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ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) 

ადგილობრივი სტრატეგიული ხედვის ფორმა 

სამოქმედო გეგმის ამ ნაწილში მოცემულია სტრატეგიული ხედვა, რომელსაც დაეფუძნება 

მუნიციპალიტეტის სამოქმედო გეგმა რამდენიმე წლის განმავლობაში. სტრატეგიული 

ხედვა უნდა ემყარებოდეს პოლიტიკის პრინციპებს და მიზნად უნდა ისახავდეს 

გრძელვადიანი და  საშუალოვადიანი შედეგების განსაზღვრას. 

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საბოლოო სამოქმედო გეგმა წარმოდგენილი უნდა იყოს 

ელექტრონულად, OGP Local– ის მიერ მოწოდებული პლატფორმის საშუალებით. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ხანგრძლივობა 

1.1. მოქმედი ადმინისტრაციის ვადის დასასრული (თვე/წელი) 

ოქტომბერი, 2025 

 

1.2. სამოქმედო გეგმის ვადის დასასრული (თვე/წელი) 

 (მერის ვადის დასრულებამდე ორი თვით ადრე) 

აგვისტო, 2025 

 
2. წინასიტყვაობა 

წინასიტყვაობა შესაძლებელია დაიწეროს ერთობლივად ან ცალკე, მთავრობისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ან დაინტერესებულ მხარეთა 
ჯგუფის/ფორუმის მიერ. ის უნდა მოიცავდეს გეგმის ამბიციას და იმის აღწერას, თუ როგორ 
გეგმავენ დაინტერესებული მხარეები (ადგილობრივი მთავრობა და სამოქალაქო სექტორი) 
ერთობლივად მის განხორციელებასა და მონიტორინგს. 
 

მაქს. 2000 სიმბოლო 
 

ხონის მუნიციპალიტეტი, ერთ-ერთი პირველია, რომელიც შეზღუდული რესურსების 

მიუხედავად, ცდილობს ხელი შეუწყოს ისეთი რეფორმების გატარებას, რომელთა 

მიზანია ღია და გამჭვირვალე ადგილობრივი მმართველობა. ჩვენ გვჯერა, რომ 

გამჭვირვალობა, თანამედროვე ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, 

მოქალაქეთა გაძლიერება და სამოქალაქო მონაწილეობის წახალისება ჩვენი 
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მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობისა და ღირსეული 

ცხოვრების უზრუნველყოფის მთავარი კომპონენტებია.  

 

ბოლო წლების განმავლობაში, არაერთი პრეცედენტი შევქმენით, რომელიც მიზნად 

ისახავს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და საზოგადოების მონაწილეობის 

გაზრდას, ასევე საჯარო სერვისების ხარისხიან მიწოდებას. ჩვენ გამუდმებით 

ვისწრაფვით ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვისაკენ, ვუსმენთ ხალხს, 

ვატარებთ საკონსულტაციო შეხვედრებს, ვიზიარებთ სხვა მუნიციპალიტეტების კარგ 

გამოცდილებას. ჩვენი მოქალაქეები/მაცხოვრებლები იზიარებენ და სარგებლობენ 

ისეთი სერვისებით, რომელიც სრულად ინკლუზიურია, უმარტივებთ ინფორმაციასა და 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობას და კიდევ უფრო მეტად ხდის ადგილობრივ მთავრობას 

ანგარიშვალდებულს მათ წინაშე.  

 

ხონის მუნიციპალიტეტი მზად არის ახალი, ამბიციური, ინოვაციური და 

გრძელვადიანი ღია მმართველობის ინიციატივების დანერგვისთვის სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან აქტიური თანამშრომლობით. OGP-ის ადგილობრივი პროგრამის 

წევრობა გვიღრმავებს შესაძლებლობას კიდევ უფრო მივუახლოვდეთ ღია 

მმართველობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის მოდელს. 

 

ამ მიზნის მისაღწევად, ჩვენ წარმოვადგენთ OGP-ის მეორე სამოქმედო გეგმას, 

რომელშიც სამი ვალდებულება შედის. ეს გეგმა თანაშემოქმედების პრინციპის 

საფუძველზე შემუშავდა. გეგმის განხორციელებასა და მონიტორინგს ერთობლივად 

მოახდენენ ინტერ-სექტორული სამუშაო ჯგუფის წევრები, სადაც მერიისა და 

საკრებულოს წარმომადგენლებთან ერთად, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები და თემის ლიდერები შედიან.  

 
3. ატვირთეთ მუნიციპალიტეტის მერის შესავალი წერილი, თუ ეს შესაძლებელია. 

 
 

4. ღია მმართველობის გამოწვევები, შესაძლებლობები და სტრატეგიული ხედვა. 

ამ სექციაში დეტალურად ჩამოაყალიბეთ ღია მმართველობის სტრატეგიული ხედვა 
თქვენს მუნიციპალიტეტში, რომლის მიხედვითაც უნდა იხელმძღვანელოთ 
სამოქმედო გეგმის შემუშავების პერიოდში. 

4.1. წარმოადგინეთ ღია მმართველობის გრძელვადიანი ხედვა თქვენი კონტექსტისა და 

კომპეტენციების გათვალისწინებით. 
 
მაქს. 1000 სიმბოლო 
 

OGP-ის ადგილობრივმა პროგრამამ უნიკალური შესაძლებლობა მოგვცა ხონის 

მუნიციპალიტეტში ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვის სტიმულირებისა და 

წახალისებისკენ. მზად ვართ, ავიღოთ ახალი ამბიციური ვალდებულებები და 

ადგილობრივ დონეზე გავაფართოვოთ ღია მმართველობის არეალი. კერძოდ:  
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1. შევქმნათ მონაწილეობის ახალი ინკლუზიური მექანიზმი შშმ პირთათვის, 

მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ყოველდღიურ სოციალურ 

თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მათი აქტიური მონაწილეობის ხელშესაწყობად.   

2. შევქმნათ მონაწილეობის ახალი მექანიზმი და სამოქალაქო სივრცე 

ახალგაზრდებისთვის, რათა ხელი შევუწყოთ მათი უნარ-ჩვევების გაძლიერებას 

ყოველდღიურ სოციალურ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და შევქმნათ ახალი 

შესაძლებლობები მათი აქტიური მონაწილეობისთვის ადგილობრივი პოლიტიკის 

შემუშავების, განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესებში.  

3. დავნერგოთ სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა საპილოტედ და ხელი 

შევუწყოთ ქალაქ ხონში მოქალაქეთა აქტიურ მონაწილეობას ადგილობრივი 

ბიუჯეტის დაგეგმვაში და ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის შენახვა-მოვლაში.  

 

4.2. რა მიღწევები აქვს მუნიციპალიტეტს ღია მმართველობის დანერგვის 

მიმართულებით (მაგ.: ბოლოდროინდელი ღია მმართველობის რეფორმები)? 

 
მაქს. 1500 სიმბოლო 
 

სამოქალაქო საზოგადოებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ჩვენ: 

 შევიმუშავეთ გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების 

სტრატეგია OGP-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. 

 გავაუმჯობესეთ საჯარო სერვისების მიწოდება მოქალაქეთა მისაღები ცენტრის 

გახსნით. დავნერგეთ ცხელი ხაზის სერვისი, რომელმაც გაამარტივა 

ინფორმაციაზე წვდომა და გააუმჯობესა მომსახურების ხარისხი. 

 შევქმენით სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, გენდერული თანასწორობის საბჭო 

და  დასახლების საერთო კრება. ამ პლატფორმებისგან მიღებული 

ინიციატივები მუნიციპალიტეტის ყოველწლიურ სამოქმედო გეგმებში 

აისახება და შესაბამისი ინფორმაცია მოქალაქეებს მიეწოდება.  

 განვახორციელეთ ეფექტური და გამჭვირვალე სოციალური პროგრამები, 

რომელიც მოქალაქეთა საჭიროებების მოკვლევის საფუძველზე შემუშავდა და 

უზრუნველყოფილი იქნა მოქალაქეთა მონაწილეობა ამ პროგრამების 

შემუშავებასა და განხორციელებაში.  

 შევიმუშავეთ სოციალური ჩართულობის სტრატეგია საზოგადოების 

გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე. შედეგად, დაინერგა ახალი 

მიდგომები საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომის გასაუმჯობესებლად, 

განსაკუთრებით  ისეთი მარგინალიზებული  ჯგუფებისთვის, როგორებიცაა 

შშმ პირები, დევნილები, ქალები და მოხუცები. 

