

7. ფისკალური დამოუკიდებლობა

8. ელექტრონული მომსახურება

03

32%

0%

0%

0%

6%

19%

12%

13%

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში ადმინისტრაციული გარემოს კრიტერიუმის შეფასების 
საშუალო მაჩვენებელია 32%.

მუნიციპალიტეტებში, როგორც წესი, ფუნქციონირებს მოქალაქეთა მისაღები, სადაც მუდმი-
ვად იმყოფება მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი (საკანცელარიო საქმისწარმოებაზე პასუხის-
მგებელი პირი), რომელიც პასუხისმგებელია საშვის დაშვებაზე, განცხადების მიღებაზე და 
მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულებისა და თანამდებობის პირების საკონტაქტო ინ-
ფორმაციის გაცემაზე.

შედარებით იშვიათია მოქალაქეთა მომსახურების სპეციალურად კეთილმოწყობილი სივრცის 
არსებობა, სადაც მოქალაქეს შეუძლია ერთ ადგილზე (ერთი ფანჯრის პრინციპით) მიიღოს მუ-
ნიციპალიტეტის სხვადასხვა მომსახურება, ინფორმაცია, დატოვოს განცხადება და ა.შ. 

მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტს გააჩნია სატელეფონო ქსელებში კომუნიკაციის დამტკიცებუ-
ლი სტანდარტი.

მუნიციპალიტეტების ნახევარზე მეტს ადმინისტრაციულ შენობის შესასვლელები ადაპტირე-
ბული აქვს შშმ პირებისთვის, თუმცა მათთვის არ არის უზრუნველყოფილი შენობის სართულებს 
შორის გადაადგილების შესაძლებლობა.

1 კრიტერიუმი 

კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შეფასება მუნიციპალიტეტების მიხედვით იხილეთ ანგარიშის დანართში. 7
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შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალური მომსახურების სამოქალაქო ქარტიის 
კრიტერიუმის შეფასების მაჩვენებელია 0%.  

მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ მომხმარებელთა საჭიროებებისა და მოლოდინების შესაბა-
მისად განსაზღვრული მუნიციპალური მომსახურების სტანდარტები.8 

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებისა და მის 
საფუძველზე დაგეგმვის კრიტერიუმის შეფასების მაჩვენებელია 0%.  

მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ სტატისტიკური მონაცემების ნუსხა და სტატისტიკური ინფორ-
მაციის შეკრების, სისტემატიზაციის, დამუშავების, შენახვისა და გამოქვეყნების წესი.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში სტრატეგიული დაგეგმვის პროცედურის კრიტერიუმის 
შეფასების მაჩვენებელია 0%.

მუნიციპალიტეტებს დამტკიცებული არ აქვთ სტრატეგიული დაგეგმვის პროცედურა, სადაც 
გათვალისწინებულია დაინტერესებული მხარეების გამოვლენისა და ჩართვის მექანიზმები.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის კრიტერიუმთან 
შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 6%. 

კახეთის მუნიციპალიტეტებს ერთობლივად დაფუძნებული აქვთ ააიპ ვიზიტ კახეთი, რომელიც 
ტურიზმის განვითარების მიმართულებით ახორციელებს აქტივობებს. მუნიციპალიტეტებში 
ფაქტობრივად იშვიათად ფიქსირდება მუნიციპალური მომსახურების ორზე მეტ სფეროში ინ-
ტერმუნიციპალური თანამშრომლობის პრაქტიკა. ამასთან, შეფასების პროცესში მუნიციპა-
ლიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად 2021 წლის ბოლოდან იგეგმება ინტერ-
მუნიციპალური თანამშრომლობის განვითარება მიუსაფარი ძაღლების მართვის სფეროში. 

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში საჯარო მოხელეთა კომპეტენცია და სტაბილურობის 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 19%.

მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში მოხელეთა მინიმუმ 60% ბოლო 6 წლის განმავლობაში 
არ შეცვლილა, რაც მოხელეთა მინიმალურ საკადრო სტაბილურობაზე მიუთითებს. 

აღნიშნული დადებითი ტენდენციის მიუხედავად მცირეა ვაკანტური თანამდებობების კარი-
ერული განვითარების გზით შევსების პრაქტიკა. ვერცერთი მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს 
მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული განვითარებისთვის შრომის ანაზღაურებისთვის 
გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებების საერთო მოცულობის არანაკლებ 1%-ის ათვისებას, რომ-
ლის ვალდებულებაც გათვალისწინებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით. 

შეფასების შედეგით, პროფესიული განვითარების მიზნით სწავლება, პროფესიული განვი-
თარების ყოველწლიური გეგმის მიხედვით, გავლილი აქვს მუნიციპალიტეტის მოხელეთა 
არანაკლებ 30%-ს მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტში, რაც ადგილობრივ დონეზე პროფესიული 
განვითარების პოლიტიკის მნიშვნელოვან გამოწვევაზე მიანიშნებს.

