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დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავება
მოხდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,იძულებით გადაადგილებულ
პირთა და მასპინძელ თემთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერა აქტიურ
დიალოგში და გადაწყვეტილებების მიღებაში მათი ჩართვის გზით” ფარგლებში. პროექტს
ახორციელებს ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია ,,ოქსფამი”, ,,საქართველოს
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია”, ,,ველფეარ ფაუნდეიშენი” და ,,ინვალიდ ქალთა და
ინვალიდ ბავშვთა დედათა ასოციაცია - დეა”. ასევე პროექტში აქტიურად იყო ჩართული
ამავე

პროექტის

ფარგლებში

შექმნილი

განვითარების

კომიტეტი

და

დუშეთის

მუნიციპალიტეტი.
2010 წლის მაისში დუშეთის მუნიციპალიტეტში ,,საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა
ასოციაციის” ინიციატივით შეიქმნა ,,განვითარების კომიტეტი”, რომელშიც გაწევრიანდნენ
ადგილობრივი და დევნილი მოსახლეობის წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივი
ხელისუფლების (საკრებულოს და გამგეობის) წევრები. ,,განვითარების კომიტეტის” მიზანს
წარმოადგენდა
ტერიტორიაზე
მდგომარეობის

მუნიციპალიტეტის
პროფილის
განახლება,
მუნიციპალიტეტის
არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების და მათი ტექნიკური
შესახებ ინფორმაციის მოძიება, პრიორიტეტების გამოვლენა და

ადგილობრივი განვითარებისათვის წინადადებების მომზადება.
აღნიშნულ ჯგუფს ჩაუტარდა შესაბამისი ტრენინგები, რომელსაც ფასილიტაციას უწევდა
,,საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია”.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის დოკუმენტის მომზადებას
კოორდინირებას უწევდნენ:
შოთა მურღულია - პროექტის ,,ერთად ჩვენ შევძლებთ” ექსპერტი
ოთარ კონჯარია - ,,საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის”
ექსპერტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმაზე მუშაობდნენ:
მანანა ნარიმანიძე - გამგებლის მოადგილე;
ნინო ხუციშვილი - გამგებლის თანაშემწე;
მარიკა გოგრიაშვილი - სოც. სამსახურის სპეციალისტი;
ნინო ნატრაძე - ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის
სპეციალისტი;
დავით შაბურიშვილი - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
არჩილ თეთრუაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი;
მიხეილ ჭონქაძე - გაზეთ ,,დუშეთის მაცნეს” რედაქტორი;
მარინე მჭედლიძე - ბაზალეთის დევნილთა ჩასახლების სამობილიზაციო ჯგუფის წევრი;
ირმა კახნიაშვილი - ბაზალეთის დევნილთა ჩასახლების სამობილიზაციო ჯგუფის წევრი.
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გეგმის შედგენის პროცესი მოიცავდა შემდეგი ტიპის სამუშაოების შესრულებას:


ინფორმაციის მოძიება-ანალიზი;



მუნიციპალიტეტის ზოგადი პროფილის განსაზღვრა;




მოსახლეობის გამოკითხვა ანკეტირების საშუალებით;
გამოკითხვის შედეგების ანალიზი;



მუნიციპალიტეტის ხედვის ჩამოყალიბება;




განვითარებისათვის პრიორიტეტების განსაზღვრა;
პრიორიტეტების შესაბამისი სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების განსაზღვრა;



გეგმის დოკუმენტის მომზადება.
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1. თვითმმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები
1.1. ზოგადი სამართლებრივი საფუძვლები
ადგილობრივი

თვითმმართველობის

განხორციელების

საფუძველია

საქართველოს

კონსტიტუცია, ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” ევროპული ქარტია,
საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ და აქედან
გამომდინარე სხვა ნორმატიული აქტები.
საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 პრიმა თავით (ძალაშია 2011 წლიდან), დადგენილია
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა შექმნის, წარმომადგენლობითი ორგანოების
პირდაპირი წესით არჩევის, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სახელმწიფო
ორგანოებს შორის უფლებამოსილებების გამიჯვნის, დელეგირებული უფლებამოსილებების
მატერიალურ-ფინანსური უზრუნველყოფის, თვითმმართველი ერთეულის მიერ საკუთარი
ქონებისა და ფინანსების ფლობის, თვითმმართველობის ორგანოებზე სახელმწიფო
ზედამხედველობის გონივრულ ფარგლებში, ზედამხედველობის მიზნების პროპორციულად
განხორციელების სამართლებრივი გარანტიები.
2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოში 69 თვითმმართველი ერთეულია.
აქედან 64 - მუნიციპალიტეტია და 5 - თვითმმართველი ქალაქი. თვითმმართველ ქალაქებს
შორის ერთ-ერთია საქართველოს დედაქალაქი - თბილისი. თბილისის განსაკუთრებული
სტატუსის, ინსტიტუციური მოწყობისა და უფლებამოსილებების საკითხები რეგულირდება
,,საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ” საქართველოს კანონით.
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონი
ადგილობრივ თვითმმართველობას განმარტავს, როგორც მოქალაქეთა უფლებას და
შესაძლებლობას

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

ორგანოების

მეშვეობით,

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მოაწესრიგონ და მართონ ადგილობრივი
მნიშვნელობის საკითხები საკუთარი პასუხისმგებლობით და ადგილობრივი მოსახლეობის
ინტერესების შესაბამისად.
საქართველოში თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპებია:


მოქალაქეთა უფლება მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი თვითმმართველობის



განხორციელებაში;
თვითმმართველობის ორგანოთა დამოუკიდებლობა კანონით მათ კომპეტენციას
მიკუთვნებული საკითხების გადაწყვეტაში;




საქართველოს მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა;
თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის საჯაროობა;



ანგარიშვალდებულება მოქალაქეთა წინაშე;



სახელმწიფოსა და თვითმმართველი ერთეულის ურთიერთთანამშრომლობა და
დახმარება;
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სახელმწიფოსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის გამიჯვნა;



სახელმწიფოსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა შორის დავის
სასამართლოს წესით გადაწყვეტა;



თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო-ეკონომიკური დამოუკიდებლობა.

თვითმმართველი ერთეული არის დამოუკიდებელი იურიდიული პირი, რომელსაც ჰყავს
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, გააჩნია
საკუთარი საჯარო კომპეტენციები, ქონება და ბიუჯეტი.
თვითმმართველი ერთეულის ძირითადი ინსტიტუციაა წარმომადგელობითი ორგანო საკრებულო, რომელსაც ირჩევს თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მაცხოვრები
(დადგენილი წესით რეგისტრირებული) საქართველოს მოქალაქეები ოთხი წლის ვადით,
პირდაპირი წესით, შერეული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე. შესაბამისად, საკრებულო
შედგება მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული წევრებისაგან. ადგილობრივი
თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონი განსაზღვრავს საკრებულოს
განსაკუთრებულ უფლებამოსილებებს, რომელთა გადაწყვეტა მხოლოდ საკრებულოს
პრეროგატივაა და მათი დელეგირება თვითმმართველობის სხვა ორგანოებზე დაუშვებელია.
აღნიშნული უფლებამოსილებებიდან შეიძლება გამოიყოს, ადგილობრივი ბიუჯეტის
პროექტის განხილვა და დამტკიცება; საკრებულოს თავმჯდომარის, რომელიც
თვითმმართველი ერთეულის უმაღლესი თანამდებობის პირია, არჩევა; ადგილობრივი
გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და სხვა. თუმცა, განსაკუთრებული
უფლებამოსილებებიდან, შეიძლება ითქვას, უმთავრესია საკრებულოს უფლებამოსილება
დაამტკიცოს როგორც საკუთარი, ისე აღმასრულებელი ორგანოს, მისი სამსახურებისა და
ტერიტორიული ორგანოების დებულებები, ანუ მოახდინოს თვითმმართველი ერთეულის
საკუთარი უფლებამოსილებების გადანაწილება თვითმმართველობის წარმომადგენლობით
და აღმასრულებელ ორგანოებსა და თანამდებობის პირებს შორის.
საკრებულოში