 დავნერგეთ მოქალაქეთა უკუკავშირის პლატფორმა, რისი მეშვეობითაც 

მოქალაქეები იმ სერვისებს აფასებენ, რასაც მათ მუნიციპალიტეტი 

სთავაზობს. 

 შევქმენით შშმ პირთა საბჭო. სავალდებულო გახდა მუნიციპალიტეტის მიერ 

განხორციელებულ ყველა პროექტში შშმ პირთა მონაწილეობისა და მათი 

რეკომენდაციების გათვალისწინების უზრუნველყოფა. 
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 დავნერგეთ გამოცდილების დანერგვის პრაქტიკა. გავმართეთ რეგიონალური 

ფორუმი და ხელი შევუწყვეთ კარგი გამოცდილების გაზიარებასა და 

თანამშრომლობის გაღრმავებას სხვა მუნიციპალიტეტებთან.  

 

4.3. რა არის მუნიციპალიტეტის  მიმდინარე გამოწვევები/სფეროები ღია 

მმართველობის გაუმჯობესების საკითხში? 
 
მაქს. 1000 სიმბოლო 

 

მიუხედავად ზემოთ აღნიშნული მიღწევებისა, ხონის მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში 

მოქალაქეთა დაბალი მონაწილეობა კვლავ ძირითად გამოწვევად რჩება. ხონის 

მაცხოვრებლები არ ესწრებიან საკრებულოს სხდომებს და არ მონაწილეობენ 

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვაში. განსაკუთრებით დაბალია ახალგაზრდების 

მონაწილეობა ადგილობრივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. არ არსებობს 

ახალგაზრდების მონაწილეობის ეფექტური მექანიზმი და სივრცე, რომელიც 

მუნიციპალიტეტს დაეხმარებოდა ახალგაზრდების საჭიროებებზე მორგებული 

პოლიტიკის შემუშავებაში. თავის მხრივ, შშმ პირები ჯერ კიდევ ვერ ახერხებენ საკუთარი 

უფლებების სათანადო რეალიზებას. მწირია შესაძლებლობები, რომელიც შშმ პირებს 

საშუალებას მისცემდა საკუთარი პრობლემები და ინიციატივები ადგილობრივი 

ხელისუფლებისთვის პირდაპირი და მარტივი გზით გაეზიარებინათ და აქტიურად 

ჩართულიყვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, განსაკუთრებით მათთვის 

განკუთვნილი სოციალური პროგრამებისა და სერვისების შემუშავების, 

განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესებში. 

 

 

4.4. ჩამოაყალიბეთ ღია მმართველობის საშუალოვადიანი გეგმა, რომლის მიღწევაც 

სურს მუნიციპალიტეტს? 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 

მუნიციპალიტეტში არსებული გამოწვევებისა და საჯარო კონსულტაციების დროს 

გამოვლენილი საკითხების საპასუხოდ, ჩვენი ღია მმართველობის საშუალოვადიანი 

გეგმა შემდეგ პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გააკეთებს აქცენტს:  

1. მოქალაქეთა მონაწილეობის გაზრდა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის 

პროცესში, ასევე მოქალაქეთა საჭიროებების გათვალისწინება საბიუჯეტო 

პროგრამების განხორციელებისა და მონიტორინგის ეტაპებზე.  

2. ახალგაზრდების გააქტიურების მიზნით, მათთვის მონაწილეობის ახალი 

მექანიზმისა და სამოქალაქო სივრცის შექმნა და ახალგაზრდების უნარების 

გაძლიერება მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში მათი აქტიური მონაწილეობის 

უზრუნველსაყოფად.  

3. შშმ პირთა მონაწილეობის ინკლუზიური მექანიზმის გაძლიერება და მისი 

შემდგომი ინსტიტუციონალიზაცია ურბანული განვითარების პოლიტიკის, 

პროექტებისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებში შშმ პირთა 

საჭიროებების უკეთ ასახვის მიზნით. 
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4.5. როგორ უწყობს ხელს ეს სამოქმედო გეგმა ღია მმართველობის სტრატეგიული 

ხედვის განხორციელებას? 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 
 

ხონის მუნიციპალიტეტის ღია მმართველობის ადგილობრივი სამოქმედო გეგმა სამ 

ვალდებულას მოიცავს: 

 

1. სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის დანერგვა ქალაქ ხონში; 

2. ახალგაზრდების მონაწილეობის მექანიზმისა და სივრცის შექმნა; 

3. შშმ პირთა მონაწილეობის ინკლუზიური მექანიზმის გაძლიერება. 

 

ეს ვალდებულებები პირდაპირ შეესაბამება მუნიციპალიტეტის სტრატეგიულ 

ხედვასა და პრიორიტეტულ მიმართულებებს.  

 

 

4.6. როგორ უწყობს ხელს ღია მმართველობის სტრატეგიული ხედვა ამჟამინდელი 

ადმინისტრაციის საერთო პოლიტიკის მიზნების განხორციელებას? 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 
 

ხონის მუნიციპალიტეტის ამჟამინდელი ადმინისტრაციის საერთო პოლიტიკა 

ორიენტირებულია მუნიციპალური სერვისების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესებაზე და ამ პროცესში მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობის 

უზრუნველყოფაზე, განსაკუთრებით აქცენტით მოწყვლად ჯგუფებზე. აღნიშნული 

ღია მმართველობის სტრატეგიული ხედვა შეუწყობს ხელს ამ მიზნების 

განხორციელებას.  

 
5. თანა-მონაწილეობა და კოორდინაცია: ღია მმართველობის სტრატეგიული ხედვა და 

OGP-ის სამოქმედო გეგმა. 

 

5.1. გთხოვთ, ჩამოთვალოთ ის წამყვანი ინსტიტუტები ან სტრუქტურული 

ერთეულები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან OGP-ის სამოქმედო გეგმის 

შესრულებაზე? 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 
 

მერიის სოციალური სამსახური, მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 
განყოფილება, მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური, საკრებულო და არასამთავრო 
ორგანიზაციები, როგორც პარტნიორები სამოქმედო გეგმის ვალდებულებების 
შესრულების პროცესში. 

 

5.2. რა სახის ინსტიტუციური ღონისძიებები არსებობს მუნიციპალურ ორგანოებს  

შორის კოორდინაციისთვის, OGP-ის სამოქმედო გეგმის განხორციელების 

პროცესში? 
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მაქს. 1000 სიმბოლო 

ხონის მერია ვალდებულებას იღებს განახორციელოს OGP-ის 2023-2025 წლების  

ადგილობრივი სამოქმედო გეგმა. მერის განკარგულებით შეიქმნა ინტერ-სექტორული 

სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც აღნიშნული სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა. სამუშაო ჯგუფი 

შედგება ხონის მუნიციპალიტეტის და მისი დაქვემდებარებული იურიდიული 

პირების, საკრებულოს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან. სამუშაო ჯგუფი 

იმოქმედებს როგორც მთავარი საკოორდინაციო მექანიზმი ღია მმართველობის 

სტრატეგიითა და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული გრძელვადიანი და 

საშუალოვადიანი მიზნების, ამოცანებისა და შესაბამისი აქტივობების 

განხორციელების კოორდინაციისა და მონიტორინგისთვის მუნიციპალურ 

ორგანოებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის. ჯგუფის საქმიანობის 

საპროცედურო წესები, მათ შორის შეხვედრების სიხშირე, წევრობა და ა.შ. 

განსაზღვრულია მერის შესაბამისი განკარგულებით. 

 

5.3. რა სახის სივრცეები გამოიყენეთ ან შექმენით მუნიციპალურ ორგანოებსა და  და 

სამოქალაქო საზოგადოებას შორის თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად ამ 

სამოქმედო გეგმის განხორციელების მიზნით? მიუთითეთ როგორც ფიზიკური, 
ასევე, ონლაინ სივრცეები. 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 

პირველ ეტაპზე, ხონის მუნიციპალიტეტმა გამართა საჯარო შეხვედრა ძირითად 

აქტორებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან, OGP-ის ადგილობრივ პროგრამაში 

მათი მონაწილეობის პერსპექტივის განსახილველად. შეხვედრებში 

მონაწილეობდნენ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს, შშმ პირთა საბჭოსა და განვითარების პარტნიორების წარმომადგენლები, 

ასევე სამოქალაქო საზოგადოების შემდეგი ორგანიზაციები:  ხონის დევნილთა 

საინიციატივო ჯგუფი, შშმ პირთა ორგანიზაცია „ფენიქსი“ და რეგიონალური 

ინიციატივების ცენტრი „ნათელი მომავალი“.  