2 კრიტერიუმი 

3 კრიტერიუმი 

4 კრიტერიუმი 

5 კრიტერიუმი 

6 კრიტერიუმი 

დეტალურად, იხ. მატრიცის მე-2 კრიტიერიუმის განმარტება. 8
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შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში ფისკალური დამოუკიდებლობის კრიტერიუმთან 
შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 12%. 

მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას არ აქვს მინიმალურად აუცილებელი ფისკალური დამო-
უკიდებლობა.9 კერძოდ, საკუთარი შემოსულობებიდან10 მიღებული სახსრებით არ შეუძლია და-
აფინანსოს მუნიციპალიტეტის გადასახდელების მინიმუმ 30%. 

მუნიციპალიტეტების შემოსავლების 70%-ზე მეტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული დაფი-
ნანსებაა, რომელზე გავლენაც მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული მომსახურების განვითარების 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 13%. 

მუნიციპალიტეტების ნაწილი (3 მუნიციპალიტეტი) სპეციალურ ელექტრონულ პლატფორმებს 
იყენებს მინიმუმ 2 სახის მუნიციპალური მომსახურების მიწოდებისათვის, ხოლო მუნიციპა-
ლიტეტის მიერ შეთავაზებული მომსახურების სახეების შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობის-
თვის ელექტრონულად ხელმისაწვდომია მხოლოდ 2 მუნიციპალიტეტში. 

მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ გრძელვადიანი ხედვა ელექტრონული მომსახურების განვი-
თარების მიმართულებით.

7 კრიტერიუმი 

8 კრიტერიუმი 

მეორე ბლოკი  - მდგრადი ეკონომიკური განვითარება
გრაფა №3

II ბლოკის შეფასების შედეგები კრიტერიუმებისა და მუნიციპალიტეტების
საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით

9. ინოვაციების ხელშეწყობა

10. მოქმედი ბიზნესის ხელშეწყობა

11. ინვესტიციების მოზიდვა

12. დასაქმების ხელშეწყობა

13. ტურიზმის განვითარება

14. გარე რეკლამის რეგულირება

15. გარე ვაჭრობის რეგულირება 75%

29%

5%

2%

8%

8%

75%

იხ. მატრიცის მე-7 კრიტიერიუმის განმარტება.
საკუთარი შემოსულობების განმარტება იხ. მატრიცის მე-7 კრიტერიუმის განმარტებაში.

9

10
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შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში ინოვაციური ეკონომიკური ალტერნატივების ხელშეწყობა/
განვითარების კრიტერიუმთან შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 8%.

ინოვაციური ეკონომიკური ალტერნატივების ხელშეწყობა/განვითარების სტრატეგიული ხედ-
ვის არსებობა მხოლოდ ორ მუნიციპალიტეტში ფიქსირდება, ხოლო სტრატეგიული ხედვის შე-
საბამისად აქტივობას ერთი მუნიციპალიტეტი ახორციელებს. 
 
შეფასების შედეგები მიუთითებს, რომ ინოვაციების ხელშეწყობა არ წარმოადგენს ადგილობ-
რივი პოლიტიკის პრიორიტეტს.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში მოქმედი ბიზნესის ხელშეწყობის კრიტერიუმთან 
შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 8%. 

მოქმედი ბიზნესის ხელშეწყობის სტრატეგიული ხედვის არსებობა მხოლოდ სამ მუნიციპა-
ლიტეტში ფიქსირდება, ხოლო სტრატეგიული ხედვის შესაბამისად აქტივობა მუნიციპალიტე-
ტებში არ დაფიქსირებულა. 

შეფასების შედეგები მიუთითებს, რომ მოქმედი ბიზნესის ხელშეწყობის სტრატეგიული ხედვა 
პრაქტიკულად არ ხორციელდება, შესაბამისად ის არ წარმოადგენს ადგილობრივი პოლიტიკის 
პრიორიტეტს.

9 კრიტერიუმი 

10 კრიტერიუმი 

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში ინვესტიციების მოზიდვის კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
საშუალო მაჩვენებელია 2%.

ინვესტიციების ხელშეწყობის სტრატეგიული ხედვის არსებობა მხოლოდ ერთ მუნიციპალი-
ტეტში ფიქსირდება. შეფასების შედეგები მიუთითებს, რომ ინვესტიციების ხელშეწყობა არ 
წარმოადგენს ადგილობრივი პოლიტიკის პრიორიტეტს.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში დასაქმების ხელშეწყობის კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
საშუალო მაჩვენებელია 5%.

დასაქმების ხელშეწყობის სტრატეგიული ხედვის არსებობა მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტში 
ფიქსირდება, თუმცა სტრატეგიული ხედვის შესაბამისად აქტივობა არ არის იდენტიფიცირე-
ბული. მხოლოდ ერთი მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დასაქმების ხელშეწყობის საბიუჯეტო 
პროგრამას, თუმცა მუნიციპალიტეტს შესაბამის სფეროში სტრატეგიული ხედვა განვითარებუ-
ლი არ აქვს.  

შეფასების შედეგები მიუთითებს, რომ დასაქმების ხელშეწყობა არ წარმოადგენს ადგილობრივი 
პოლიტიკის პრიორიტეტს.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში ტურიზმის განვითარების კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
საშუალო მაჩვენებელია 29%.

მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას (6 მუნიციპალიტეტი) გააჩნია ტურიზმის ხელშეწყობაზე 
პასუხისმგებელი მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული. მიუხედავად ამისა, 
ტურიზმის ხელშეწყობის სფეროში სტრატეგიული ხედვა, მხოლოდ მათ ნახევარს გააჩნია (3 

11 კრიტერიუმი 

12 კრიტერიუმი 

13 კრიტერიუმი 
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შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში გარე რეკლამის განთავსების რეგულირების 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 75%. 

გარე რეკლამის განთავსების საკითხები რეგულირებულია მუნიციპალიტეტების ნახევარში.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში გარე ვაჭრობის, ბაზრების და ბაზრობების რეგულირების 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 75%.

გარე ვაჭრობის, ბაზრების და ბაზრობების საკითხები რეგულირებულია მუნიციპალიტეტების 
ნახევარში.

14 კრიტერიუმი 

15 კრიტერიუმი 

მესამე ბლოკი - ინკლუზიური სოციალური განვითარება
გრაფა №4

III ბლოკის შეფასების შედეგები კრიტერიუმებისა და მუნიციპალიტეტების საშუალო 
მაჩვენებლების მიხედვით

16. წყალმომარაგება

17. რეკრეაციის განვითარება

18. სოციალური ზრუნვა

19. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

20. სკოლამდელი განათლება

21. საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

22. სამოქალაქო განათლება

23. კულტურის განვითარება

6%

3%

3%

29%

22%

11%

18%

6%

მუნიციპალიტეტს). სტრატეგიული ხედვის შესაბამისად აქტივობას ახორცილებს 2 მუნიციპა-
ლიტეტი. 

შეფასების შედეგები მიუთითებს, რომ ტურიზმის ხელშეწყობა წარმოადგენს ადგილობრივი 
პოლიტიკის პრიორიტეტს, თუმცა მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას არ აქვს შემუშავებული 
სექტორის განვითარების სტრატეგიული ხედვა, რომელსაც პრაქტიკულად განახორციელებდა.
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შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში წყალმომარაგების კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
საშუალო მაჩვენებელია 6%.

მუნიციპალიტეტის სოფლებში11 წყალმომარაგების მომსახურებით უზრუნველყოფილი შინა-
მეურნეობების რაოდენობა პრაქტიკულად 50% არ აღემატება, აქედან მხოლოდ მცირე ნაწი-
ლისთვის არის უზრუნველყოფილი 24 საათიანი წყალმომარაგება.

აღნიშნული გამოწვევის მიუხედავად მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ განხორციელებული წყლის 
რესურსების აღწერა/კვლევა და არ გააჩნიათ სოფლის წყალმომარაგების განვითარების 
გრძელვადიანი ხედვა.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში რეკრეაციის განვითარების კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
საშუალო მაჩვენებელია 3%.

მხოლოდ ერთ მუნიციპალიტეტს აქვს განხორციელებული რეკრეაციული სივრცეების აღწე-
რა. აღნიშნულ სფეროში მუნიციპალიტეტების პოლიტიკა კონკრეტული პროექტების განხორ-
ციელებას ეფუძნება, მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ რეკრეაციის განვითარების პოლიტიკის 
გრძელვადიანი ხედვა. 

16 კრიტერიუმი 

17 კრიტერიუმი 

იხ. მატრიცის მე-16 კრიტიერიუმის განმარტება.11

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში სოციალური ზრუნვის კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
საშუალო მაჩვენებელია 18%.

მუნიციპალიტეტები ახორციელებენ სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი სხვადასხვა ჯგუფის 
მიმართ სოციალური ზრუნვის პროგრამებს. აქედან 6 მუნიციპალიტეტში სოციალური ზრუნვის 
პროგრამებით დაფარულია არანაკლებ ოთხი მოწყვლადი სოციალური ჯგუფი. 

სოციალური ზრუნვის პროგრამების არსებობის მიუხედავად მუნიციპალიტეტებს არ გააჩ-
ნიათ სოციალური ზრუნვის პოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვა. სოციალური დახმარების 
პროგრამები, ძირითადად, თანხის გაცემაში გამოიხატება, მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ გან-
ვითარებული სოციალური პროგრამების შეფასებისა და მოსახლეობის კმაყოფილების შესწავ-
ლის მექანიზმები, რომელიც აღნიშნული პროგრამების დადებით ეფექტს შეაფასებდა და 
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობას გაზრდიდა.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კრიტერიუმთან 
შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 11%.

მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა ახორციელებს საბიუჯეტო პროგრამას/ქვეპროგრამას/
ღონისძიებას (მათ შორის, დონორების თანადაფინანსებით), რომელიც არ გამომდინარეობს 
დელეგირებული უფლებამოსილებიდან და არ წარმოადგენს სახელმწიფო პროგრამის კომპო-
ნენტს, რაც ადგილობრივ დონეზე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლი-
ტიკის პარალელურად  ადგილობრივი პოლიტიკის არსებობაზეც მიუთითებს.