განსახილველი

საკითხების

წინასწარი

მომზადების,

მიღებული

გადაწყვეტილებების აღსრულების ხელშეწყობისა და აღმასრულებელი ორგანოების
კონტროლის მიზნით იქმნება საკრებულოს კომისიები. კომისიის დებულებასა და
შემადგენლობას ამტკიცებს საკრებულო. კომისიის თავმჯდომარე აირჩევა საკრებულოს მიერ,
საკრებულოს წევრთაგან.
თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოა გამგეობა. იგი შედგება
სტრუქტურული ერთეულებისა (სამსახურები) და ტერიტორიული ორგანოებისაგან
(რწმუნებულები). გამგეობის დებულებასა და სტრუქტურას ამტკიცებს საკრებულო.
გამგეობისა და მისი სამსახურების უმთავრეს ფუნქციას საკრებულოს გადაწყვეტილებათა
აღსრულება წარმოადგენს.
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1.2 სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის შედგენისა და განხორციელების
სამართლებრივი საფუძვლები (ასპექტები)
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-16
მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, თვითმმართველობის საკუთარ უფლებამოსილებებს
განეკუთვნება: თვითმმართველ ერთეულში ინვესტიციების ხელშეწყობა, დასაქმების
ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცება; თვითმმართველი ერთეულის
კეთილმოწყობის, გამწვანებისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების
პროგრამების დამტკიცება; თვითმმართველი ერთეულის სხვადასხვა მუნიციპალური
პროგრამებისა და გეგმების შემუშავება და დამტკიცება.
ეს პროგრამები, მათი შინაარსიდან გამომდინარე სავსებით ლოგიკური და ეფექტიანია
შემუშავდეს, დამტკიცდეს და განხორციელდეს არა ცალ-ცალკე, არამედ, ერთიანი
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის სახით, რადგანაც ყველა ეს პროგრამა
თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას ისახავს მიზნად.
ერთიანი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების, დამტკიცებისა და
განხორციელების
სამართლებრივ
საფუძველს
წარმოადგენს
,,ადგილობრივი
თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტი,
რომლის თანახმადაც გარდა საკუთარ კომპეტენციებში შემავალი საკითხებისა,
თვითმმართველი ერთეული უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ისეთ საკითხებზე,
რომელიც კანონის თანახმად არ განეკუთვნება ხელისუფლების სხვა ორგანოს
უფლებამოსილებას და არ არის აკრძალული თვითმმართველი ერთეულისთვის.
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2. მუნიციპალიტეტის პასპორტი
2.1

ძირითადი აქტორები

2.1.1. ადგილობრივი თვითმმართველობა
2.1.1.1. წარმომადგენლობითი ორგანო
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 28 დეპუტატისგან შედგება.
მაჟორიტარული სისტემითაა არჩეული, ხოლო 10 პროპორციული სისტემით.

აქედან

18

საკრებულოს თავმჯდომარეა ზურაბ წყარუაშვილი, მოადგილე - ბესიკ ვარდიშვილი.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ორი: მაჟორიტარის და ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის ფრაქციაა. ასევეა ხუთი მუდმივმოქმედი კომისია:


სამანდატო საპროცედურო საკითხთა და
თავმჯდომარისა და ოთხი წევრისგან შედგება;

ეთიკის

კომისია,

რომელიც



საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია, რომელიც თავმჯდომარისა და ექვსი წევრისგან
შედგება;




სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია,
რომელიც თავმჯდომარის და ექვსი წევრისგან შედგება;
ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია, რომელიც



თავმჯდომარისა და შვიდი წევრისგან შედგება;
სოციალურ საკითხთა კომისია, რომელიც თავმჯდომარისა და ხუთი წევრისგან

შედგება.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დეპუტატების გარდა აპარატში დასაქმებულია
9 ადამიანი.

2.1.1.2. აღმასრულებელი ორგანო
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა შემდეგი სახითაა წარმოდგენილი: გამგებელი - ლაშა
ჯანაშვილი, პირველი მოადგილე - მანანა ნარიმანიძე, მოადგილე - ბესიკ შაღაშვილი.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემავალი სამსახურებია: ადმინისტრაციული
სამსახური, იურიდიული სამსახური, ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
სამსახური, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური, კულტურის, განათლების, სპორტის და
ძეგლთა დაცვის სამსახური, ტურიზმის განვითარების სამსახური, შრომის, საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და სოც. დაცვის სამსახური, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და
ურბანული დაგეგმარების სამსახური, საგანგებო სიტუაციებისა და სახანძრო დაცვის
სამსახური, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 18 ტერიტორიული ორგანო: დუშეთი,
გრემისხევი, ჭოქაძე, ჟინვალი, ანანური, ჭართალი, ჭოპორტი, ლაფანაანთკარი, ბაზალეთი,
ფასანაური, ქვეშეთი, მაღაროსკარი, ბარისახო, მჭადიჯვარი, გუდამაყარი, უკანა ფშავი,
შატილი, ხეობა.
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დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სულ დასაქმებულია დაახლოებით 110-მდე
ადამიანი

(გამგებელი,

მოადგილეები,

სამსახურის

უფროსები,

სპეციალისტები

და

ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელები თავის თანაშემწეებით).

2.1.2. ცენტრალური ხელისუფლების ტერიტორიული ორგანოები
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს ცენტრალური ხელისუფლების
შემდეგი ტერიტორიული ორგანოები:


შინაგან საქმეთა სამინისტროს დუშეთის მუნიციპალური სამმართველო;



საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დუშეთის სარეგისტრაციო სამსახური;



სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს დუშეთის სამსახური;



სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის დუშეთის რაიონული
სამმართველო;




მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული სატყეო სამმართველო;
სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს დუშეთის მომსახურების ცენტრი;





გარემოს დაცვის ინსპექცია;
განათლების სამინისტროს დუშეთის საგანმანათლებლო ცენტრი;
სტატისტიკის დუშეთის განყოფილება;




დუშეთის საარბიტრაჟო სასამართლო;
სახელმწიფო ქონების აღრიცხვის და პრივატიზების დუშეთის სამმართველო;



დუშეთის საოლქო საარჩევნო კომისია.

2.1.3. ბიზნესსექტორი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილი ბიზნესი არ არის. სამშენებლო
ორგანიზაციების დიდი ნაწილი, რომლებიც დუშეთში გარკვეულ სამშენებლო სამუშაოებს
აწარმოებენ, რეგისტრირებულნი არიან დუშეთის მუნიციპალიტეტის ფარგლებს გარეთ.
ქვემოთ მოყვანილია რამდენიმე სამშენებლო
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს:
 სამშენებლო კომპანია შპს ,,ელდი“;

ორგანიზაცია,

რომელიც

 საავტომობილო გზების მშენებლობა და ექსპლოატაცია - შპს ,,ნადი“;
 საავტომობილო გზების ექსპლოატაცია- შპს ,,საგზაო-19“;
 სამშენებლო კომპანია შპს ,,არაგვი“;
 სამშენებლო კომპანია შპს ,,მშენებელი“.
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2.1.4. საერთაშორისო ორგანიზაციები და მისიები
დუშეთის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება ახალგორის ოკუპირებულ ტერიტორიას და
შესაბამისად, ევროკავშირის მისიას ხშირად აქვს ურთიერთობა ადგილობრივ გამგეობასთან.
კონკრეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების და მისიების ოფისები მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე არ გვხვდება.

2.1.5. არასამთავრობო ორგანიზაციები
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

მოქმედებს

რამდენიმე

დუშეთის

ოფისი.

არასამთავრობო

ორგანიზაცია, მათ შორის:
 ახალგაზრდა

იურისტთა

ასოციაციის

ასოციაცია

უფასო

იურიდიულ მომსახურებას უწევს ადგილობრივ მოსახლეობას;
 ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია.
მიმართულებები
წარმოადგენს:
1).