 

მუნიციპალიტეტმა დამატებითი შეხვედრები გამართა მოსახლეობასთან სამ 

ადმინისტრაციულ ერთეულში. შეხვედრის მონაწილეებს ერთკვირიანი ვადა მიეცათ 

საკუთარი მოსაზრებების წარმოსადგენად, წერილობითი ფორმით. მერიამ 

დეტალურად განიხილა წარმოდგენილი მოსაზრებები, რომლის საფუძველზეც 

მომზადდა ღია მმართველობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პირველადი 

ვერსია, რომელიც მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საჯარო 

კომენტარებისთვის. მოეწყო ფორუმი ამ დოკუმენტების შესახებ მიღებული 

უკუკავშირის განსახილველად.  

 

5.4. რა ზომები გაატარეთ OGP-ის პროცესში წარმომადგენლობის მრავალფეროვნების 

უზრუნველსაყოფად (დაუცველი ან მარგინალური მოსახლეობა)? 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 
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ჩვენ მზად ვართ ხელი შევუწყოთ სხვადასხვა წარმომადგენლების, განსაკუთრებით 

მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფების მონაწილეობას OGP-ის პროცესებში. 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარგინალიზებული და დაუცველი ჯგუფების 

უფლებების დაცვის მიზნით, რომლებიც მცირე რაოდენობით არიან წარმოდგენილნი 

ადგილობრივი მმართველობის დონეზე, ჩვენ ხელს ვუწყობთ სამოქალაქო 

მონაწილეობის ისეთი ფუნქციონალური პლატფორმების საქმიანობას, როგორიცაა 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, გენდერული თანასწორობის საბჭო და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა საბჭო. ეს პლატფორმები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი 

OGP-ის სტრატეგიული ხედვისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. 

მუნიციპალიტეტი ასევე გეგმავს მათ აქტიურ ჩართვას სტრატეგიისა და სამოქმედო 

გეგმის განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესებში, რათა მაქსიმალურად იყოს 

უზრუნველყოფილი იმ სოციალური ჯგუფების ინტერესების გათვალისწინება, 

რომლებსაც ეს პლატფორმები წარმოადგენენ. 

 
 

5.5.  ვინ მონაწილეობდა აღნიშნულ სივრცეებში? 

 

მიუთითეთ სხვადასხვა ჯგუფე, რომელიც მონაწილეობდა თანაშემოქმედების 
პროცესში.  

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 

თანაშემოქმედების პროცესი დაინტერესებულ მხარეებთან და ფართო 

საზოგადოებასთან აქტიური კონსულტაციებით წარიმართა. მერიამ ეს 

კონსულტაციები რეალურ სივრცეში წარმართა. კონსულტაციებში მონაწილეობდა 

ყველა ძირითადი დაინტერესებული მხარე, როგორიცაა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მოქალაქეთა მრჩეველთა საბჭოები, 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში მცხოვრები მოსახლეობა და საერთაშორისო 

ორგანიზაციები. მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაეზიარებინათ 

საკუთარი მოსაზრებები იმის შესახებ,  თუ როგორ უნდა წარმართულიყო 

სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი და რა პრიორიტეტული ვალდებულებები 

უნდა შესულიყო სამოქმედო გეგმაში. თითოეულ საკონსულტაციო შეხვედრას 

საშუალოდ  15 ადამიანი ესწრებოდა (ჯამში 5 შეხვედრა ჩატარდა). შეხვედრების 

დასრულების შემდეგ, გადაწყდა სამუშაო ჯგუფის, როგორც ძირითადი 

მაკოორდინირებელი მექანიზმის შექმნა, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

შემუშავების, განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესებში 

თანაშემოქმედების პრინციპის უზრუნველსაყოფად. 

 

5.6. რამდენმა ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა აღნიშნულ სივრცეებში? 
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5.7. რამდენი შეხვედრა გაიმართა თანა-შემოქმედების პროცესში? 
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მიუთითეთ რიცხვი 0-50 მდე. 
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5.8. როგორ გააგრძელებენ მუნიციპალური ორგანოები  და არასამთავრობო 

დაინტერესებული მხარეები თანამშრომლობას სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების პროცესში? 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მერიის მიერ შექმნილი ინტერ-სექტორული სამუშაო 

ჯგუფი იქნება მთავარი მაკოორდინირებელი მექანიზმი მუნიციპალურ ორგანოებსა 

და არასამთავრობო დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობის 

უზრუნველსაყოფად სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში. 

 

 
6. OGP-ის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი 

6.1. გთხოვთ, მიუთითოთ მონიტორინგის დამოუკიდებელი ორგანო/პირი, რომელიც 

თქვენ განსაზღვრეთ ამ გეგმის შესრულების შესაფასებლად? 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 
 

სამოქმედო გეგმის შესრულების შეფასებას წარუძღვება ხონის მუნიციპალიტეტის 

მერიის პარტნიორი ორგანიზაცია „ხონის დევნილთა საინიციატივო ჯგუფი“. თუმცა, 

პროცესის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად, აღნიშნულ ორგანიზაციას 

მონიტორინგის პროცესში დაეხმარებიან სხვა დაინტერესებული მხარეები. ამ 

პროცესში მონაწილეობა იქნება ღია. თუმცა, მაღალი ინტერესის შემთხვევაში, 

მუნიციპალიტეტი მონიტორინგის ჯგუფის ოპტიმალური რაოდენობის წევრებს ღია 

კონკურსის საფუძველზე შეარჩევს. 

 

6.2. მიუთითეთ მონიტორინგის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი 

ორგანოს/პირის საკონტაქტო ინფორმაცია. 

 

6.3. რა ტიპის ღონისძიებებს გაატარებთ დაინტერესებულ მხარეებთან, 

ვალდებულებების შესრულების პროგრესის განსახილველად? 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 
 

ხონის მუნიციპალიტეტის მერია რეგულარულად, ექვს თვეში ერთხელ ჩაატარებს 

შეხვედრებს დაინტერესებულ მხარეებთან სამოქმედო გეგმის პროგრესის 

განსახილველად. ამასთან, მუნიციპალიტეტი პროქტიულად გამოაქვეყნებს 

ინფორმაციას ვალდებულებების შესრულების შესახებ.  
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6.4. როგორ შეამოწმებთ განმახორციელებელი უწყებების/ერთეულების პროგრესს 
რეგულარულად? 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 

 

ხონის მერიის პასუხისმგებელი სამსახურები ყოველკვარტალურად წარმოადგენენ 

ინფორმაციას OGP-ის ვალდებულებების შესრულების პროგრესთან დაკავშირებით. 

 

6.5. რა სახით გაუზიარებთ საზოგადოებას მონიტორინგის შედეგებს? 

 
მაქს. 1000 სიმბოლო 

მონიტორინგის ანგარიში პროაქტიულად გამოქვეყნდება მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდზე. გარდა ამისა მოეწყობა ანგარიშის საჯარო პრეზენტაცია, განხილვა და 

სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან.  

 

 
7. არასამთავრობო დაინტერესებული მხარეების დასახელება 

ჩამოთვალეთ არასამთავრობო დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც 
მონაწილეობდნენ თანა-შემოქმედების პროცესში და მხარს უჭერენ ამ სამოქმედო 
გეგმას. 

  

დასახელება პოზიცია 
აფილირებული პირი(არსებობის 
შემთხვევაში) 

„ხონის დევნილთა 

საინიციატივო ჯგუფი“ 

 ორგანიზაციის 

დამფუძნებელი 
ბაჩანა ბასილაია 

 
8. ატვირთეთ ღია მმართველობის სრული სტრატეგია, თუ ეს შესაძლებელია, ან სხვა 

შესაბამისი დოკუმენტები. 

 

ეს ვარიანტი ხელმისაწვდომია ელექტრონული ფორმით. 
 

9. ელექტრონული თანაშემოქმედების/კონსულტაციის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ 

ვებგვერდის ბმული აქ: 
 

მაქს. 1000 სიმბოლო 

http://khoni.gov.ge/ 

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ფეისბუქ გვერდი: https://bit.ly/3WaYlse  
          
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://khoni.gov.ge/
https://bit.ly/3WaYlse
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ვალდებულება №1: სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის დანერგვა ქალაქ ხონში 

 

1. სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის დანერგვა ქალაქ ხონში 

 

2. ვადები 

ვალდებულების დაწყების დრო: თებერვალი 2023  

ვალდებულების დასრულების დრო: აგვისტო 2025 

 

3. წამყვანი განმახორციელებელი უწყება 

უწყების 

სახელწოდება 

ხელისუფლების 

შტო 

საკონტაქტო 

პირის 

სახელი 

თანამდებობა ელ-ფოსტა როლი 

განხორციელების 

პროცესში 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

აღმასრულებელი თამარ 

უგულავა 

ბავშვის 

უფლებების 

დაცვისა და 

მხარდაჭერის 

განყოფილების 

უფროსი 

tamarugulava@gmail.com სამუშაო ჯგუფის 

წევრი, სამოქმედო 

გეგმის 

შემუშავებისა და 

განხორციელების 

ეტაპზე 

ინფორმაციის 

გავრცელება და 

ბიუროკრატიული 

საკითხების 

მოგვარება. 