აღნიშნულის მიუხედავად, მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
სფეროში ადგილობრივი პოლიტიკის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა, აგრეთვე არ არის 
განვითარებული პროგრამების შეფასებისა და მოსახლეობის კმაყოფილების შესწავლის მე-
ქანიზმები, რომელიც აღნიშნული პროგრამების დადებით ეფექტს შეაფასებდა და მომსახუ-
რების ხარისხის გაუმჯობესების შესაძლებლობას გაზრდიდა.

18 კრიტერიუმი 

19 კრიტერიუმი 
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შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში სამოქალაქო (საზოგადოებრივი) განათლების 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 4%.

სამოქალაქო (საზოგადოებრივი) განათლების ხელშეწყობის მიზნით არანაკლებ 5 სახის აქტი-
ვობა არანაკლებ 3 სახის სამიზნე ჯგუფისთვის რეგულარულად (შეფასების წელს და შეფასების 
წლის წინა წელს) ახორციელებს მხოლოდ ერთი მუნიციპალიტეტი. 

შეფასების შედეგებით, მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ განვითარებული სამოქალაქო განათლების 
ხელშეწყობის ადგილობრივი პოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვა, შესაბამისად სამოქალაქო 
განათლების მოქმედი პროგრამები მწირია და რეგულარულად არ ხორციელდება.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში  კულტურის განვითარების კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
საშუალო მაჩვენებელია 6%.

კულტურული მემკვიდრეობის ხელშეწყობის საბიუჯეტო პროგრამას/ქვეპროგრამას/ ღონის-
ძიებას ახორციელებს 3 მუნიციპალიტეტი, თუმცა მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ კულტურის 
განვითარების ადგილობრივი პოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვა და არ არის განხორციელე-
ბული ადგილობრივი კულტურის საშუალებების აღწერა და სივრცითი გამოსახვა. 

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების უზრუნველყოფის 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 22%.

მუნიციპალიტეტების ნახევარში ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური მომსა-
ხურება ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი ასაკის ბავშვების არანაკლებ 
90%-სთვის. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის პოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვა განვი-
თარებული აქვს 2 მუნიციპალიტეტს, აქედან ერთი მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს გრძე-
ლვადიანი ხედვის შესაბამისად აქტივობების განხორციელებას. 

შეფასების შედეგები მიუთითებს, რომ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების 
შედარებით მაღალი ხელმისაწვდომობის მიუხედავად მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ აღნიშ-
ნულ სფეროში მდგრადი პოლიტიკის განხორციელებისთვის აუცილებელი გრძელვადიანი ხედ-
ვა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით განვითარებული მიდგომები.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში უსახლკარო პირთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 29%.

მუნიციპალიტეტების ნახევარს გააჩნია უსახლკარო პირთა დახმარების (ფართის ქირავნობა/
განთავსება) დამტკიცებული პროცედურა, ხოლო 2 მუნიციპალიტეტი აწარმოებს უსახლკარო 
პირთა რეესტრს.  

უსახლკარო პირთა თავშესაფარი მოწყობილი აქვს ან/და უსახლკარო პირთა დახმარების 
(ფართის ქირავნობა/განთავსება) საბიუჯეტო პროგრამას/ქვეპროგრამას ახორციელებს 3 მუ-
ნიციპალიტეტი. 

შეფასების შედეგებით მუნიციპალიტეტების ნახევარში უსახლკარო პირთა თავშესაფრით 
უზრუნველყოფის საკითხები სამართლებრივი აქტებით არ არის რეგულირებული და ინდი-
ვიდუალურად წყდება, რაც არამდგრადი და არაპროგნოზირებადი სისტემის არსებობაზე მი-
უთითებს.

22 კრიტერიუმი 

23 კრიტერიუმი 

20 კრიტერიუმი 

21 კრიტერიუმი 
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მეოთხე ბლოკი - მდგრადი გარემოს განვითარება
გრაფა №5

IV ბლოკის შეფასების შედეგები კრიტერიუმებისა და მუნიციპალიტეტების
საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში  ნარჩენების მართვის კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
საშუალო მაჩვენებელია 43%.

მუნიციპალიტეტები ნარჩენების შეგროვებას უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის დასახლებე-
ბის არანაკლებ 90%-ში (გამონაკლისია, ერთი მუნიციპალიტეტი), ამასთან მუნიციპალიტეტებს 
გააჩნიათ ნარჩენების მართვის პოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვა (7 მუნიციპალიტეტი), რო-
მელსაც ახორცილებენ (5 მუნიციპალიტეტი). 

მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების შეგროვების მომსახურება ხელმი-
საწვდომია ფაქტობრივად ყველა მომხმარებლისათვის, მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ გან-
ვითარებული ნარჩენების მოსაკრებლის შეგროვების ეფექტური სისტემა. აბონენტი ფიზი-
კური პირებიდან ნარჩენების მოსაკრებლის ამოღება 50%-ს აღემატება მხოლოდ ერთ 
მუნიციპალიტეტში. მოსაკრებლის სრულად ამოღება ვერ ხერხდება აბონენტი იურიდიული 
პირების შემთხვევაშიც, სადაც ნარჩენების მოსაკრებლის ამოღების პროცენტული მაჩვენე-
ბელი 80%-ს მხოლოდ 2 მუნიციპალიტეტში აღემატება. 