ასოციაციის პრიორიტეტებს შემდეგი
ბიზნესგარემოს
გაუმჯობესება
2).

დემოკრატიული მმართველობისა და ეკონომიკური რეფორმების ხელშეწყობა 3).
ახალგაზრდა ეკონომისტების პროფესიონალური განვითარების ხელშეწყობა.
 კავკასიის
გარემოსდაცვითი
არასამთავრობო
ორგანიზაცია.
ორგანიზაცია
სპეციალიზებულია
სამოქალაქო
საზოგადოების
განვითარების
და
ინსტიტუციონალური გაძლიერების, გარემოსდაცვითი კვლევის და პოლიტიკის,
რესურსების მართვის, შესაბამისობის მენეჯმენტის და კომუნიკაციისა და ბუნებრივი
გარემოს სფეროებში.
სულ დუშეთის ტერიტორიაზე დაახლოებით 10 არასამთავრობო ორგანიზაციაა.

2.1.6. ადგილობრივი მედია
დუშეთში ფუნქციონირებს საკრებულოს ყოველთვიური გამოცემა ,,დუშეთის მაცნე“ და
ადგილობრივი სატელევიზიო მაუწყებლობა - ,,დუშეთის ტელევიზია“. გაზეთი ,,დუშეთის
მაცნე” წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის ბეჭდვით ორგანოს და ის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია. მისი პირველი ნომერი გამოიცა 2007 წლის მარტს და
დღემდე გამოსულია 36 ნომერი (გამოცემის სიხშირე: ყოველთვიური). მისი გავრცელების
არეალს წარმოადგენს დუშეთის მუნიციპალიტეტი და ვრცელდება უფასოდ, როგორც ქ.
დუშეთის,
ასევე
მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიულ
ერთეულებში
გამგეობის
რწმუნებულების საშუალებით. გაზეთი გამოდის A3 ფორმატით და 8 გვერდიანია.
რედაქციაში დასაქმებულია 2 ადამიანი.
შპს ,,დუშეთის ტელევიზია” კერძო საკუთრებაშია და ეთერში გადასცემს როგორც
საინფორმაციო,

ასევე

გასართობ

პროგრამებს.

ტერიტორიაზე.
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2.2.

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

გეოგრაფიული მდებარეობა

საქალაქო დასახლება დუშეთი დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია.
მისი კოორდინატებია: 42°05′00″ ჩ.გ. 44°42′00″ ა.გ. ზღვის დონიდან მდებარეობს 900 მ.
სიმაღლეზე. რკინიგზის სადგურ მცხეთიდან 33 კმ. მანძილზე. დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში და შედის მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო
ადმინისტრაციაში. ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი და რუსეთის
ფედერაციის ტერიტორიები, აღმოსავლეთით – თიანეთის მუნიციპალიტეტი, დასავლეთით –
ახალგორის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით კი – მცხეთის მუნიციპალიტეტი. მანძილი
ადმინისტრაციულ ცენტრსა და თბილისს შორის 54 კმ.-ია. მუნიციპალიტეტი
გეოგრაფიულად

ხასიათდება

მაღალმთიანი

რელიეფით,

მისი

მთიანი

ტერიტორია

განთავსებულია ალპურ და სუბალპურ ზონაში, შესაბამისად ცივი სეზონი გრძელდება
თითქმის 8 თვეს. საშუალო წლიური ტემპერატურაა დაახლოებით 11 C0, შესაძლებელი
მაქსიმუმია 39 C0, ხოლო შესაძლებელი მინიმუმი -30 C0.

SWOT ანალიზი
გეოგრაფიული მდებარეობა
ძლიერი მხარეები



დედაქალაქთან სიახლოვე
მშვენიერი ბუნება

სუსტი მხარეები
მუნიციპალიტეტის სარკინიგზო
მაგისტრალთან დაშორება;
სოფლების გარკვეული ნაწილის დაშორება




მუნიციპალურ ცენტრთან
ცივი სეზონის ხანგრძლივობა და
საქართველოს პირობებთან შედარებით
მკაცრი ზამთარი



გეოგრაფიულად მაღალმთიანი რელიეფი



შესაძლებლობები


მუნიციპალიტეტის ადგილმდებარეობა და
მდიდარი ბუნებრივი რესურსები საშუალებას
იძლევა განვითარდეს სხვადასხვა სექტორები

საფრთხეები
დაპირისპირებულ სახელმწიფოსთან
ტერიტორიული სიახლოვე და საომარი
მოქმედებების საშიშროება
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2.3. ბუნებრივი რესურსები
დუშეთის მუნიციპალიტეტში 2008 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულების საერთო ფართი შეადგენს 136,9 ჰა-ს, აქედან სახელმწიფოს საკუთრებაშია
88,6%. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებში ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს
საძოვრებს (86.7%). აქედან, კერძო სექტორის საკუთრებაშია მოქცეული მხოლოდ 1.1%, ასევე
კერძო სექტორს ეკუთვნის სახნავი ფართობების 81.3%, სათიბების - 68.2% ხოლო
მრავალწლიანი ნარგავები მთლიანად 100%-ით კერძო საკუთრებაა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 117.8 ათასი ჰა. წარმოადგენს ტყის მიწის ფონდს, აქედან
ტყით არის დაფარული 113 ათასი ჰა.
მუნიციპალიტეტში არის ერთი ტბა, 2 წყალსაცავი და ჩამოედინება 3 მდინარე საერთო
სიგრძით 105კმ. ბაზალეთის ტბა 1998 წლიდან 23 წლიანი წყალსარგებლობის ლიცენზიით
გადაცემულია შპს ,,ცენტრზე”. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს გარკვეული
წიაღისეული, კერძოდ, კირქვა, ე.წ. როშკის მოსაპირკეთებელი ქვა, სამშენებლო ქვიშა-ხრეში,
ფერადი ქვის საბადო, ასევე მხარე მდიდარია სამკურნალო და მინერალური წყლებით (ვაჟას,
ლიქოკის, ხახმატის, ღულის, ჭიეს, ოსავის, კიტოხის, ხადის), სამკურნალო მცენარეებითა და
განსაკუთრებით ბუნების ძეგლებით.
SWOT ანალიზი
ბუნებრივი რესურსები
ძლიერი მხარეები


მდიდარი გეოგრაფიული ლანდშაფტი
 წყლის რესურსების სიუხვე
 მდიდარი ტყის რესურსები

სუსტი მხარეები
არსებული რესურსებითა და წიაღისეულით



მსხვილი ბიზნესის ნაკლები დაინტერესება
 მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა
 არაეფექტური მენეჯმენტი

 მინერალური წყლების სიმრავლე
სხვადასხვა წიაღისეულის მრავალფეროვნება



შესაძლებლობები


საფრთხეები

არსებული წიაღისეულის ასათვისებლად
მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა
 მესაქონლეობის განვითარება
 სამშენებლო მასალების მოპოვების
განვითარება
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2.4.

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ადამიანური რესურსები და სოციალური კაპიტალი

2002 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 33 600
კაცს შეადგენდა, 2010 წლის მონაცემებით კი ეს მაჩვენებელი 33 800 კაცს შეადგენს. როგორც
ვხედავთ, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ოდენობა 200 კაცით (0,6%) არის მომატებული.
დიაგრამა #1. დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რიცხოვნობა წლების
მიხედვით 2002-2010 წლებში

33,8
33,6
33,4
33,2
33,0
32,8
32,6
32,4
32,2
2002წ. 2003წ. 2004წ. 2005წ. 2006წ. 2007წ. 2008წ. 2009წ. 2010წ.

წყარო : საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტო www.ssa.gov.ge

მუნიციპალიტეტის

მოსახლეობის

დაახლოებით

53%-ს

მდედრობითი

სქესის

წარმომადგენლები შეადგენენ, ხოლო 47%-ს მამრობითი სქესის წარმომადგენლები. რაც
შეეხება ეთნიკურ შემადგენლობას, 2002 წლის აღწერის მონაცემებით მოსახლეობის 95,8%
ქართველია, 3,5% ოსი, დანარჩენი კი სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები არიან.
მუნიციპალიტეტის

მოსახლეობის

55,3%

ეკონომიკურად

აქტიურია.