 

4. წამყვანი განმახორციელებელი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში) 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

საკონტაქტო 

პირის სახელი 

თანამდებობა ელ-ფოსტა როლი განხორციელების 

პროცესში 

ხონის დევნილთა 

საინიციატივო 

ჯგუფი 

ბაჩანა ბასილაია ორგანიზაციის 

დამფუძნებელი 

bachana_basilaia@yahoo.com სამუშაო ჯგუფის წევრი, 

სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებისა და 

განხორციელების ეტაპზე 

ინფორმაციის გავრცელება, 

სამოქალაქო სექტორთან 

კომუნიკაცია. 

 

5. სხვა ჩართული დაინტერესებული მხარეები 

უწყების/ორგანიზაციის 

დასახელება 

საკონტაქტო პირის 

სახელი 

თანამდებობა ელ-ფოსტა როლი განხორციელების 

პროცესში 

     

 

ვალდებულების აღწერა 

6. პრობლემა 

ქალაქ ხონში დაბალია მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. ასევე დაბალია მოქალაქეთა 

პასუხისმგებლობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის შენახვა-მოვლაზე და ხშირია დაზიანებული 

ინფრასტრუქტურის შემთხვევები. განსხვავებით ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლებისგან, სადაც 

მეტნაკლებად უზრუნველყოფილია მოსახლეობის მონაწილეობა სოფლის დახმარების პროგრამებში, 

ქალაქ ხონში არ არსებობს მონაწილეობის ისეთი მექანიზმი, რომელიც ქალაქის მაცხოვრებლებს 

გააქტიურებდა და თვითმმართველობის საქმიანობაში მათ მეტ მონაწილეობას უზრუნველყოფდა.  
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7. არსებული მდგომარეობა 

ქალაქ ხონის მაცხოვრებლები არ იყენებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით 

გათვალისწინებულ მონაწილეობის სამართლებრივ მექანიზმებს. კერძოდ, ისინი არ ესწრებიან 

საკრებულოს სხდომებს და არ მონაწილეობენ ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვაში, რადგან ფიქრობენ 

რომ მათი მონაწილეობით არაფერი შეიცვლება. 

8. ქმედება 

ზემოთ აღნიშნული პრობლემის საპასუხოდ, ქალაქ ხონში სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა 

დაინერგება. კერძოდ, მერის ბრძანებითა და მისი ხელმძღვანელობით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, 

რომელიც დაკომპლექტდება მერიის, საკრებულოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებისგან. სამუშაო ჯგუფი შეიმუშავებს მეთოდოლოგიას, თუ როგორ უნდა დაიყოს 

ქალაქი ზონებად, რა სახის პრიორიტეტები უნდა განისაზღვროს, რა ფინანსური რესურსები უნდა 

მობილიზდეს და რა პრინციპებითა და მეთოდებით უნდა მოხდეს მოქალაქეთა მიერ წამოყენებულ 

პროექტებზე ხმის მიცემა და გამარჯვებული პროექტების გამოვლენა. გამოცხადდება პროექტების 

მიღება. სამუშაო ჯგუფი გადაარჩევს შემოსულ პროექტებს და გამოაქვეყნებს მოქალაქეთა ხმის მიცემის 

შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებულ პროექტებს, რომელთა განხორციელებისთვის საჭირო თანხა 

მომდევნო წლის ბიუჯეტში აისახება. მოხდება პროექტების განხორციელების მონიტორინგი და 

შეფასება. 

 

9. ვალდებულების მოსალოდნელი შედეგები 

ქალაქ ხონში სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის დანერგვის შედეგად გაიზრდება ადგილობრივი 

მოსახლეობის მონაწილეობა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვაში. ქალაქის მაცხოვრებლებს 

გაეზრდებათ პასუხისმგებლობა მათ მიერ შერჩეული პროექტების განხორციელების მონიტორინგზე და 

ამ პროექტების შედეგად შექმნილი ინფრასტრუქტურის შენახვა-მოვლაზე. ასევე გაიზრდება მათი 

ინტერესი ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მიმართ და მათი მოთხოვნა მონაწილეობის 

სხვადასხვა მექანიზმის უფრო აქტიურ გამოყენებაზე.  

 

10. ვალდებულების კავშირის სტრატეგიული ხედვის გრძელვადიან მიზანთან 

ვალდებულება პირდაპირ კავშირშია ხონის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიულ მიზანთან დანერგოს 

მრავალფეროვანი მექანიზმები ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის გასაზრდელად.  

 

11. ვალდებულებისთვის შესაბამისი პოლიტიკის სფერო 

მიუთითეთ ვალდებულებისთვის ყველაზე შესაბამისი პოლიტიკის სფერო ან პრაქტიკა. აირჩიეთ 

მაქსიმუმ ორი პოლიტიკის სფერო შემდეგი სიიდან: ქონებრივი დეკლარაციების გამოქვეყნება; აუდიტი 

და კონტროლი; ბენეფიციარი საკუთრება; სამოქალაქო სივრცე; ინტერესთა კონფლიქტი; კრიზისზე 

რეაგირება; ციფრული მმართველობა; ელექტრონული პეტიციები; არჩევნები და პოლიტიკური 

ფინანსები; ფისკალური გამჭვირვალობა; მმართველობა; მონაწილეობა; საკანონმდებლო ღიაობა; 

ლობირება; ღია კონტრაქტები; ღია მონაცემები; სახელმწიფო შესყიდვები; მარეგულირებელი 

ორგანოები; ინფორმაციის უფლება; ეკონომიკური უსაფრთხოება და მონაწილეობა; სოციალური 

ანგარიშვალდებულება; სტიმული და ეკონომიკური აღდგენა; გადასახადები; მამხილებელთა დაცვა; 

სხვა/რაც ამ სიაში არ მოხვდა. 

  

12. ვალდებულებისთვის შესაბამისი სექტორი 

მიუთითეთ ვალდებულებისთვის ყველაზე შესაბამისი სექტორი. აირჩიეთ მაქსიმუმ ორი სექტორი 

შემდეგი სიიდან: დახმარება; მოქალაქეობა და ემიგრაცია; განათლება; გარემოს დაცვა და კლიმატის 

ცვლილება; მოპოვებითი მრეწველობა; ჯანმრთელობა და კვება; ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი; 

სასამართლო; მიწის და სივრცითი დაგეგმარება; საკანონმდებლო ორგანო; მედია და ტელეკომუნიკაცია; 

სასჯელაღსრულება; კერძო სექტორი; საჯარო სერვისები; მეცნიერება და ტექნოლოგია; უსაფრთხოება 

და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა; წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა; სხვა/რაც ამ სიაში არ მოხვდა.  
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13. OGP-ის პრინციპებთან შესაბამისობა 

აირჩიეთ შემდეგი სიიდან: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; საზოგადოების მონაწილეობა; 

ანგარიშვალდებულება და კეთილსინდისიერება; ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციური მიდგომები 

მეტი გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებისთვის.  

 

14. ვალდებულების შესრულებისთვის საჭირო რესურსები 

მიუთითეთ ბიუჯეტი, თანამშრომლები, დრო და სამოქალაქო საზოგადოების ან სხვა ორგანიზაციების 

რესურსები, რაც ვალდებულების შესრულებისთვის არის საჭირო.  
ბიუჯეტი 

(სავარაუდო ბიუჯეტი 

ვალუტის მითითებით) 

თანამშრომლები  

(ვალდებულების შესრულებისთვის 

საჭირო თანამშრომელთა რაოდენობა) 

დრო (ვალდებულების 

შესრულებისთვის საჭირო 

თვეები) 

სხვა საჭირო 

რესურსები 

(გთხოვთ 

აღწეროთ) 

50,000 10 16 თვე  

 

15. უკვე მობილიზებულია თუ არა რესურსები? 

გთხოვთ, აირჩიოთ ერთი ვარიანტი: დიახ / არა / ნაწილობრივ. 