შეფასების შედეგი მიუთითებს, რომ სექტორი პრაქტიკულად მუნიციპალიტეტის სუბსიდიაზე 
იმყოფება, რაც მისი განვითარების პერსპექტივას მნიშვნელოვნად ზღუდავს. ამას ადასტუ-
რებს ის ფაქტიც, რომ ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების შესახებ ნარჩენების მართვის 
კოდექსით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულება პრაქტიკულად ვერ ხერხდება და პი-
ლოტის ფორმით დაწყებულია მხოლოდ ერთი მუნიციპალიტეტის ერთ დასახლებაში.

24 კრიტერიუმი 

24. ნარჩენების მართვა

25. დასუფთავება

26. გამწვანება

27. სატრანსპორტო სისტემა

28. მიწის მართვა

29. ჩამდინარე წყლების მართვა

30. გარემოსდაცვითი განათლება

31. შინაური ცხოველების მართვა

32. სასაფლაოების მართვა

43%

25%

7%

5%

5%

0%

0%

6%

12%
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შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალიტეტის დასუფთავების კრიტერიუმთან 
შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 25%.

მუნიციპალიტეტების ნახევარი უზრუნველყოფს დასახლებების საჯარო სივრცეების (ქუჩების, 
პარკების, სკვერების, ხეივნების და ა.შ.) არანაკლებ 70%-ის დასუფთავებას.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გამწვანების 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 7%.

გამწვანებული ფართობები აღრიცხული აქვს ორ მუნიციპალიტეტს, ხოლო გამწვანების საბი-
უჯეტო პროგრამა მუნიციპალიტეტის დასახლებების 30%-ზე მეტს ფარავს მხოლოდ ერთ 
მუნიციპალიტეტში.

მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში გამწვანების პროგრამა, რომელიც დასახლების კეთილ-
მოწყობას გულისხმობს, როგორც წესი მხოლოდ ადმინისტრაციულ ცენტრში ხორციელდება და 
ის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. მუნიციპალიტეტებს არ 
გააჩნიათ საჯარო სივრცეების (ქუჩების, პარკების, სკვერების, ხეივნების და ა.შ.) გამწვანების 
გრძელვადიანი ხედვა.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში ეფექტიანი მიწის მართვის კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
საშუალო მაჩვენებელია 0%.

მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ სივრცითი დაგეგმარების გეგმა, რაც ამცირებს მუნიციპა-
ლიტეტში მდგრადი და პროგნოზირებადი განვითარების შესაძლებლობას.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის კრიტერიუმთან 
შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 5%.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დგომა/გაჩერების (პარკირების) წესები დარეგულირებუ-
ლი აქვს 2 მუნიციპალიტეტს.

ადმინისტრაციულ ცენტრში ან დასახლებების ნახევარზე მეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორ-
ტის ორგანიზება12 უზრუნველყოფილია მხოლოდ ორ მუნიციპალიტეტში. 

მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის13 განვითარების გრძელ-
ვადიანი ხედვა, მათ შორის მობილობის გაზრდის მიზნით არ ხორციელდება მწვანე სატ-
რანსპორტო სისტემის (ველოსიპედი, მეტრო, ტროლეიბუსი, ტრამვაი, ელექტრო და ჰიბრი-
დული ავტომობილები, ელექტრო მოტოციკლი და ელექტრო რესურსებზე მომუშავე სხვა 
გადაადგილების საშუალებები) განვითარების საბიუჯეტო პროგრამები.

შეფასების შედეგები მიუთითებს, რომ მუნიციპალიტეტებში მდგრადი სატრანსპორტო სისტე-
მის განვითარების მიზნით ადგილობრივი პოლიტიკა, პრაქტიკულად, არ არის განვითარებული. 

25 კრიტერიუმი 

26 კრიტერიუმი 

28 კრიტერიუმი 

27 კრიტერიუმი 

ტრანსპორტის ორგანიზება - მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მუნიციპალიტეტის მიერ დად-
გენილი მარშრუტით, მგზავრთა რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანას, რომელიც ხორციელდება მუნიციპალური 
ნებართვის საფუძველზე ან უშუალოდ მუნიციპალური ტრანსპორტით.
მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა - სატრანსპორტო სისტემის ელემენტების - მობილობა, ხელმისაწვდომობა, 
სოციალური თანასწორობა, ეფექტიანობა, პირადი და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, მოქნილობა, კომფორ-
ტულობა, დაბალი ნახშირბადის ემისია, გარემოსთან მეგობრულობა - გაძლიერებას და ინტეგრირებულ მართვას.

12

13
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შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში ჩამდინარე წყლების მართვის  კრიტერიუმთან 
შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 0%.