ოფიციალური

სტატისტიკით, დაუსაქმებელია მოსახლეობის 13.7%. რაც შეეხება დასაქმების მაჩვენებელს,
ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 98% არის დასაქმებული, რაც უსწრებს საერთო
ეროვნულ

ანალოგიურ

მაჩვენებელს

(86,1%).

2002-2008

წლებში

შემცირებულია

დაბადებულთა (14%), ხოლო მომატებული გარდაცვლილთა (25%) მაჩვენებელი,
დაბადებულთა რაოდენობა ნატურალურ გამოსახულებაში შეადგენს 39 ერთეულს, ხოლო
გარდაცვლილთა 124 ერთეულს, რაც არ არის სახარბიელო მაჩვენებელი.
იძულებით გადაადგილებული პირები
დუშეთის მუნიციპალიტეტში 2009 წლის 11 ივნისის მდგომარეობით აღრიცხულია 375
აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილი პირი. მათ შორის:



ქალი- 170; კაცი – 167
სტუდენტი – 11; მოსწავლე – 51; პენსიონერი – 50; დასაქმებულია – 37; ჩვილი – 8.
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დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ცხრილი #1. მოსახლეობის რაოდენობა ტერიტორიული ორგანოებისა და სოფლების
მიხედვით 2002 წლის მდგომარეობით.
№

ტერიტორიული ორგანო

1.

ქალაქი დუშეთი
7 300

2.

3.

4.

ჟინვალი
3 700

ფასანაური
2 005

ბაზალეთი
3 399

სოფელი

მოსახლეობა, კაცი
7 300

1
2

დაბა ჟინვალი
ზემო არანისი

1929
123

3
4
5
6

ქვემო არანისი
ჩინთი
სოფ. ჟინვალი
თვალივი

284
222
155
80

7
8
9
10
11
12

ეთვალისი
გუდრუხი
ნეძიხი
სწროფავი
ხარტიშო
ლაუშა

14
65
48
23
33
27

13
14
15
16

ბზიკურთკარი
სონდისველა
ზ.ხორხი
ქვ. ხორხი

13
50
64
14

17
18
19
20
21
22

მენესო
ბოდავი
ფუძნარი
ბიჩნიგაურები
უბანი
ხირაუშა

14
32
11
490
8
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

დაბა ფასანაური
ჩირიკი
ამირნი
წინკობანი
ჩადისციხე
ჭიკაანი
ხევშა
წიფორი
ცხვედეთი

1583
66
13
51
17
25
5
59

10 სოდევე
11 მეჭილაურები
12 ვეშაგურები

7
4
24

13 დავითურნი
14 უკანამხარე

2
58

15 ბანცურნი
16 წინამხარი

41
50

1
2

ბაზალეთი
გრიგოლაანი

15

1002
200
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5.

6.

ჭონქაძე
2

343

გრემის ხევი
584

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

3
4
5
6
7

ჩრდილელიაანთკარი
ჩუბინიაანთკარი
ჩანადირები
ლაზვიაანი
ყარსიმაანთკარი

249
147
191
80
55

8

ნაგლიაანთკარი

49

9
10
11
12
13

ბაგა
საშაბურო
მლაშე
საკრამული
ძველი საკრამული

160
116
461
314
42

14 ჭონტილი
15 უნდილაანთკარი
16 პირმისაანი

13
35
85

17 ვარსიმაანი

200

1
2
3
4
5
6
7

არაგვისპირი
ბოდორნა
მეზვრიაანთკარი
ყვავილი
იორი
მჭედლიაანი
მგლიაანი

1088
135
116
76
15
10
5

8
9

ქარაულები
ფრიდონაანი

18
11

10 ნანიაანი

17

11
12
13
14
15

51
24
180
30
27

ქვ. აში
ახალაანი
თანიაანი
ქერანა
ველთაურები

16 ვეძათხევი
17 ოქრუაანი

51
6

18 ჯავახიაანი

40

19 ახ. ტონჩა
20 არღუნი
21 დუდაურები

230
194
19

1
2
3
4
5
6

პეტრიაანი
მიქელაანი
ქარქუშაანი
ციხისუბანი
ქედელობა
ციგრიაანი

126
75
78
76
97
17

7
8
9

თხილოვანი
არბოეთი
ძველი ბურღულები

16
12
32
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7.

8.

9.

ხეობა
273

ჭოპორტი
2 197

ლაფანაანთკარი
1 151

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

10 ახალი ბურღულები
11 პეტრიაანი

55
126

1
2

ფიჭვიანი
მიგრიაულები

13
19

3
4
5

ხეობა
საცხავატლო
ახალციხე

58
18
48

6
7
8
9

კენჭაკლდე
წითელიკლდე
ვარცლა
დოლოშა

27
41
11
38

1
2

ბულაჩაური
ქუბრიაანთკარი

631
161

3
4
5
6
7

ჭოპორტი
ახატანი
წითელისოფელი
ზემო ღარისყალი
ქვემო ღარისყალა

895
135
363
1
11

1

მაღრაანი

74

2
3
4

ლაფანაანთ კარი
დავათი
ხიზნები

118
212
35

5
6
7
8
9

ძველი ოსები
ახალი ოსები
მწითურები
ქერიაანთ კარი
ზემო უბანი

124
10
40
23
9

10
11
12
13

კოშკასყელი
ნოჯა
ნოჯიკეთი
აბანოსხევი

6
6
23
471
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10.

11.

12.

მჭადიჯვარი
3 635

ანანური
1 692

ქვეშეთი
1 989

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

1
2
3
4
5

მჭადიჯვარი
ოძისი
ჭაშები
ბაქაქურები
ილტოზა

1256
581
69
99
167

6

ქვემო კოდისწყარო

30

7
8
9
10
11

ზემო კოდისწყარო
ახალი კადოეთი
ლამოვანი
ციხევდავი
მილისწყარო

53
76
183
144
2

12 ჭილურტი
13 ებნისი
14 წიწამური

308
229
62

15 ქვემო შუახევი
16 ზემო შუახევი
17 ქვითკირისწყარო

193
144
39

1
2
3
4
5

ნანური
ავენისი
ფხუნდავი
ზოტიკიაანთკარი
შალიკიაანთკარი

508
2
9
80
77

6
7

ბანცურთკარი
კადოეთი

53
3

8

ციხისძირი

277

9
10
11
12

პავლეური
ჭივილაანები
დგნალი
ცივწყარო

191
26
83
284

1
2
3
4

ქვეშეთი
სეთურები
კაიშაურები
ჯაღმიანი

355
80
22
82

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ზაქათკარი
ქვემო მლეთა
ზემო მლეთა
არახვეთი
ბედონი
წკერე
შარმიანი
იუხო
ბენია-ბეგონი

81
137
176
326
153
40
3
12
65

14 ლაკათხევი
15 სეფე
16 ნაღვარევი

18

22
13
61
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17
18
19
20
21

13.

14.

გუდამაყარი
682

მაღაროსკარი
1 209

გვიდაქე
ნადიბაანი
მანასეული
სალაჯურები
გოგნაურები

დუშეთის მუნიციპალიტეტი
33
74
38
54
40

22 ხარხეთი

49

23
24
25
26
27

1
15
2
6
26

ჟოჟონი
სვენია-როსტიანი
უშარნი
ქოროღო
ყველანი

28 ჩოხელნი
29 ციხიანი

21
2

1

ათნოსი

4

2

ბოსელი

7

3
4
5
6
7
8
9

ბურსაჭილი
დუმაცხო
ჩოხი
გამსი
დიდებაანი
კიტოხი
ზანდუკი

12
21
17
55
50
69
63

10 თორელაანი
11 მაქართა

47
46

12 ლუთხუბი

80

13
14
15
16
17

დიხჩო
ბახანი
ფახვიჯი
თოთიაურები
წინამხარე

17
26
55
33
10

18 ბაკურხევი
19 საჩალისჭალა

20
31

20 სიჯანანი

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

მაღაროსკარი
გომეწარი
ჩარგალი
ქალილო
კუჭეჭა
კანატია
ხილიანა
წიფრანი
ინო

280
135
100
53
19
25
28
44
6

10. საშევარდნო
11. შარახევი
12. მიგრიაულთა

2
15
20
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15.