 

16. დამატებითი ინფორმაცია (არასავალდებულო) 

გამოიყენეთ ეს არასავალდებულო სივრცე სხვა სასარგებლო ინფორმაციის მოსაწოდებლად, მაგ: 

ვალდებულების კავშირი სხვა სამთავრობო პროგრამებთან; განვითარების ეროვნულ გეგმასთან ან სხვა 

დარგობრივ ან ადგილობრივ გეგმებთან; და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან; გენდერული 

პერსპექტივის ანალიზი. 

 

17. ვალდებულების ეტაპები 

გთხოვთ, ქვემოთ დაამატოთ თქვენი ვალდებულების ინდივიდუალური ეტაპები/აქტივობები. 

დაამატეთ ერთი ხაზი თითო ეტაპს/აქტივობას. შეგიძლიათ დაამატოთ იმდენი ხაზი, რამდენიც საჭირო. 

 
აქტივობის აღწერა დაწყების 

დრო 

(თვე/წელი) 

დასრულების 

დრო 

(თვე/წელი) 

პასუხისმგებელი 

უწყება 

საკონტაქტო 

პირი 

სტატუსი 

აირჩიეთ 

შემდეგი: არ დაწყებულა; 

მიმდინარე;  

შეჩერებულია; შესრულდა; 

არასრულად შესრულდა.  

ქალაქ ხონის 

ზონებად დაყოფა.  

2023 

თებერვალი 

2023 

თებერვალი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

სამოქალაქო 

ბიუჯეტირების 

პროგრამის 

დასანერგად 

საპილოტე ზონის 

შერჩევა და 

მისთვის თანხის 

განაწილება. 

2023 

თებერვალი 

2023 

თებერვალი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

სამოქალაქო საბჭოს 

შექმნა და ზონის 

კოორდინატორების 

დანიშვნა. 

2023 

თებერვალი 

2023 

თებერვალი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

საბჭოს მიერ 

მოქალაქეთა 

საპროექტო 

2023 მარტი 2023 მარტი ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 
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წინადადების 

შერჩევის 

კრიტერიუმების 

შემუშავება. 

სამოქალაქო 

ბიუჯეტირების 

პროგრამის შესახებ 

საინფორმაციო 

კამპანიის წარმოება. 

2023 აპრილი 2023 აპრილი ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

საბჭოს მიერ 

მოქალაქეთა 

მხრიდან 

წარმოდგენილი 

საპროექტო 

წინადადებების 

განხილვა და 

ვერიფიკაცია 

წინასწარ 

განსაზღვრული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით. 

2023 მაისი 2023 ივნისი ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

შერჩეულ 

პროექტებზე 

მოსახლეობის 

ფარული 

კენჭისყრის 

პროცედურის 

ორგანიზება.  

2023 ივლისი  2023 

სექტემბერი 

 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

მოსახლეობის მიერ 

შერჩეული 

პროექტების 

მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტში ასახვა. 

2023 

ოქტომბერი 

2023 

ნოემბერი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

პროექტის 

განხორციელება, 

შეფასება და 

მონიტორინგი. 

2024 იანვარი 2024 მაისი ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულება №2: ახალგაზრდების მონაწილეობის მექანიზმისა და სივრცის შექმნა 

 
1. ახალგაზრდების მონაწილეობის მექანიზმისა და სივრცის შექმნა 

 

2. ვადები 

ვალდებულების დაწყების დრო: თებერვალი 2023 

ვალდებულების დასრულების დრო: აგვისტო 2025 

 

3. წამყვანი განმახორციელებელი უწყება 
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უწყების 

სახელწოდება 

ხელისუფლების 

შტო 

საკონტაქტო 

პირის 

სახელი 

თანამდებობა ელ-

ფოსტა 

როლი განხორციელების 

პროცესში 

ხონის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

აღმასრულებელი თამარ 

უგულავა 

ბავშვის 

უფლებების 

დაცვისა და 

მხარდაჭერის 

განყოფილების 

უფროსი 

tamarugul

ava@gmail

.com 

სამუშაო ჯგუფის წევრი, 

სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებისა და 

განხორციელების ეტაპზე 

ინფორმაციის გავრცელება 

და ბიუროკრატიული 

საკითხების მოგვარება. 

 

4. წამყვანი განმახორციელებელი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში) 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

საკონტაქტო 

პირის სახელი 

თანამდებობა ელ-ფოსტა როლი განხორციელების 

პროცესში 

ხონის დევნილთა 

საინიციატივო 

ჯგუფი 

ბაჩანა ბასილაია ორგანიზაციის 

დამფუძნებელი 

bachana_basilaia@yahoo.com სამუშაო ჯგუფის წევრი, 

სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებისა და 

განხორციელების ეტაპზე 

ინფორმაციის გავრცელება, 

სამოქალაქო სექტორთან 

კომუნიკაცია. 

 

5. სხვა ჩართული დაინტერესებული მხარეები 

უწყების/ორგანიზაციის 

დასახელება 

საკონტაქტო პირის 

სახელი 

თანამდებობა ელ-ფოსტა როლი განხორციელების 

პროცესში 

  

   

    

 

ვალდებულების აღწერა 

6. პრობლემა 

ხონის მუნიციპალიტეტში დაბალია ახალგაზრდების მონაწილეობა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საქმიანობაში. ეს მეტწილად განპირობებულია მაღალი შიდა მიგრაციით, რის 

შედეგადაც ახალგაზრდების უმრავლესობა სასწავლებლად ან/და სამუშაოდ ქვეყნის შიგნით სხვა 

ქალაქებში ან საზღვარგარეთ მიდის.   

  

7. არსებული მდგომარეობა 

დღესდღეობით ხონის მუნიციპალიტეტი პრაქტიკულად დაცლილია ახალგაზრდებისგან, რადგან 

ისინი ადგილზე განვითარების შესაძლებლობებს ვერ ხედავენ და არ არიან ჩართულნი მათთვის 

საჭირბოროტო საკითხების გადაჭრაში და ზოგადად თვითმმართველობის საქმიანობაში. არ არსებობს 

ახალგაზრდების მონაწილეობის ეფექტური მექანიზმი და სივრცე, რომელიც მუნიციპალიტეტს 

დაეხმარებოდა ახალგაზრდების საჭიროებებზე მორგებული პოლიტიკის შემუშავებაში. 

 

8. ქმედება 

ეფექტური ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემის უზრუნველსაყოფად, ხონის მუნიციპალიტეტის 

მერია შექმნის საკონსულტაციო-სათათბირო ორგანოს - ახალგაზრდულ მრჩეველთა საბჭოს, რომლის 

წევრები ღია კონკურსის გზით შეირჩევიან. საბჭოს მთავარი ამოცანა იქნება მტკიცებულებებზე 

დამყარებული და ახალგაზრდების სპეციფიკურ საჭიროებებსა და ინტერესებზე დაფუძნებული 

ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება და მონიტორინგი. ახალგაზრდული პოლიტიკით 

გათვალისწინებული რესურსები, მომსახურება და პროგრამები ფოკუსირებული იქნება 

მუნიციპალიტეტში  მცხოვრებ ახალგაზრდებზე. ვალდებულება გულისხმობს ახალგაზრდული საბჭოს 

ფორმირებასა და წევრების შერჩევას, შერჩეული წევრების გადამზადებას ახალგაზრდული 

საჭიროებების მოკვლევასა და ახალგაზრდების მონაწილეობის საერთაშორისო სტანდარტებზე, ასევე 
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ახალგაზრდების აქტიურ ჩართვას ადგილობრივი განვითარების პროცესებში. საბჭო შეიმუშავებს 2024-

2028 წლების ახალგაზრდულ სტრატეგიასა და 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმას. სამოქმედო გეგმაში 

გაიწერება წლის განმავლობაში საბჭოს მიერ ჩასატარებელი საკონსულტაციო შეხვედრების ფორმატი და 

განრიგი; მერიის შესაბამის სამსახურებთან, საკრებულოსთან, სამოქალაქო საზოგადოებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მექანიზმები; ახალგაზრდების საჭიროებებზე 

მერიისთვის ინიციატივების წარდგენის ვადები და ინიციატივების მინიმალური რაოდენობა, ასევე 

შესაბამისი მუნიციპალური პროგრამების მონიტორინგის მექანიზმები და ვადები. სამიზნე ჯგუფებთან 

ფართო კონსულტაციებისა და მათი საჭიროებების მოკვლევის საფუძველზე, ახალგაზრდული 

მრჩეველთა საბჭო შეიმუშავებს წელიწადში მინიმუმ 2 საბიუჯეტო ინიციატივას ახალგაზრდების მიერ 

გამოკვეთილი პრიორიტეტული საკითხების მოსაგვარებლად. მოხდება წარდგენილ ინიციატივებზე 

მერიის უკუკავშირის მექანიზმის დანერგვა და ინსტიტუციონალიზაცია. ზემოთ აღწერილი ყველა 

შესაბამისი დოკუმენტი პროაქტიულად გამოქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე. 

