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დანართი  

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სამოქალაქო საზოგადოების ერთობლივი სამოქმედო გეგმა 

ვანის მუნიციპალიტეტში საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის განხორციელების ხელშეწყობისთვის 

ელექტრონული სერვისების განვითარების მიმართულებით 

2020 წლის ივნისი - 2021 წლის სექტემბერი 

 

მიზანი 1 : ადგილობრივი მმართველობის გამჭირვალობის ხელშეწყობა 

 კონკრეტული 

ამოცანა 

საქმიანობა ინდიკატორი შემსრულებელი ვადები მონიტორინგი 

1. მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდის 

განახლება და 

საზოგადოების 

ინფორმირება 

საიტის გაზრდილი 

ფუნქციონალური 

მონაცემების შესახებ 

- ვებგვერდის დიზაინის 

სპეციალისტის შერჩევა და 

ვებგვერდის განახლებული 

ფორმატის შეთანხმება 

მუნიციპალიტეტის მერთან 

და მერიისა და 

საკრებულოს შესაბამის 

განყოფილებებთან; 

- სპეციალისტის 

გადამზადება, რომელიც 

უზრუნველყოფს 

ვებგვერდის 

ადმინისტრირებას და 

ადგილობრივი 

მოქალაქეებისათვის 

ინსტრუქციების 

მომზადებას საიტის 

გამოყენების კუთხით; 

- მუნიციპალიტეტის 

განახლებული 

ვებგვერდი; 

- ვებგვერდის 

ადმინისტრირებაზე 

და გამართულ 

ფუნქციონირებაზე 

პასუხისმგებელი 

სპეციალისტების 

რაოდენობა; 

- ინფორმირებული 

მოქალაქეების 

რაოდენობა; 

- ვებგვერდის 

მომხმარებელთა 

რაოდენობა; 

- ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

(საკრებულო, მერია) 

 - ვებგვერდის 

დიზაინზე მომუშავე 

შესაბამისი კომპანია; 

ივნისი, 2020  

- დეკემბერი, 
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- ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შესრულების კვარტალური 

და წლიური ანგარიშების, 

შესყიდვების გეგმის, მერისა 

და საკრებულოს 

ნორმატიული აქტების, 

აგრეთვე სხვა საჯარო 

ინფორმაციის განთავსება 

საიტზე. 

- საზოგადოების 

ინფორმირებულობა 

განახლებული ვებგვერდისა 

და მისი ფუნქციონალური 

შესაძლებლობების შესახებ. 

2. ცხელი ხაზის 

დანერგვა და მისი 

მუშაობის 

ტექნიკური 

უზრუნველყოფა 

- ცხელი ხაზისათვის ცალკე 

სატელეფონო ხაზის 

დამონტაჟება 

-პერსონალის გადამზადება, 

რომელიც პასუხისმგებელი 

იქნება ცხელი ხაზის 

მუშაობაზე 

- მიღებული ზარების 

რაოდენობა 

- ხაზის მუშაობაზე 

პასუხისმგებელი 

გადამზადებული 

პერსონალის 

რაოდენობა 

 

- ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

(საკრებულო, მერია) 

სექტემბერი, 

2020 – 

დეკემბერი, 

2020 

წელიწადში 2-

ჯერ 

3. ანტიკორუფციული 

ზომების მიღება 

ეთიკის კოდექსის 

შემუშავება და ვებგვერდზე 

განთავსება 

- შემუშავებული 

დოკუმენტების 

რაოდენობა 

- ვებგვერდზე 

განთავსებული 

დოკუმენტების 

რაოდენობა 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

(საკრებულო, მერია) 

სექტემბერი, 

2020 - 

სექტემბერი, 

2021 

წელიწადში 2-

ჯერ 
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მიზანი 2 : ადგილობრივი მმართველობის ეფექტიანობის გაზრდა 

 

 კონკრეტული 

ამოცანა 

საქმიანობა ინდიკატორი შემსრულებელი ვადები მონიტორინგი 

1. პერსონალის 

გადამზადების/კვალ

იფიკაციის 

ამაღლების საკითხის 

სტანდარტიზაცია 

და თანმიმდევრული 

განხორციელება 

ელექტრონულ 

სერვისებზე 

აქცენტის გაკეთებით 

- მუნიციპალიტეტის 

თანამშრომელთა 

შეფასება/საჭიროებების 

გამოვლენა, რათა 

დადგინდეს საჭირო 

ტრენინგებისა და 

კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი კურსების 

ნუსხა; 

- ჩატარებული მოკვლევის 

საფუძველზე შეიქმნას 

საჭირო ტრენინგებისა და 

კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი კურსების 

ჩამონათვალი/თანამშრომე

ლთა განვითარების გეგმა 

ცალკეული 

განყოფილებებისა და 

სამსახურების მიხედვით; 