16.

17.

ჭართალი
803

უკანაფშავი
701

ბარისახო
604

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

13.
14.
15.
16.

გუდარახი
აფშო
ხომი
კაწალხევი

8
8
26
79

1.
2.
3.

ჭართალი
ზენუბანი
ჩიტაურები

279
8
10

4.
5.
6.
7.
8.

სონდა
მენესო
მუგუდა
დოლასქედი
ჯუღისი

31
96
80
109
60

9. ვაშლობი
10. ბუჩაანთკარი

26
26

11. ჭალისოფელი

78

1.
2.
3.

უძილაურთა
თხილიანა
შუაფხო

17
43
38

4.
5.
6.
7.
8.

ცაბაურთა
გოგოლაურთა
ბინდაურთა
მუქო
ჭიშო

2
12
4
11
1

9.
10.
11.
12.

ხოშარა
ახადი
უკანაფშავი
მათურა

6
6
11
3

1.
2.
3.
4.
5.

ბარისახო
კორშა
მოწმაო
დათვისი
გველეთი

215
92
12
19
6

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ბუჩუკურთა
აკუშო
ჭალისოფელი
როშკა
ბლო
წინდახუ
გუდანი
ქობულო
ატაბე

1
14
13
53
1
10
48
9
3

15. ბაცალიგო

7

16. აყნელი

2

17. ჭორმეშავი
18. ხახმატი

6
17

20
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19.
20.
21.
22.
23.

18.

ამღა
ჭიმღა
ახიელი
უკანახო
აჭე

დუშეთის მუნიციპალიტეტი
31
5
6
1
6

24. ბისო

5

25.
26.
27.
28.

ბოქჩვილო
ზეისტეჩო
კარწაულთა
ღელისვაკე

1
1
2
6

1.
2.

შატილი
ანდაქი

68
17

შატილი

3.
4.

არდოტი
არჭილო

39
7

251

5.

გიორგწმინდა

27

6.
7.
8.

მუცო
ხახაბო
ხონისჭალა

49
13
31

სულ:

33 610
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2.5.

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ინფრასტრუქტურა

2.5.1. სოციალური ინფრასტრუქტურა
სასწავლო-აღმზრდელობითი დაწესებულებები
2010 წლის მონაცემებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 საჯარო სკოლა,
აქედან საშუალო სკოლაა -24, საბაზო 9 წლიანი სკოლა-15 და 13 სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულება, სადაც დაახლოებით 3900-მდე მოსწავლე სწავლობს. ქ. დუშეთში
ფუნქციონირებს ერთი კერძო სკოლა ,,ნოე ჟორდანიას სახელობის მრავალპროფილიანი
საერო

სკოლა”,

სადაც

დაახლოებით

50

მოსწავლე

სწავლობს.

ასევე

დუშეთში

ფუნქციონირებს კერძო ქართულ-უკრაინული კოლეჯი, სადაც ისწავლება სხვადასხვა
სახელობო-საგანმანათლებლო

პროგრამები.

მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე

ფუნქციონირებს 14 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც 144 ადამიანია
დაკავებული საშტატო ერთეულებზე და საერთო ჯამში 500-მდე აღსაზრდელი სწავლობს.
სამრეწველო ობიექტები
ამ პერიოდისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტში
ორგანიზაცია, სადაც 215 ადამიანია დასაქმებული.

მოქმედებს

30-მდე

საწარმო

და

ტურისტული და გასართობი ინფრასტრუქტურა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეა ადგილობრივი მნიშვნელობის კურორტები: ფასანაური
და ჩარგალი. ფასანაური, ანანური და ბაზალეთი ტურისტული ცენტრებია. ,,ბაზალეთის
ტურისტული კომპლექსი“, რომელიც 3 წელია ფუნქციონირებს და 27 ჰექტარზეა
განთავსებული, მომსახურების სრულ პაკეტს სთავაზობს ადგილობრივ თუ უცხოელ
ტურისტებს. აღნიშნული კომლექსი კერძო კომპანია ,,ცენტრის“ მფლობელობაშია.
კულტურის ობიექტები
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედებს დუშეთის სახალხო თეატრი და მუზეუმები:
 დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;
 ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი (სოფ. ჩარგალი);
 გ. ერისთავის სახლ-მუზეუმი (სოფ. ოძისი);
 ხიტალიშვილის სახლ-მუზეუმი;
 დანიელ ჭონქაძის სახლ-მუზეუმი.
მუნიციპალიტეტი
მდიდარია
ხუროთმოძღვრების
ძეგლებით.
არაგვის
აუზში
გამოვლენილია ასამდე ეკლესია. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ადრე
შუასაკუნეთა ხანის ეკლესიის ბაზილიკათა ჯგუფი: ნეძისი, ლაფანაანთკარი და დავათი.
მათგან, პირველი ორი მე-5 საუკუნისაა, დავათის დედა ღვთისმშობლის ეკლესია კი (სადაც
აღმოჩენილია ცნობილი სტელა ქართული ანბანით და ღვთისმშობლის გამოსახულებით) მე-6
საუკუნისა. ასევე აღსანიშნავია: ანანურის ციხე და ტაძარი, ბოდორნის და მჭადიჯვრის
ეკლესიები, ფშავ-ხევსურეთისა და მთიულეთის სოფლებში შემორჩენილი კოშკები და
საცხოვრებელი კომპლექსები.
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დუშეთის მუნიციპალიტეტი

სკვერები და პარკები
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სულ სამი სკვერი და პარკია, რომელთა მიერ
დაკავებული საერთო ფართი 9,859ჰა–ს შეადგენს. ესენია:
1. ქ. დუშეთში, სამამულო ომის მონაწილეთა სკვერი

- 5,800 ჰა;

2. ქ. დუშეთში, სტალინისა და ბუხაიძის ქუჩებს შორის მდებარე სკვერი - 2,947 ჰა;
3. ქ. დუშეთში, ვაჟა-ფშაველას ძეგლის მიმდებარე სკვერი
-1,112 ჰა.
ასევე გვხვდება რამდენიმე შედარებით პატარა სკვერი და პარკი.

2.5.2.

ტექნიკური ინფრასტრუქტურა

ადგილობრივი საავტომობილო გზების სიგრძე - 449,9 კმ.-ია. აქედან შიდა გზების
მდგომარეობა შემდეგნაირია:
ასფალტირებული:
 კარგი - 6,6 კმ.
 საშუალო - 2 კმ.
 ცუდი - 25,4 კმ.
 სულ: 34 კმ.
მოხრეშილი:
 კარგი - 130 კმ.
 საშუალო - 32 კმ.
 ცუდი - 85 კმ.
 სულ 247 კმ.
გრუნტის:
 საშუალო - 40 კმ.
 ცუდი - 128,9 კმ.
 სულ -168,9 კმ.
ხიდების რაოდენობა და სიგრძე: 98 ერთეული, სიგრძით 0,69 კმ.
სასმელი წყლის ქსელისა და საკანალიზაციო ქსელის საერთო სიგრძე:
 სასმელი წყლის ქსელის საერთო სიგრძე შეადგენს: 285 კმ.
 საკანალიზაციო ქსელი 36 კმ.
მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მდგომარეობა ქალაქში 100 %-ია, ხოლო
სოფლად - 35 %.
სატრანსპორტო კომუნიკაციების დახასიათება
დუშეთის მუნიციპალიტეტში მგზავრთა გადაყვანა