ვალდებულება ასევე გულისხმობს თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიებითა და 

კომპიუტერებით აღჭურვილი სპეციალური სივრცის შექმნას საბჭოს საქმიანობისთვის. ამ სივრცეში 

მოხდება ახალგაზრდების გადამზადება ახალგაზრდული საჭიროებების მოკვლევაზე, ახალგაზრდების 

მონაწილეობის საერთაშორისო სტანდარტებზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციებსა 

და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე და ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებაზე მეტი ღიაობისა 

და მონაწილეობისთვის. გადამზადებული ახალგაზრდები ჩაერთვებიან ხონში მცხოვრები 

ახალგაზრდებისა და სხვა სოციალური ჯგუფების საჭიროებების კვლევაში, მათი ციფრული 

კომპეტენციების განვითარებასა და ადვოკატირების შესაძლებლობების გაძლიერებაში.  

 

9. ვალდებულების მოსალოდნელი შედეგები 

ვალდებულების შესრულების შედეგად, ხონის მუნიციპალიტეტში შეიქმნება ახალგაზრდული 

მრჩეველთა საბჭო და თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სამოქალაქო სივრცე საბჭოს 

საქმიანობისთვის. საბჭო ჩაატარებს ფართო კონსულტაციებს სამინზე ჯგუფებთან, რის საფუძველზეც 

მომზადდება 2024-2028 წლების ახალგაზრდული სტრატეგია და 2024-2025 წლების სამოქმედო გეგმა. 

გადამზადდება 100-მდე ახალგაზრდა და გაიზრდება მათი ინფორმირებულობა და ხელმისაწვდომობა 

მუნიციპალურ პროგრამებსა და სერვისებზე. შედეგად, ამაღლდება ხონში მცხოვრები ახალგაზრდების 

ინტერესი და შესაძლებლობები აქტიური მონაწილეობა მიიღონ მათთვის განკუთვნილი პროგრამებისა 

და სერვისების შემუშავების, განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესებში.  

 

10. ვალდებულების კავშირის სტრატეგიული ხედვის გრძელვადიან მიზანთან 

ვალდებულება პირდაპირ კავშირშია ხონის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიულ მიზანთან გაზარდოს 

ახალგაზრდების მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში.    

 

11. ვალდებულებისთვის შესაბამისი პოლიტიკის სფერო 

მიუთითეთ ვალდებულებისთვის ყველაზე შესაბამისი პოლიტიკის სფერო ან პრაქტიკა. აირჩიეთ 

მაქსიმუმ ორი პოლიტიკის სფერო შემდეგი სიიდან: ქონებრივი დეკლარაციების გამოქვეყნება; აუდიტი 

და კონტროლი; ბენეფიციარი საკუთრება; სამოქალაქო სივრცე; ინტერესთა კონფლიქტი; კრიზისზე 

რეაგირება; ციფრული მმართველობა; ელექტრონული პეტიციები; არჩევნები და პოლიტიკური 

ფინანსები; ფისკალური გამჭვირვალობა; მმართველობა; მონაწილეობა; საკანონმდებლო ღიაობა; 

ლობირება; ღია კონტრაქტები; ღია მონაცემები; სახელმწიფო შესყიდვები; მარეგულირებელი 

ორგანოები; ინფორმაციის უფლება; ეკონომიკური უსაფრთხოება და მონაწილეობა; სოციალური 

ანგარიშვალდებულება; სტიმული და ეკონომიკური აღდგენა; გადასახადები; მამხილებელთა დაცვა; 

სხვა/რაც ამ სიაში არ მოხვდა.  

  

 

 

12.  ვალდებულებისთვის შესაბამისი სექტორი 
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მიუთითეთ ვალდებულებისთვის ყველაზე შესაბამისი სექტორი. აირჩიეთ მაქსიმუმ ორი სექტორი 

შემდეგი სიიდან: დახმარება; მოქალაქეობა და ემიგრაცია; განათლება; გარემოს დაცვა და კლიმატის 

ცვლილება; მოპოვებითი მრეწველობა; ჯანმრთელობა და კვება; ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი; 

სასამართლო; მიწის და სივრცითი დაგეგმარება; საკანონმდებლო ორგანო; მედია და ტელეკომუნიკაცია; 

სასჯელაღსრულება; კერძო სექტორი; საჯარო სერვისები; მეცნიერება და ტექნოლოგია; უსაფრთხოება 

და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა; წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა; სხვა/რაც ამ სიაში არ მოხვდა.  

 

13. OGP-ის პრინციპებთან შესაბამისობა 

აირჩიეთ შემდეგი სიიდან: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; საზოგადოების მონაწილეობა; 

ანგარიშვალდებულება და კეთილსინდისიერება; ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციური მიდგომები 

მეტი გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებისთვის.  

 

14. ვალდებულების შესრულებისთვის საჭირო რესურსები 

მიუთითეთ ბიუჯეტი, თანამშრომლები, დრო და სამოქალაქო საზოგადოების ან სხვა ორგანიზაციების 

რესურსები, რაც ვალდებულების შესრულებისთვის არის საჭირო.  
ბიუჯეტი 

(სავარაუდო ბიუჯეტი 

ვალუტის 

მითითებით) 

თანამშრომლები  

(ვალდებულების შესრულებისთვის 

საჭირო თანამშრომელთა 

რაოდენობა) 

დრო (ვალდებულების 

შესრულებისთვის საჭირო 

თვეები) 

სხვა საჭირო 

რესურსები 

(გთხოვთ 

აღწეროთ) 

10 000 ლარი 5 თანამშრომელი 11 თვე სივრცე 

შეხვედრებისთვის, 

ტრანსპორტირება 

და ბუკლეტები 

საინფორმაციო 

შეხვედრებისთვის 

მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბით.  

 

15. უკვე მობილიზებულია თუ არა რესურსები? 

გთხოვთ, აირჩიოთ ერთი ვარიანტი: დიახ / არა / ნაწილობრივ. 

 

16. დამატებითი ინფორმაცია (არასავალდებულო) 

გამოიყენეთ ეს არასავალდებულო სივრცე სხვა სასარგებლო ინფორმაციის მოსაწოდებლად, მაგ: 

ვალდებულების კავშირი სხვა სამთავრობო პროგრამებთან; განვითარების ეროვნულ გეგმასთან ან სხვა 

დარგობრივ ან ადგილობრივ გეგმებთან; და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან; გენდერული 

პერსპექტივის ანალიზი. 

 

17. ვალდებულების ეტაპები 

გთხოვთ, ქვემოთ დაამატოთ თქვენი ვალდებულების ინდივიდუალური ეტაპები/აქტივობები. 

დაამატეთ ერთი ხაზი თითო ეტაპს/აქტივობას. შეგიძლიათ დაამატოთ იმდენი ხაზი, რამდენიც საჭირო. 

 
აქტივობის 

აღწერა 

დაწყების 

დრო 

(თვე/წელი) 

დასრულების 

დრო 

(თვე/წელი) 

პასუხისმგებელი 

უწყება 

საკონტაქტო 

პირი 

სტატუსი 

აირჩიეთ 

შემდეგი: არ დაწყებულა; 

მიმდინარე;  

შეჩერებულია; 

შესრულდა; 

არასრულად 

შესრულდა.  

ახალგაზრდული 

მრჩეველთა 

საბჭოს 

2023 

თებერვალი 

2023 მარტი ხონის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 
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ფორმირება ღია 

კონკურსის გზით.  

თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით 

აღჭურვილი 

სამოქალაქო 

სივრცის შექმნა 

საბჭოს 

საქმიანობისთვის.  

2023 

თებერვალი 

2023 მაისი ხონის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

საბჭოს წევრების 

გადამზადება მათ 

საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ 

საკითხებზე.  

2023 აპრილი 2023 აპრილი ხონის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

კონსულტაციები 

სამიზნე 

ჯგუფებთან. 

2023 მაისი 2023 მაისი ხონის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

2024-2028 წლების 

ახალგაზრდული 

სტრატეგიისა და 

2024-2025 წლების 

სამოქმედო 

გეგმის 

შემუშავება. 

2023 ივნისი 2023 აგვისტო ხონის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

100-მდე 

ახალგაზრდის 

გადამზადება 

ადგილობრივი 

მნიშვნელობის 

საკითხებზე და ამ 

საკითხების 

მოსაგვარებლად 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიების 

გამოყენებაზე.  

