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შესავალი 

კონცეფციის შემუშავების მეთოდოლოგია 



კონცეფციაში გამოყენებული ძირითადი ტერმინები 



მოქალაქეთა არაფორმალური უკუკავშირისა და 
ადმინისტრაციული საჩივრის მექანიზმის განვითარების 
კონცეფტუალური ხედვის მოდელი 



კონცეფციის განხორციელების პრინციპები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონცეფტუალური ხედვის მოდელის განხორციელების 
ამოცანები 

1  მუნიციპალური მომსახურების ხარისხის მართვა წარმოადგენს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მუდმივ ციკლურ 
პროცესს, რომელიც შედგება მუნიციპალური მომსახურების დაგეგმვის, განხორციელების, შეფასებისა და განვითარების 
(გაუმჯობესების) ეტაპებისგან და ყველა ეტაპზე ორიენტირებულია მომსახურებასთან დაკავშირებით მომხმარებელთა 
მოლოდინების დაკმაყოფილებისკენ ან გადაჭარბებული შესრულებისკენ. 



2 აღნიშნული დასკვნა ეფუძნება მუნიციპალიტეტებიდან კვლევის პროცესში გამოთხოვნილ ინფორმაციას.  



 

 

 

 

 

 

3  დელეგირებას დაქვემდებარებული საკითხების განსაზღვრა  სამი კრიტერიუმის საფუძველზე განხორციელდა: პირველი, 
უფლების მყისიერი აღდგენის დადებით ეფექტი, როდესაც მომხმარებლისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დარღვეული 
უფლების აღდგენა და დროის გახანგრძლივებას შეიძლება გამოუსწორებელი ან მძიმე შედეგი მოჰყვეს; მეორე, 
მუნიციპალიტეტებში არსებული პრაქტიკა, კერძოდ, სასამართლო წესით ყველაზე ხშირად გასაჩივრებული ადმინისტრაციული 
აქტები ან სფეროები სადაც დელეგირების წარმატებული შემთხვევები ფიქსირდება და ბოლოს დელეგირების 
შესაძლებლობებზე მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა ინტერვიუებში დაფისირებული პოზიციები. 
4  ჩამონათვალი ამომწურავი არ არის, ვინაიდან სოციალური დახმარების პროგრამები მუნიციპალიტეტების მიხედვით 
განსხვავდება. ჩამონათვალში მოცემულია სოციალური და ჯანდაცვის ის პროგრამები, რომლებიც მუნიციპალიტეტებში ყველაზე 
ხშირად ხორციელდება. 



 

 

 

 

 

5 ცვლილებებს მოითხოვს შემდეგი საკანონმდებლო აქტები: ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონი, 
ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლის შესახებ საქართველოს კანონი, საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული 
და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი, სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონი,  კურორტებისა და საკურორტო 
ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ საქართველოს კანონი და  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ 
საქართველოს კანონი. 
6   საქართველოს კონსტიტუციის (75-ე მუხლის მე-3 პუნქტი) და კოდექსის (მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტი) შესაბამისად 
მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის და არა მის რომელიმე ორგანოს. თუ დარგობრივ 
კანონმდებლობაში უფლებამოსილების განმახორციელებელ პირად მუნიციპალიტეტი განისაზღვრება უფლებამოსილების 
უშუალოდ განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სუბიექტს კოდექსის 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო განსაზღვრავს. აღნიშნული მიდგომა უკეთ შეესაბამება ადგილობრივი თვითმმართველობის პრინციპს - საკუთარი 
უფლებამოსილებების დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით განხორციელების შესახებ.  
7 აღნიშნული საკითხი რეგულირდება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2093 მუხლის მე-3 და 
მე-4 ნაწილების შესაბამისად და საკრებულოს დადგენილების საფუძველზე.  







8 სახელმძღვანელოს დეტალური სავარაუდო სტრუქტურა იხილეთ დანართ N1-ში. 









10  UN, E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development With addendum on COVID-19 
Response, https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020, [ნანახია 05.12.21].  
11  აღსანიშნავია, რომ კვლევის თანახმად, ეროვნული მაჩვენებლებით საქართველო ჩამოუვარდება რეგიონის ბევრ ქვეყანას 
(რეგიონში მოიაზრება შემდეგი ქვეყნები: საქართველო; სომხეთი; აზერბაიჯანი; თურქეთი; რუსეთი; უკრაინა; ბელარუსია; 
მოლდოვა; ლიეტუა; ლატვია; ესტონეთი).  მაგ.: ელ-ჩართულობის კუთხით გლობალურ რეიტინგში 7-ადგილიანი გაუმჯობესების 
მიუხედავად, საქართველო რეგიონის 11 ქვეყანას შორის მე-10 ადგილზეა და მხოლოდ ლატვიას სჯობნის. ამასთანავე მართალია 
ელ-მმართველობის ინდექსით საქართველო მეზობელი, აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ბალტიის 11 ქვეყანას შორის მე-7 
ადგილზეა, მაგრამ ონლაინ სერვისების კომპონენტში საქართველო აქაც მე-10 ადგილოსანია.  
12  საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვალს №64 დადგენილება ,,სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში 
საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“. 
13 2022 წლიდან იგეგმება ყველა მუნიციპალიტეტის www.ms.gov.ge პლატფორმაზე გადაყვანა. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1595719?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1595719?publication=0
http://www.ms.gov.ge/


14  43 მუნიციპალიტეტის მონაცემებით www.my.gov.ge-ს მეშვეობით საჩივარი შესულია მხოლოდ 7 მუნიციპალიტეტში, 
www.ms.gov.ge-ს მეშვეობით 3 მუნიციპალიტეტში,  ელ. ფოსტის გამოყენებით კი საჩივარი წარდგენილია 12 მუნიციპალიტეტში. 
წყარო: გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია. 2021 
15 იხ. ადგილობრივი თვითმმართველობის INDEX 2021 ანგარიში, http://www.lsgindex.org/ge/analysis  

http://www.lsgindex.org/ge/analysis








16 სწავლების ინტერმუნიციპალური მოდელი შემუშავდა კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ გაეროს 
განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. მოდელის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მბულზე: 
https://tvitmmartveloba.ge/2020/12/01/%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83
%a0%e1%83%98%e1%83%95-
%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a0-
%e1%83%92%e1%83%90/ 
 

https://tvitmmartveloba.ge/2020/12/01/%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%95-%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a0-%e1%83%92%e1%83%90/
https://tvitmmartveloba.ge/2020/12/01/%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%95-%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a0-%e1%83%92%e1%83%90/
https://tvitmmartveloba.ge/2020/12/01/%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%95-%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a0-%e1%83%92%e1%83%90/
https://tvitmmartveloba.ge/2020/12/01/%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%95-%e1%83%94%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a0-%e1%83%92%e1%83%90/


http://prg.supremecourt.ge/default.aspx




დანართი N1 

  

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 