ორი ძირითადი სატრანსპორტო

მარშრუტის საშუალებით ხორციელდება. ესენია:
 დუშეთი-თბილისი;
 გუდაური-თბილისი.
აღსანიშნავია, რომ ამ სატრანსპორტო მარშრუტებზე მგზავრთა გადაყვანა, ძირითადად
მიკროავტობუსებით ხდება.
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ძირითადი სატრანსპორტო ორგანიზაციებია: შპს ,,სამგზავრო” და შპს ,,ტრანსპორტერი”,
სადაც გაერთიანებული არიან ინდივიდუალური მძღოლები საკუთარი ავტომობილებით.
აგრეთვე

მგზავრთა

გადაყვანას

ემსახურება

დუშეთის

მუნიციპალიტეტის

მიერ

დაფუძნებული შპს ,,ავტოსატრანსპორტო საწარმო 2006”. სულ 3 წელში გადაყვანილია 700
000 მგზავრი. მიუხედავად ამისა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კვლავ რჩება სოფლები,
სადაც სატრანსპორტო კომპანიები მოსახლეობის სიმცირის გამო არ შედიან.
SWOT ანალიზი
ინფრასტრუქტურა
ძლიერი მხარეები







სუსტი მხარეები

საგანმანათლებლო დაწესებულებების
სიმრავლე (სკოლამდელი აღზრდის



პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულებების არარსებობა

დაწესებულებები და სკოლები)
მოქმედი სამრეწველო ობიექტები და
დასაქმებული ადამიანების ოდენობა
მეტნაკლებად განვითარებული ტურისტული
ინფრასტრუქტურა
დიდი ტრადიციები და მდიდარი







მრეწველობის განვითარების დაბალი დონე
გასართობი ინფრასტრუქტურის სიმცირე
ადგილობრივი გზების და ხიდების
უმეტესობის შეუსაბამობა თანამედროვე
სტანდარტებთან
სოფლად სასმელი წყლით უზრუნველყოფის





დაბალი მაჩვენებელი
სამგზავრო მარშრუტების სიმცირე
მოძველებული სატრანსპორტო საშუალებები
სამგზავრო გადაზიდვებით

კულტურული მემკვიდრეობა
მოსახლეობის სასმელი წყლით 100%-იანი
მომარაგებისათვის საჭირო შესაბამისი
ინფრასტრუქტურა ქალაქში

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის
ნაწილობრივი დაფარვა

შესაძლებლობები






მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლების
ზრდა და შესაბამისად საკუთარი
უფლებამოსილების მაქსიმალურად
შესრულება, მათ შორის: ადგილობრივი
მნიშვნელობის გზების მშენებლობა და

საფრთხეები




შენახვა
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა და
შესაბამისად ტურისტული
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ
მუნიციპალური ტრანსპორტის გამოყოფა იმ
სოფლებში, სადაც არ არის კერძო სამგზავრო
მარშრუტები
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2.6. დარგობრივი ეკონომიკა
2.6.1. სოფლის მეურნეობა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძირითადად განვითარებულია მეცხოველეობა (როგორც
მსხვილფეხა, ასევე წვრილფეხა). ასევე განვითარებულია მეფრინველეობა და მეფუტკრეობა.
ძირითადი სახეობებია:
 მსხვილფეხი რქოსანი პირუტყვი - 19210 სული, მათ შორის ფური - 7890 სული, (რძის
წარმოება - 11360 ლიტრი/წელში);
 ღორი - 2980 სული;
 თხა და ცხვარი - 28780 სული;
 გამწევი ხარი - 80 სული;
 ცხენი - 720 სული;
 მეფრინველეობა - 52360 ფრთა;
 მემარცვლეობა;
 მებოსტნეობა;
 მეხილეობა;
 მევენახეობა - 436 ჰა;
 მეფუტკრეობა - 5300 ოჯახი;
 მეთევზეობა.

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მოცულობა სახეების მიხედვით ასეთია: სულ – 136543
ჰა, მათ შორის:
 სახნავი 10240 ჰა;
 მრავალწლიანი ნარგავები 1481 ჰა;
 სათიბი 4600 ჰა;
 საძოვრები 119938 ჰა.

2.6.3. ტურიზმი
დუშეთის მუნიციპალიტეტი მისი
მიმზიდველია ტურისტებისა და

მდიდარი ისტორიიდან გამომდინარე, საკმაოდ
ტურიზმის სფეროში მოქმედი კომერციული

ორგანიზაციებისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ, არაგვის ხეობაში,
ადამიანის

სამოსახლოებზე

საუბარი

შეიძლება

ნეოლითის

ხანიდან.

აღმოჩენილია

პალეოლითის ხანის ცალკეული იარაღები. ამავე პერიოდში საცხოვრებლად ათვისებული
იყო, როგორც ბაზალეთის პლატო და ჟინვალის მიდამოები, ისე მთაც, მაგ. დიდველი. ჩვ.წ.
მე-3 ს-ში, მას შემდეგ, რაც მეფე ფარნავაზმა ქართლის სამეფო საერისთავოებად დაყო,
ახლანდელი დუშეთის რაიონის ტერიტორია შევიდა შიდა ქართლის ანუ სასპასპეტოს და
კახეთ-კუხეთის საერისთავოებში. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ, ჟინვალში
აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალა მოწმობს, რომ არაგვის ხეობის შუა წელზე ახ.წ. პირველ
საუკუნეებში აღმოცენებული იყო ქალაქური ტიპის ძლიერი დასახლება.
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მუნიციპალიტეტის

ტერიტორიაზე

დიდი

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

პოტენციალია

ტურიზმის

განვითარებისათვის. ამისთვის არსებობს:


მიმზიდველი ბუნება;



შიდა წყლები;




საკურორტო ადგილები;
ისტორიული და კულტურული ძეგლები;



მუზეუმები;




სადეგუსტაციო ადგილები;
სათევზაო და სანადირო ადგილები;



საპიკნიკე ადგილები.

დუშეთის მუნიციპალიტეტი ისტორიული და კულტურული ძეგლების სიმრავლით
გამოირჩევა, მათ შორის აღსანიშნავია:
 დავათის დედა ღვთისმშობლის ეკლესია, რომელიც აშენებულია სოფელ დავათის
თავზე, (დუშეთიდან 25 კილომეტრი). მდებარეობს ტყიან ქედზე ზ/დ 1200მ
სიმაღლეზე. თარიღდება ადრეული შუასაუკუნეებით. 1980-იან წლებში დაწყებული
რესტავრაცია ცნობილი მიზეზების გამო შეწყდა 1990 წელს. სამუშაოები განახლდა
2005 წლიდან და მიმდინარეობს დღესაც. ეკლესიის კედელში 1980-იანი წლების
დასაწყისში არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ მიკვლეულია ქნასტელა, რომელზეც
ამოკვეთილი წარწერა ქართული ანბანის ერთ-ერთ უძველეს ნიმუშად არის
მიჩნეული.
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 ანანური. ანანურის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი - საქართველოს გვიანდელი ხანის
ერთ- ერთი საუკეთესო ხუროთმოძღვრული ძეგლია, რომელშიც თავმოყრილია
საკულტო, სამხედრო და საერო ხასიათის ნაგებობები. ანსამბლის მთავარი ტაძრის
სამხრეთ კედელში ჩატანებულ ქვაზე შესრულებული წარწერის მიხედვით ეკლესიის
აგება 1689 წელს დაუმთავრებია მსაჯულთუხუცეს ბარძიმს. ქართული ორნამენტის
შესანიშნავი ნიმუშებითაა მორთული ტაძრის ოთხივე ფასადი (შედარებით ნაკლებად
- ჩრდილოეთი). 2004 წელს ჩატარებულმა საკონსერვაციო სამუშაოებმა ტაძრის
ინტერიერში გამოავლინა კედლის მხატვრობის საინტერესო ნიმუშები. გვიან
შუასაუკუნეებში ანანური წარმოადგენდა არაგვის საერისთავოს მთავარ საკვანძო
პუნქტს, სადაც იკვეთებოდნენ, ერთი მხრივ, ჩრდილოეთიდან - თერგისა და არაგვის
ხეობებით, მეორე მხრივ კი, ქართლიდან შემომავალი გზები.
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 შატილი. ციხე-სოფელი შატილი დღეს ტურისტებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე
მიმზიდველი ობიექტია. სოფელი მდებარეობს ხევსურეთში, იგი გვიანი შუა
საუკუნეების ნაგებობაა. უნიკალურია როგორც თავისი არქიტექტურით, ასევე
სტრატეგიული და ისტორიული ფუნქციით.