მუნიციპალიტეტების სოფლებში წყალარინების სისტემა პრაქტიკულად არ არსებობს, რაც 
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა გარემოს დაბინძურების, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის 
ცალკეული დარგების განვითარებისთვის. 

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის 
კრიტერიუმთან შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 6%.

გარემოსდაცვითი განათლების14 ხელშეწყობას რეგულარულად (შეფასების წელს და შეფასების 
წლის წინა წელს) არანაკლებ 5 სახის აქტივობის სახით ან/და არანაკლებ 3 სახის სამიზნე 
ჯგუფისთვის ახორციელებს მხოლოდ ორი მუნიციპალიტეტი. 

შეფასების შედეგებით, მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ განვითარებული გარემოსდაცვითი გა-
ნათლების ხელშეწყობის ადგილობრივი პოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვა, შესაბამისად გა-
რემოსდაცვითი განათლების პროგრამები მწირია და რეგულარულად არ ხორციელდება, რაც 
მოსახლეობის ქცევის დადებითი ცვლილებისთვის ეფექტური არ არის.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში შინაური ცხოველების მართვის კრიტერიუმთან 
შესაბამისობის საშუალო მაჩვენებელია 5%.

მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის საბიუჯეტო პროგრამა/ქვეპროგრამა ხორციელდება 
მხოლოდ ორ მუნიციპალიტეტში, რომელიც ძირითადად ფარავს მხოლოდ მიუსაფარ ძაღლებს.  

შეფასების შედეგების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტები პრაქტიკულად ვერ უზრუნველყოფენ 
მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვას, არ არსებობს საკითხის რეგულირების გრძელვა-
დიანი ხედვა, არცერთ მუნიციპალიტეტს აქვს განსაზღვრული შინაური ცხოველების ყოლის 
წესები, რომლის დადგენის ექსკლუზიური პასუხისმგებლობაც, ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობის კოდექსის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტს აკისრია. 

აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტების მიერ მითითებული ინფორმაციით 2021 წლის ბოლო-
დან ან 2022 წლიდან მიუსაფარი ძაღლების მართვის მიზნით ფუნქციონირებას დაიწყებს მუ-
ნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივად დაფუძნებული შესაბამისი ააიპ.

შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში სასაფლაოების მართვის კრიტერიუმთან შესაბამისობის 
საშუალო მაჩვენებელია 12,5%.

სასაფლაოების მართვის საკითხები რეგულირებულია მხოლოდ ორ მუნიციპალიტეტში, რაც 
მიუთითებს, რომ სექტორში პრაქტიკულად არ არსებობს ადგილობრივი პოლიტიკა და მომ-
სახურების მიწოდება ქაოტურად და დაუგეგმავად ხორციელდება.

29 კრიტერიუმი 

30 კრიტერიუმი 

31 კრიტერიუმი 

32 კრიტერიუმი 

გარემოსდაცვითი განათლება - მოსახლეობის ცოდნის ამაღლება სათანადო გარემოსდაცვითი ქცევის ჩამოყალი-
ბებისთვის.

14
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მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის ინდექსი და 
ძირითადი მიგნებები ბლოკების მიხედვით
კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტის შეფასების შედეგების მიხედვით შეფასებულ მუნი-
ციპალიტეტებში მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის ინდექსის საშუალო მაჩვენებელი 
მხოლოდ 13%-ია, ყველაზე მაღალი და დაბალი მაჩვენებელი კი მერყეობს 22%-დან 7%-მდე, 
რაც, საბოლოოო ჯამში, მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის საკმაოდ დაბალი მაჩვენებე-
ლია (იხ. გრაფა №6).

გრაფა №6

მუნიციპალური მომსახურების ინდექსი მუნიციპალიტეტების მიხედვით

მუნიციპალიტეტების შეფასების შედეგების მიხედვით 100%-იან სკალაზე პირველი ბლოკის 
(ინსტიტუციური განვითარება) შეფასების მაჩვენებელია 15%, მეორე ბლოკის (მდგრადი ეკო-
ნომიკური განვითარება) - 15%, მესამე ბლოკის (ინკლუზიური სოციალური განვითარება) - 12% და 
მეოთხე ბლოკის (მდგრადი გარემოს განვითარება) - 11% (იხ. გრაფა №7). 

აღნიშნული შეფასების შედეგებით ოთხივე ბლოკში მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის 
საშუალო მაჩვენებელი დაახლოებით თანაბრად დაბალია და 15%-იდან 11%-ის ფარგლებში 
მერყეობს. მუნიციპალიტეტებში ყველაზე დაბალი საშუალო მაჩვენებელი მდგრადი გარემოს 
განვითარების ბლოკში ფიქსირდება. 