2023 მაისი 2023 

ოქტომბერი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

ახალგაზრდული 

საბჭოს 

საქმიანობაზე 

საინფორმაციო 

კამპანიის 

წარმოება. 

2023 აპრილი 2023 აპრილი ხონის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

საბჭოს ფეისბუქ 

გვერდისა და 

ონლაინ 

უკუკავშირის 

მექანიზმის 

შექმნა. 

2023 აპრილი 2023 მაისი ხონის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

ახალგაზრდული 

საჭიროებების 

მოკვლევის 

საფუძველზე 

საბჭოს მიერ 

წელიწადში 

მინიმუმ  ორი 

საბიუჯეტო 

2023 აგვისტო 2023 

ოქტომბერი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 
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ინიციატივის 

მომზადება და 

მერიისთვის 

წარდგენა. 

წარდგენილ 

ინიციატივებზე 

მერიის 

უკუკავშირის 

მექანიზმის 

დანერგვა და 

ინსტიტუციონალ

იზაცია.  

2023 

სექტემბერი 

2023 

დეკემბერი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

 

 

 

ვალდებულება №3: შშმ პირთა მონაწილეობის ინკლუზიური მექანიზმის გაძლიერება 

 
1. შშმ პირთა მონაწილეობის ინკლუზიური მექანიზმის გაძლიერება 

 

2. ვადები 

ვალდებულების დაწყების დრო: თებერვალი 2023 

ვალდებულების დასრულების დრო: თებერვალი 2025 

 

3. წამყვანი განმახორციელებელი უწყება 

უწყების 

სახელწოდება 

ხელისუფლების 

შტო 

საკონტაქტო 

პირის 

სახელი 

თანამდებობა ელ-

ფოსტა 

როლი განხორციელების 

პროცესში 

ხონის 

მუნიციპალიტე

ტის მერია 

აღმასრულებელი თამარ 

უგულავა 

ბავშვის 

უფლებების 

დაცვისა და 

მხარდაჭერის 

განყოფილების 

უფროსი 

tamarugul

ava@gmail

.com 

სამუშაო ჯგუფის წევრი, 

სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებისა და 

განხორციელების ეტაპზე 

ინფორმაციის გავრცელება 

და ბიუროკრატიული 

საკითხების მოგვარება. 

 

4. წამყვანი განმახორციელებელი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია (არსებობის შემთხვევაში) 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

საკონტაქტო 

პირის სახელი 

თანამდებობა ელ-ფოსტა როლი განხორციელების 

პროცესში 

ხონის დევნილთა 

საინიციატივო 

ჯგუფი 

ბაჩანა ბასილაია ორგანიზაციის 

დამფუძნებელი 

bachana_basilaia@yahoo.com სამუშაო ჯგუფის წევრი, 

სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებისა და 

განხორციელების ეტაპზე 

ინფორმაციის გავრცელება, 

სამოქალაქო სექტორთან 

კომუნიკაცია. 

 

5. სხვა ჩართული დაინტერესებული მხარეები 

უწყების/ორგანიზაციის 

დასახელება 

საკონტაქტო 

პირის სახელი 

თანამდებობა ელ-ფოსტა როლი 

განხორციელების 

პროცესში 

შშმ პირთა 

ორგანიზაცია "ფენიქსი“

თინათინ 

გელენიძე 

ორგანიზაციის 

თანადამფუძნებელი 

tgelenidze4@gmail.com ვალდებულების 

განხორციელების 



 

19 

 

  

   

ეტაპზე ჩართული 

იქნება პროცესში 

სამოქალაქო 

სექტორიდან, 

უზრუნველყოფს 

ორგანიზაციის 

წვრებისა და 

მხარდამჭერების 

ჩართვას პროცესში, მათ  

ინფორმირებულობას 

და გამოცდილების 

გაზიარებას. 

 

ვალდებულების აღწერა 

6. პრობლემა 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირები ჯერ კიდევ ვერ ახერხებენ საკუთარი უფლებების 

სათანადო რეალიზებას. ისინი, სხვების მსგავსად, ვერ სარგებლობენ ყველა იმ უფლებითა და 

შესაძლებლობით, რომელიც თითოეულ ადამიანს დაბადებისთანავე ენიჭება. შშმ პირები ერთ-ერთ 

ყველაზე გარიყულ ჯგუფს მიეკუთვნებიან. ისინი დღემდე აწყდებიან სისტემურ დაბრკოლებებს 

საზოგადოებრივი ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში. მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, სხვების 

თანასწორად ისარგებლონ კონსტიტუციით დაცული უფლებებით. ამასთან, პრაქტიკა აჩვენებს, რომ შშმ 

პირებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემად რჩება ხელმისაწვდომობა საჯარო 

სივრცეებზე, შენობა-ნაგებობებზე, ჯანდაცვის, საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებსა თუ 

სატრანსპორტო საშუალებებზე, საგანმანათლებლო და სახელმწიფო დაწესებულებებზე. აღნიშნული კი, 

მიუთითებს, რომ პრაქტიკაში არ ხდება ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი სტანდარტების 

გათვალისწინება. 

 

ასევე მწირია შესაძლებლობები, რომელიც შშმ პირებს საშუალებას მისცემდა საკუთარი პრობლემები და 

ინიციატივები ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის პირდაპირი და მარტივი გზით გაეზიარებინათ და 

აქტიურად ჩართულიყვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, განსაკუთრებით მათთვის 

განკუთვნილი სოციალური პროგრამებისა და სერვისების შემუშავების, განხორციელებისა და 

მონიტორინგის პროცესებში. 

  

7. არსებული მდგომარეობა 

ხონის მუნიციპალიტეტში მოქმედებს შშმ პირთა საბჭო, რომელსაც შემუშავებული აქვს სამოქმედო 

გეგმა. თუმცა ეს სამოქმედო გეგმა არ ეფუძნება თემატურ კვლევებს, სამიზნე ჯგუფებთან ფართო 

მასშტაბის გამოკითხვებსა და  საკონსულტაციო შეხვედრებს. შესაბამისად, ის ვერ პასუხობს შშმ პირთა 

ფართო ჯგუფების საჭიროებებს. შშმ პირებს მწირი შესაძლებლობები აქვთ მონაწილეობა მიიღონ საბჭოს 

საქმიანობაში და წარმოადგინონ საკუთარი პრობლემები და იდეები ამ პრობლემების გადასაჭრელად. 

ამ მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ მუნიციპალიტეტში არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები 

შშმ პირთა რაოდენობის, კატეგორიების, მათი საცხოვრებელი პირობებისა და საჭიროებების შესახებ, 

რაც თავისთავად აფერხებს პრობლემის გადაჭრის გზების ძიებასა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების 

მიღებას. 

 

8. ქმედება 

ამ ვალდებულების ფარგლებში, ხონის მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს შშმ პირთა საბჭოს 

წევრების გადამზადებას შშმ პირთა საჭიროებების მოკვლევასა და შშმ პირთა მონაწილეობის 

საერთაშორისო სტანდარტებზე. შემდეგ ეტაპზე, საბჭო შექმნის მონაცემთა ბაზას და ჩაატარებს 

თემატურ მოკვლევას სამიზნე ჯგუფებთან, რის საფუძველზეც შემუშავდება 2023-2024 წლების 

სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმაში გაიწერება წლის განმავლობაში საბჭოს მიერ ჩასატარებელი 

საკონსულტაციო შეხვედრების ფორმატი და განრიგი; მერიის შესაბამის სამსახურებთან, 
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საკრებულოსთან, სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის მექანიზმები; შშმ პირთა საჭიროებებზე მერიისთვის ინიციატივების წარდგენის 

ვადები და ინიციატივების მინიმალური რაოდენობა, ასევე შესაბამისი სოციალური პროგრამების 

მონიტორინგის მექანიზმები და ვადები. თემატურ მოკვლევასა და სამიზნე ჯგუფებთან ფართო 

კონსულტაციების საფუძველზე, შშმ პირთა საბჭო შეიმუშავებს წელიწადში მინიმუმ 2 საბიუჯეტო 

ინიციატივას შშმ პირთა ჯგუფების მიერ გამოკვეთილი პრიორიტეტული საკითხების მოსაგვარებლად. 

მოხდება წარდგენილ ინიციატივებზე მერიის უკუკავშირის მექანიზმის დანერგვა და 

ინსტიტუციონალიზაცია. ზემოთ აღწერილი ყველა შესაბამისი დოკუმენტი პროაქტიულად 

გამოქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე. 