28

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების გეგმა

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

 ხადას ულამაზესი ხეობა, რომელიც ხადის წყლის, თეთრი არაგვის ერთ-ერთი
შენაკადის კალაპოტს მიუყვება სოფელ ქვეშეთიდან ზევით მთავარი კავკასიონის
მწვერვალებისაკენ. გარემო მრავალფეროვანია, კლდოვან ნაპირებს ალაგ-ალაგ
გაშლილი ველები ენაცვლება. ხვეული აღმართებით გზა შემდეგ ვრცელ ტაფობზე
გადის. ირგვლივ აზიდული მთებია. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ჩრდილოეთის
მხრიდან ხეობის ჩამკეტი და კბილული ქედი. მისი კალთებიდან იღებს სათავეს
ხადის წყალი. ხეობის შემომზღუდველ მთათა ფერდობებზე სათიბებით
აჭრელებული ალპური მდელოებია. ხადის წყლის ორივე ნაპირზე, ველებსა და
გორაკებზე შეფენილია მშვენიერი, კოხტა სოფლები, სადაც აქა-იქ კიდევ გვხვდება
მთიულეთისათვის ტრადიციული ფიქალით ნაგები ბანიანი სახლები. ხეობაში
გაბნეულ პატარა სოფლებში ზოგან მხოლოდ სამი-ოთხი კომლი ცხოვრობს.
დასახლებები ხეობის ბუნებრივ მყუდროებას არ არღვევენ და უცხოთათვის
საკვირველი სიმშვიდით არიან მოცულნი.
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 მტირალა გამოქვაბული, ბუნების ეს მშვენიერი ძეგლი პირიქითა ხევსურეთში, ზედ
შატილისკენ მიმავალი გზის პირას მდებარეობს.
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SWOT ანალიზი
ტურიზმი
ძლიერი მხარეები



სუსტი მხარეები

მრავალფეროვანი ლანდშაფტი და ეკოსისტემების
ნაირსახეობა
მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა







შესაძლებლობები







გაძარცული და განადგურებული
ინფრასტრუქტურის ობიექტები
მუნიციპალიტეტის ტურისტული და
სარეკ-რიაციო შესაძლებლობების
შეუსწავლელობა
დაზიანებული კულტურული ძეგლები და
ობიექტები
მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო
პერიფერიული გზების მოუწესრიგებლობა.

საფრთხეები

მუნიციპალიტეტის სარეკრიაციო-ტურის-ტული
პოტენციალის კომპლექსური შესწავლა და მისი
ოპტიმალური გამოყენებისათვის
რეკომენდაციების შემუშავება
ტურისტული ინფრასტრუქტურის ახალი
ობიექტების საპილოტო პროექტების დამუშავება
მუნიციპალიტეტის საკურორტო-ტურისტულ
კომპლექსზე და მის ცალკეულ საინტერესო
ობიექტებზე ინტერნეტგვერდის, სარეკლამო
რგოლების მომზადება და გავრცელება
ტურისტული ობიექტების მარშრუტიზირება
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არასტაბილური პოლიტიკური ვითარება



და რუსული აგრესიის საფრთხე
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2.7. სოციალური მდგომარეობა
2.7.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა
დუშეთის მუნიციპალიტეტში ოჯახებისა და მოსახლეობის რაოდენობა შესაბამისად 9 814 და
33 636 ადამიანს შეადგენს. აქედან, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი და საარსებო შემწეობის
მიმღები ოჯახების

რაოდენობა 3186 შეადგენს (6895 კაცი), რაც საერთო მაჩვენებლების

32,5%-ს და 20,5%-ს შეადგენს.
დიაგრამა #2. დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სოციალური ჯგუფების მიხედვით
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წყარო: სოციალური მომსახურების სააგენტო www.ssa.gov.ge

2.7.2 პენსიონერები კატეგორიების მიხედვით
დუშეთის მუნიციპალიტეტში პენსიონერთა საერთო რაოდენობა 7462 კაცს შეადგენს, რაც
მთელი მოსახლეობის 22%-ია. აქედან ასაკით პენსიას იღებს 6200 ადამიანი, შეზღუდული
შესაძლებლობისათვის - 923 ადამიანი, მარჩენალდაკარგული ოჯახის წევრები - 324
ადამიანი, პოლიტ. რეპრესირებულები - 14 ადამიანი, პენსია წელთა ნამსახურებით - 1
ადამიანი.
2.7.3

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

დუშეთის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა რაოდენობა
1245-ს შეადგენს, რაც მთელი მოსახლეობის 3,7%-ია. აქედან, საარსებო მინიმუმის მიმღებია
733 ადამიანი.
2.7.4

სხვა სოციალური ფენები

სახელმწიფოს მიერ დანიშნულ საყოფაცხოვრებო სუბსიდიას იღებს დუშეთის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 562 ადამიანი, რომელთაგან 412 პენსიონერია,
58 - სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღები, 92- სუბსიდიის მიმღები არაპენსიონერი.
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კომპენსაციას

იღებს

დუშეთის

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 140 ადამიანი. ისინი ძირითადად ყოფილი ძალოვანი
უწყებების

თანამშრომლები

არიან

(შინაგან

საქმეთა,

თავდაცვის

და

უშიშროების

სამინისტროები), რომელთაც ამოეწურათ ნამსახურების ვადა. მათგან 96 შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ყოფილ მუშაკებს განეკუთვნება, 36 უშიშროების, 6 - თავდაცვის სამინისტროს.
ასევე 2 პროკურატურის ყოფილი თანამშრომელია, ხოლო 1 - პარლამენტის ყოფილი წევრი.
აგრეთვე 3 ადამიანი იღებს სამეცნიერო სტიპენდიას. სულ თვეში აღნიშნული კატეგორიის
კომპენსაციაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯება 15417 ლარი (მ.შ. 10983 ლარი შინაგან
საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებზე, 2397 ლარი - თავდაცვის სამინისტროს
თანამშრომლებზე და 274 ლარი - უშიშროების სამინისტროს თანამშრომლებზე, 1022
პროკურატურის თანამშრომლებზე, 560 – პარლამენტის ყოფილ წევრზე).
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2. 8. საჯარო ფინანსები (ადგილობრივი ბიუჯეტი)

2.8.1.

ბიუჯეტის შემოსულობების ანალიზი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2008 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 10,268.1 ათას ლარს
შეადგენდა, ხოლო შემოსავლები 10,221.6 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსულობების 83,7%-ს,
ხოლო შემოსავლების 84,1%-ს გრანტები შეადგენდა, ხოლო საგადასახადო შემოსავლები
შესაბამისად 12,8% და 12,9%-ს. რაც შეეხება სხვა შემოსავლებს, ეს მაჩვენებელი 2008 წლის
ბიუჯეტის შემოსულობებში 2,96%, ხოლო შემოსავლებში 2,97%-ს უდრის (იხ. ცხრილი #2).
ცხრილი #2. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
2008 ფაქტი

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

10,268.1

7,771.7

6,301.4

10,221.6

7,204.2

6,301.4

გადასახადები

1,319.3

1,518.5

1,374.3

გრანტები

8,597.6

5,452.3

4,655.5

სხვა შემოსავლები

304.6

233.4

271.6

არაფინანსური აქტივების კლება

46.5

567.5

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსულობები (ათასი ლარი)
შემოსავლები