ინდექსის საშუალო მაჩვენებელი 13%
A მუნიციპალიტეტი 22%
B მუნიციპალიტეტი 9%
C მუნიციპალიტეტი 13%
D მუნიციპალიტეტი 14%
E მუნიციპალიტეტი 7%
F მუნიციპალიტეტი 14%
G მუნიციპალიტეტი 12%
H მუნიციპალიტეტი 15%
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გრაფა №7

შეფასების შედეგები ბლოკების მიხედვით

15%

ინსტიტუციური
განვითარება

I ბლოკი

მდგრადი ეკონომიკური
განვითარება

II ბლოკი

სოციალური
განვითარება

III ბლოკი

მდგრადი გარემოს
განვითარება

IV ბლოკი

15%
12% 11%

ბლოკების მიხედვით მუნიციპალიტეტების შეფასების განზოგადებული შედეგების შესაბამისად: 

პირველ ბლოკში (ინსტიტუციური განვითარება) ყველაზე მაღალი საშუალო მაჩვენებელი 
(32%) გააჩნია ადმინისტრაციული გარემოს კრიტერიუმს (1), ხოლო არცერთი მუნიციპალიტეტი 
აკმაყოფილებს მუნიციპალური მომსახურების სამოქალაქო ქარტიის, სტატისტიკური მონა-
ცემების შეგროვებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის პროცედურის კრიტერიუმებს (2, 3, 4). (იხ.
გრაფა 2)

მეორე ბლოკში (მდგრადი ეკონომიკური განვითარება) ყველაზე მაღალი საშუალო მაჩვენებელი 
(75%) ფიქსირდება გარე რეკლამის განთავსების რეგულირებისა და გარე ვაჭრობის, ბაზრების 
და ბაზრობების რეგულირების კრიტერიუმების (14-15) შემთხვევაში, ხოლო ყველაზე დაბალი 
(2%) მაჩვენებელი აქვს ინვესტიციების მოზიდვის კრიტერიუმს (11). (იხ. გრაფა 3)

მესამე ბლოკში (ინკლუზიური სოციალური განვითარება) შეფასების ყველაზე მაღალი საშუალო 
მაჩვენებელი (29%) გააჩნია უსახლკარო პირთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის კრიტერიუმს 
(21), ხოლო ყველაზე დაბალი (3%) - რეკრეაციის განვითარების კრიტერიუმს (17). (იხ. გრაფა 4)

მეოთხე ბლოკში (მდგრადი გარემოს განვითარება) ყველაზე მაღალი საშუალო მაჩვენებელი 
(43%) ფიქსირდება ნარჩენების მართვის (24) კრიტერიუმის შემთხვევაში, ხოლო არცერთი მუნი-
ციპალიტეტი აკმაყოფილებს ეფექტიანი მიწის მართვის სისტემის (28) და ჩამდინარე წყლების 
მართვის (29) კრიტერიუმებს. (იხ. გრაფა 5)
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შეფასების შედეგებით, 112 ინდიკატორიდან არცერთი ინდიკატორი ფიქსირდება, რომელთან 
სრულად შესაბამისობა ყველა მუნიციპალიტეტს დაუდგინდა. ნაწილობრივ შესაბამისობა კი 
ყველა მუნიციპალიტეტს დაუფიქსირდა მხოლოდ 2 ინდიკატორთან მიმართებით. ამასთან, 
112 ინდიკატორიდან არცერთ მუნიციპალიტეტს დაუდგინდა შესაბამისობა 61 ინდიკატორთან 
(იხ. გრაფა №8), რაც შეფასებულ მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის 
დაბალ მაჩვენებელზე მიანიშნებს.

ძირითადი მიგნებები ინდიკატორების მიხედვით
გრაფა №8

შეფასების შედეგები მატრიცის 112 ინდიკატორის მიხედვით 

ყველა მუნიციპალიტეტი მინიმუმ
ნაწილობრივ შეესაბამება
მინიმუმ ერთი მუნიციპალიტეტი შეესაბამება

არცერთი მუნიციპალიტეტი შეესაბამება

51

2

61
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ზოგადი დასკვნები
მუნიციპალიტეტებს, როგორც წესი, არ გააჩნიათ მუნიციპალური მომსახურების სფეროებში 
მუნიციპალური პოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვა, იმ გამონაკლის შემთხვევებშიც კი რო-
დესაც გრძელვადიანი ხედვის განმსაზღვრელი დოკუმენტი და მისი სამოქმედო გეგმა შე-
მუშავებულია ის პრაქტიკულად იშვიათად სრულდება. 

მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ განვითარებული მუნიციპალური მომსახურების ხარისხზე ორი-
ენტირებული მიდგომები, არ არის შემუშავებული სისტემური ხედვა  მომხმარებლების საჭი-
როებებისა და მათი კმაყოფილების კვლევის მიმართულებით, რომელიც მუნიციპალური 
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების აუცილებელი პირობაა. 