 

9. ვალდებულების მოსალოდნელი შედეგები 

ვალდებულების შესრულების შედეგად, ამაღლდება შშმ პირთა საბჭოს წევრების კომპეტენციები შშმ 

პირთა საკითხების მიმართ. შემუშავდება შშმ პირთა საბჭოს 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა სამიზნე 

ჯგუფებთან ფართო კონსულტაციების საფუძველზე. მომზადდება თემატური მოკვლევა შშმ პირთა 

საჭიროებებზე; შეიქმნება სტატისტიკური მონაცემები ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შშმ პირთა 

რაოდენობის, კატეგორიებისა და მათი საცხოვრებელი პირობების შესახებ; და გაიზრდება შშმ პირთა 

ინფორმირებულობა და ხელმისაწვდომობა მუნიციპალურ პროგრამებსა და სერვისებზე. შედეგად, 

გაიზრდება შშმ პირთა ინტერესი აქტიური მონაწილეობა მიიღონ მათ საჭიროებებზე მორგებული 

მუნიციპალური პროგრამებისა და სერვისების შემუშავების, განხორციელებისა და მონიტორინგის 

პროცესებში, რაც ხელს შეუწყობს ამ პირთა წინაშე მდგარი პრობლემების შემცირებას. ვალდებულების 

სრულყოფილად შესრულება ასევე გაზრდის ხონის მერიის ღიაობასა და ანგარიშვალდებულებას 

მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ. 

 

10. ვალდებულების კავშირის სტრატეგიული ხედვის გრძელვადიან მიზანთან 

ვალდებულება პირდაპირ კავშირშია ხონის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიულ მიზანთან გაზარდოს შშმ 

პირთა ხელმისაწვდომობა საჯარო სერვისებზე და მათი მონაწილეობა ადგილობრივი პოლიტიკის 

შემუშავებაში.   

 

11. ვალდებულებისთვის შესაბამისი პოლიტიკის სფერო 

მიუთითეთ ვალდებულებისთვის ყველაზე შესაბამისი პოლიტიკის სფერო ან პრაქტიკა. აირჩიეთ 

მაქსიმუმ ორი პოლიტიკის სფერო შემდეგი სიიდან: ქონებრივი დეკლარაციების გამოქვეყნება; აუდიტი 

და კონტროლი; ბენეფიციარი საკუთრება; სამოქალაქო სივრცე; ინტერესთა კონფლიქტი; კრიზისზე 

რეაგირება; ციფრული მმართველობა; ელექტრონული პეტიციები; არჩევნები და პოლიტიკური 

ფინანსები; ფისკალური გამჭვირვალობა; მმართველობა; მონაწილეობა; საკანონმდებლო ღიაობა; 

ლობირება; ღია კონტრაქტები; ღია მონაცემები; სახელმწიფო შესყიდვები; მარეგულირებელი 

ორგანოები; ინფორმაციის უფლება; ეკონომიკური უსაფრთხოება და მონაწილეობა; სოციალური 

ანგარიშვალდებულება; სტიმული და ეკონომიკური აღდგენა; გადასახადები; მამხილებელთა დაცვა; 

სხვა/რაც ამ სიაში არ მოხვდა.  

  

12. ვალდებულებისთვის შესაბამისი სექტორი 

მიუთითეთ ვალდებულებისთვის ყველაზე შესაბამისი სექტორი. აირჩიეთ მაქსიმუმ ორი სექტორი 

შემდეგი სიიდან: დახმარება; მოქალაქეობა და ემიგრაცია; განათლება; გარემოს დაცვა და კლიმატის 

ცვლილება; მოპოვებითი მრეწველობა; ჯანმრთელობა და კვება; ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი; 

სასამართლო; მიწის და სივრცითი დაგეგმარება; საკანონმდებლო ორგანო; მედია და ტელეკომუნიკაცია; 

სასჯელაღსრულება; კერძო სექტორი; საჯარო სერვისები; მეცნიერება და ტექნოლოგია; უსაფრთხოება 

და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა; წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა; სხვა/რაც ამ სიაში არ მოხვდა.  

 

13. OGP-ის პრინციპებთან შესაბამისობა 
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აირჩიეთ შემდეგი სიიდან: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; საზოგადოების მონაწილეობა; 

ანგარიშვალდებულება და კეთილსინდისიერება; ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციური მიდგომები 

მეტი გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებისთვის.  

 

14. ვალდებულების შესრულებისთვის საჭირო რესურსები 

მიუთითეთ ბიუჯეტი, თანამშრომლები, დრო და სამოქალაქო საზოგადოების ან სხვა ორგანიზაციების 

რესურსები, რაც ვალდებულების შესრულებისთვის არის საჭირო.  
ბიუჯეტი 

(სავარაუდო ბიუჯეტი 

ვალუტის 

მითითებით) 

თანამშრომლები  

(ვალდებულების შესრულებისთვის 

საჭირო თანამშრომელთა 

რაოდენობა) 

დრო (ვალდებულების 

შესრულებისთვის საჭირო 

თვეები) 

სხვა საჭირო 

რესურსები 

(გთხოვთ 

აღწეროთ) 

4000-5000 7 თანამშრომელი 23 თვე სივრცე 

კვლევისთვის, 

ტრანსპორტირება 

შეხვედრებისთვის, 

ბუკლეტების 

დამზადება 

საინფორმაციო 

კამპანიისთვის. 

 

15. უკვე მობილიზებულია თუ არა რესურსები? 

გთხოვთ, აირჩიოთ ერთი ვარიანტი: დიახ / არა / ნაწილობრივ. 

 

16. დამატებითი ინფორმაცია (არასავალდებულო) 

გამოიყენეთ ეს არასავალდებულო სივრცე სხვა სასარგებლო ინფორმაციის მოსაწოდებლად, მაგ: 

ვალდებულების კავშირი სხვა სამთავრობო პროგრამებთან; განვითარების ეროვნულ გეგმასთან ან სხვა 

დარგობრივ ან ადგილობრივ გეგმებთან; და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან; გენდერული 

პერსპექტივის ანალიზი. 

17. ვალდებულების ეტაპები 

გთხოვთ, ქვემოთ დაამატოთ თქვენი ვალდებულების ინდივიდუალური ეტაპები/აქტივობები. 

დაამატეთ ერთი ხაზი თითო ეტაპს/აქტივობას. შეგიძლიათ დაამატოთ იმდენი ხაზი, რამდენიც საჭირო. 

 
აქტივობის აღწერა დაწყების 

დრო 

(თვე/წელი) 

დასრულების 

დრო 

(თვე/წელი) 

პასუხისმგებელი 

უწყება 

საკონტაქტო 

პირი 

სტატუსი 

აირჩიეთ 

შემდეგი: არ 

დაწყებულა; 

მიმდინარე;  

შეჩერებულია; 

შესრულდა; 

არასრულად 

შესრულდა.  

შშმ პირთა საბჭოს 

წევრების გადამზადება 

შშმ პირთა საჭიროებების 

მოკვლევასა და შშმ 

პირთა მონაწილეობის 

საერთაშორისო 

სტანდარტებზე. 

2023 

თებერვალი 

2023 მაისი ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

შშმ პირთა მონაცემთა 

ბაზის შექმნა. 

2023 მაისი 2023 ივლისი ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 



 

22 

 

კონსულტაციები სამიზნე 

ჯგუფებთან. 

2023 

ისვლისი 

2023 

სექტემბერი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

სამიზნე ჯგუფების 

საჭიროებებზე 

თემატური მოკვლევის 

დოკუმენტის შემუშავება. 

2023 

სექტემბერი 

2023 

დეკემბერი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

შშმ პირთა საბჭოს 2024-

2025 წლების სამოქმედო 

გეგმის შემუშავება. 

2023 

სექტემბერი 

2023 

დეკემბერი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

შშმ პირთა საბჭოს 

საქმიანობასა და 

სამოქმედო გეგმაზე 

საინფორმაციო კამპანიის 

წარმოება. 

2024 

იანვარი 

2024 

თებერვალი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

საბჭოს ფეისბუქ 

გვერდისა და ონლაინ 

უკუკავშირის მექანიზმის 

შექმნა. 

2024 

იანვარი 

2024 

თებერვალი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

2025 წლის 

ბიუჯეტისთვის შშმ 

პირთა საჭიროებებზე 

მინიმუმ ორი საბიუჯეტო 

ინიციატივის მომზადება 

და მერიისთვის 

წარდგენა. 

2024 მარტი 2024 აპრილი ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

წარდგენილ 

ინიციატივებზე მერიის 

უკუკავშირის მექანიზმის 

დანერგვა და 

ინსტიტუციონალიზაცია. 

2024 მაისი 2024 

დეკემბერი 

ხონის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია 

თამარ 

უგულავა 

არ დაწყებულა 

 

 
 