- მუნიციპალიტეტში 

გამოკითხული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა; 

 

- აუცილებელი 

ტრენინგებისა და 

კურსების 

რაოდენობა/ჩამონათვა

ლი/თანამშრომელთა 

განვითარების გეგმა 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

(საკრებულო, მერია) 

სექტემბერი 

2020 -

დეკემბერი 

2020 
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ჯერ 
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2. - მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდზე 

ინფორმაციის 

განთავსება მერთან, 

საკრებულოს 

თავმჯდომარესთან, 

მოადგილეებთან და 

სხვა თანამდებობის 

პირებთან 

შეხვედრებისათვის 

გამოყოფილი 

დღეების 

რაოდენობის 

შესახებ; 

- გადაწყვეტილების მიმღებ 

კონკრეტულ პირთა მიერ 

მოქალაქეების მიღების 

დღეებისა და საათების 

გრაფიკის შედგენა და 

საიტზე განთავსებაზე 

პასუხიმგებელი 

პირისათვის გადაცემა; 

- ვებგვერდზე 

განთავსებული 

გრაფიკის ნახვების 

რაოდენობა; 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

(საკრებულო, მერია) 

ივნისი, 2020 

- 

სექტემბერი, 

2020 

წელიწადში 

ერთხელ 

3.  მოქალაქეებისათვის 

შესაძლებლობის 

მიცემა 

ელექტრონულად 

განათავსონ 

საჩივრები და 

პეტიციები; ასევე 

მოახდინონ წინასწარ 

ელექტრონულად 

ჩაწერა 

თანამდებობის 

პირთან მიღების 

დღეზე; 

 

- ვებგვერდის განახლებისას 

დაემატოს საჩივრების 

წარდგენის, პეტიციის და 

მოქალაქეთა წინასწარ 

ელექტრონული ჩაწერის 

ფუნქციები; 

- შეტანილი 

საჩივრებისა და 

პეტიციების 

რაოდენობა; 

 

- მიღებაზე ჩაწერილ 

პირთა რაოდენობა; 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

(საკრებულო, მერია) 

 

ვებგვერდის 

დიზაინზე მომუშავე 

შესაბამისი კომპანია; 

იანვარი, 

2021 - 

სექტემბერი, 

2021 

წელიწადში  2-

ჯერ 

 

 

 

 



5 
 

მიზანი 3 : ადგილობრივი მმართველობის ინკლუზიურობის გაზრდა 

 კონკრეტული 

ამოცანა 

საქმიანობა ინდიკატორი შემსრულებელი ვადები მონიტორინგი 

1. გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა 

ჩართულობის 

გაზრდა 

ელექტრონული 

რესურსების 

გამოყენებით 

- რეგულაციების 

შემუშავება 

გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მოქალაქეთა 

მოწყვლადი ჯგუფების 

ჩართულობის შესახებ; 

- მოსახლეობის მოწყვლადი 

ჯგუფების საჭიროებების 

შეფასება/შესწავლა: 

 სპეციალური 

კითხვარის შედგენა, 

ონლაინ 

კითხვარების 

ჩათვლით; 

 საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ჩატარება 

მოქალაქეებთან; 

- მოქმედი სოციალური და 

ჯანდაცვის პროგრამების 

თაობაზე მოქალაქეთა 

კმაყოფილების კვლევის 

ჩატარება 

შეფასების/კითხვარების 

ფორმების შედგენა; 

 

- ადგილობრივი 

თვითმმართველობაში 

მოქმედი მრჩეველთა და 

საბჭოსა და სხვა საბჭოების 

მუშაობის გაძლიერება; 

- შემუშავებული 

რეგულაციებისა და 

აქტების რაოდენობა; 

 

- გამოკითხული 

მოსახლეობის 

რაოდენობა, 

შემუშავებული 

რეკომენდაციების 

რაოდენობა; 

 

- ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა. 

- გამოკითხული 

მოქალაქეების 

რაოდენობა. 

 

- მრჩეველთა და სხვა 

საბჭოების მიერ 

ორგანიზებული 

შეხვედრების და მათ 

მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციების 

რაოდენობა. 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობა 

(საკრებულო, მერია) 

 

კულტურულ-

ჰუმანიტარული 

ფონდი „სოხუმი“ 

 

 

სსო „თანადგომა -

2020“ 

 

 

„მოქალაქეთა 

აქტიურობა 

ეფექტიანი 

მმართველობისა და 

სამართლიანობისთვ

ის“ 

სექტემბერი, 

2020 -

სექტემბერი, 

2021 

წელიწადში 

ერთხელ 
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