შეფასების შედეგების მიხედვით მუნიციპალიტეტის ინსტიტუციური განვითარების ხარისხი 
დაბალია, რაც მუნიციპალური მომსახურების კონკრეტული სფეროების გაუმჯობესების შე-
საძლებლობას ამცირებს, მაგალითად მუნიციპალიტეტებში არ არსებობს სტრატეგიული 
დაგეგმვის გაწერილი პროცედურა და ადგილობრივი სტატისტიკის წარმოების მდგრადი 
სისტემა, სუსტადაა განვითარებული მუნიციპალიტეტის მოხელეთა პროფესიული სწავლე-
ბის სისტემა და დაბალია ფისკალური ავტონომიის ხარისხი. შედარებით უკეთესი ვითა-
რებაა ელექტრონული მომსახურების სფეროში. აღნიშნული შედეგი განპირობებულია ცენ-
ტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ შექმნილ ელექტრონულ პლატფორმებზე 
მუნიციპალიტეტების წვდომით (my.gov.ge; ms.gov.ge). მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტე-
ტებს არ აქვთ შემუშავებული ელექტრონული მომსახურების განვითარების გრძელვადიანი 
ხედვა, რაც ელექტრონული მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდისა და ხარისხის 
გაუმჯობესების ნაკლებ შესაძლებლობას ქმნის.

შეფასების შედეგები აჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტები ადგილობრივი ეკონომიკური გან-
ვითარების მუნიციპალურ პროგრამებს იშვიათად ახორციელებენ. ფიქსირდება შემთხვე-
ვებიც, როდესაც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით მუნიციპა-
ლიტეტები ახერხებენ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი 
სტრატეგიული ხედვის შემუშავებას, თუმცა მათი პრაქტიკული განუხორციელებლობის 
საკითხი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. შეფასების შედეგებით ადგილობრივი ეკონომიკის 
განვითა-რების სფეროში ყველაზე პრიორიტეტულ მიმართულებად ტურიზმი იკვეთება, 
აგრეთ-ვე მეტნაკლებად რეგულირებულია ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული 
გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზრობებისა და გარე რეკლამის განთავსების საკითხები.  

ინკლუზიური სოციალური განვითარების სფეროში მუნიციპალიტეტები დადებით შედეგებს 
აჩვენებენ სხვადასხვა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფებისთვის სოციალური დახმარებების 
შეთავაზებისა და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების განვითარების 
მიმართულებით. თუმცა, მუნიციპალიტეტები არ ახორციელებენ შესაბამისი პროგრამების 
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შედეგებისა და მოსახლეობის კმაყოფილების შეს-
წავლას, რაც არსებულ გამოწვევებზე ადაპტირების და მომსახურების ხარისხის გაუმჯო-
ბესების ნაკლებ შესაძლებლობას ქმნის. მუნიციპალიტეტებს კარგი შედეგები აქვთ სკო-
ლამდელი აღზრდის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ნაწილში, თუმცა აღნიშნულ 
სფეროშიც განვითარების გრძელვადიანი ხედვის და ხარისხზე ორიენტირებული მიდგო-
მების არსებობა შეფასების შედეგებით არ იდენტიფიცირდება.   

მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ სამოქალაქო განათლების უზრუნველყოფის მდგრადი პო-
ლიტიკა. განხორციელებული აქტივობები ეპიზოდურ და არასისტემურ სახეს ატარებს, რაც 
ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობის შეხედულებებისა და ქცევის დადებით ცვლილებას. 
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მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეკრეაციის განვითარების პროგრამები, ძირითადად, მხოლოდ 
ქალაქში - ადმინისტრაციულ ცენტრში კონცენტრირდება, ხოლო სოფლებში სოციალური 
გარემოს გაუმჯობესებაზე აქცენტი ნაკლებად კეთდება. 

მდგრადი გარემოს განვითარების სფეროში მუნიციპალიტეტებს დადებითი შეფასება 
აქვთ დასახლებებიდან ნარჩენების გატანის და დასუფთავების მიმართულებით, აგრეთვე 
შეფასების შედეგები მიუთითებს, რომ მუნიციპალიტეტებს შემუშავებული აქვთ ნარჩენების 
მართვის პოლიტიკის გრძელვადიანი ხედვაც. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტებში 
მდგრადი გარემოს უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვან გამოწვევას ქმნის წყალარინების 
სისტემის განუვითარებლობა და ჩამდინარე წყლებით გარემოს დაბინძურება. პრობლე-
მურია მიწის მართვის ეფექტური სისტემის არ არსებობა და ადმინისტრაციული ცენტრი-
დან დაშორებულ სოფლებში სატრანსპორტო სისტემის განუვითარებლობაც. ამასთან, გამ-
წვანების პროგრამები, რომელიც დასახლების კეთილმოწყობას გულისხმობს, ძირითადად 
მხოლოდ ადმინისტრაციულ ცენტრში ხორციელდება. 

საბოლოო ჯამში, კახეთის მუნიციპალიტეტების შეფასების შედეგები მიუთითებს, რომ 
მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფენ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სხვადასხვა სა-
ხის მუნიციპალური მომსახურების ხელმისაწვდომობას, თუმცა იშვიათია, როდესაც მომ-
სახურების მიწოდება სექტორის განვითარების გრძელვადიან ხედვას ეფუძნება, ამასთან 
მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ განვითარებული მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის 
მიდგომები, რაც მოსახლეობის საჭიროებებსა და მოლოდინებზე ადაპტირების შესაძლებ-
ლობასა და მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მდგრადი სისტემის 
შექმნის შესაძლებლობას უზრუნველყოფდა. 
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