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

2009 წელს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წინა წელთან
შედარებით 24,3%-ით, ხოლო შემოსავლები 29,5%-ით შემცირდა. საგადასახადო შემოსავლები
2009 წელს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 15%-ით გაიზარდა და 2009
წლის ბიუჯეტის შემოსულობების 19,5% და შემოსავლების 21% შეადგინა. რაც შეეხება
გრანტებს, ეს მაჩვენებელი წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 36,6%-ით შემცირდა.
თუმცა, 2009 წლის ბიუჯეტშიც ამ მაჩვენებელს კვლავ დიდი წილი უკავია და იგი
შემოსულობების 70%-ს და შემოსავლების 74%-ს შეადგენს. სხვა შემოსავლები წინა წლის
ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 23%-ით იქნა შემცირებული და მოცემული წლის
შემოსულობების 3% და შემოსავლების 3.23% შეადგინა. 2009 წელს წინა წელთან შედარებით
გაცილებით გაიზარდა შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლებიდან (1120%) და ამ
მაჩვენებელმა მოცემული წლის შემოსულობებში 7,3% დაიკავა.
2010 წელს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წინა წელთან
შედარებით 18,9%-ით, ხოლო შემოსავლები 12,5%-ით შემცირდა. საგადასახადო შემოსავლები
2010 წელს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 9,5%-ით შემცირდა და 2010
წლის ბიუჯეტის როგორც შემოსულობების, ასევე შემოსავლების 21,8% შეადგინა.

რაც

შეეხება გრანტებს, აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან
შედარებით 14,6%-ითაა შემცირებული, თუმცა მოცემული წლის ბიუჯეტის შემოსულობებსა
და შემოსავლებში კვლავ ინარჩუნებს წამყვან როლს წილობრივი მაჩვენებლით და მას ორივე
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კატეგორიაში 73,9% უკავია. სხვა შემოსავლები წინა წლის ანალოგიურ შემოსავლებთან
შედარებით 16,4%-ითაა გაზრდილი და მას 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობებსა და
შემოსავლებში 4,31% უკავია. რაც შეეხება არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსულ
ფინანსებს, იგი ასე გამოიყურება: 2008 წელს - 46 500 ლარი, რაც მოცემული წლის ბიუჯეტის
შემოსულობების 0.45%-ია. 2009 წელს წინა წელთან შედარებით არაფინანსური აქტივების
კლებიდან გაცილებით მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა (1100%) და 567 500 ლარი
შეადგინა, ხოლო 2010 წლის ბიუჯეტში არაფინანსური აქტივების კლება არ ფიქსირდება.
დიაგრამა #3. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
12000
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წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

2.8.2. ბიუჯეტის გადასახდელები
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2008 წლის გადასახდელები 20 425.6 ათას ლარს
შეადგენდა, ხოლო ხარჯები - 14 271.3 ათას ლარს. მოცემულ წელს შრომის ანაზღაურების
მაჩვენებელი ბიუჯეტის გადასახდელების 2.3% და ხარჯების 3.3%-ია. ბიუჯეტის
გადასახდელების 20% და ხარჯების 28%-ს ამ წელს საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული
დაფინანსება შეადგენდა. რაც შეეხება სუბსიდიებს, ამ მაჩვენებელმა გადასახდელების 33%
და ხარჯების 47% შეადგინა. სოციალური უზრუნველყოფა 2008 წლის ბიუჯეტის
გადასახდელების 0.6% და ხარჯების 0.9%-ით დაფიქსირდა. სხვა ხარჯის მოცულობა კი
გადასახდელებსა და ხარჯებში შესაბამისად 14% და 20%-ია. დუშეთის მუნიციპალიტეტის
2008 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებში საკმაოდ დიდი წილი უკავია არაფინანსური
აქტივების ზრდას - 30%. მოცემული წლის ბიუჯეტში პროცენტებზე, გრანტებზე, ფინანსური
აქტივების ზრდაზე და ვალდებულებების კლებაზე გაწეული ხარჯები არ დაფიქსირებულა
(იხ. ცხრილი #3).
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ცხრილი #3. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
2008 ფაქტი

2009 ფაქტი

2010 ფაქტი

20,425.6

7,173.1

7,455.1

14,271.3

3,308.6

3,286.4

შრომის ანაზღაურება

466.3

616.5

653.8

საქონელი და მომსახურება

4,019.8

933.1

900.6

პროცენტი

0.0

481.7

112.7

სუბსიდიები

6,774.6

1,059.4

1,094.5

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

123.2

177.6

146.7

სხვა ხარჯები

2,887.4

40.3

378.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,154.3

3,836.7

4,168.7

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

27, 8

0.0

-10,157.5

598.6

-1,153.7

გადასახდელები (ათასი ლარი)
ხარჯები

ნაშთის ცვლილება
წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

2009 წლის დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები წინა წელთან
შედარებით მკვეთრად (64%-ით) შემცირდა და 7 173.1 ათასი ლარი შეადგინა. ხოლო ხარჯები
წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 77%-ით შემცირდა და 3 308.6 ათასი
ლარი შეადგინა. შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული დაფინანსება ამ წელს 32%-ით გაიზარდა
და 2009 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების 8.6% და ხარჯების 18.6% შეადგინა. საქონელსა და
მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი ამ წელს 77%-ით შემცირდა და ამ მაჩვენებელმა
გადასახდელების 13%, ხოლო ხარჯების 28% შეადგინა. რაც შეეხება 2009 წელს პროცენტზე
გაღებულ ხარჯებს (რაც 2008 წელს საერთოდ არ იყო), ამ მაჩვენებელმა ბიუჯეტის
გადასახდელების 6% და ხარჯების 7% შეადგინა. 84%-ით შემცირდა სუბსიდიებზე გაწეული
ხარჯები წინა წელთან შედარებით და მოცემული წლის ბიუჯეტის გადასახდელების 15% და
ხარჯების 32% შეადგინა. 44%-ით გაიზარდა სოციალურ უზრუნველყოფაზე გამოყოფილი
ფინანსური სახსრები 2009 წელს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან მიმართებაში და
მოცემული წლის ბიუჯეტის გადასახდელების 2.5% და ხარჯების 5%-ს მიაღწია. 98%-ით იქნა
შემცირებული სხვა ხარჯები, რომელიც ბიუჯეტის გადასახდელების 0.6% და ხარჯების 1.2%გახდა. ასევე 37%-ით შემცირდა არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გამოყოფილი სახსრები
და ამ მაჩვენებელმა მოცემული წლის ბიუჯეტის გადასახდელებში 53% შეადგინა. ამასთან,
2009 წელს დაფიქსირდა ვალდებულებების კლება, რამაც გადასახდელების 0,4% შეადგინა.
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გრანტებსა და ფინანსური აქტივების ზრდაზე დანახარჯი არც ამ
წელს არ დაფიქსირებულა.
2010 წელს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები წინა წელთან
შედარებით 4%-ით გაიზარდა და 7455.1 ათასი ლარი შეადგინა. ხოლო ხარჯები წინა წლის
ანალოგიურ

მაჩვენებელთან

შედარებით

0,7%-ით
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გაზრდილი შრომის ანაზღაურების კომპონენტი, რამაც გადასახდელების 8,8% და ხარჯების
20% შეადგინა. საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები კი მოცემულ წელს 3.5%-ით
იქნა შემცირებული წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, აღნიშნულ
მაჩვენებელს ბიუჯეტის გადასახდელებში 12% და ხარჯებში 27,4% უკავია. პროცენტზე
გაწეული მომსახურების ხარჯებმა 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების 1,5% და ხარჯების
3,5% შეადგინა და წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 76,6%-ით იქნა შემცირებული.
რაც შეეხება სუბსიდირებაზე გაწეულ ხარჯებს, ამ მაჩვენებელმა წინა წელთან შედარებით
3,3%-ით გაიზარდა და მოცემული წლის ბიუჯეტის გადასახდელების 14,7% და ხარჯების
33% შეადგინა. 2010 წელს სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეული ხარჯების მოცულობა
წინა წელთან შედარებით 17,4%-ით შემცირდა და გადასახდელების 2% და ხარჯების 4,5%
შეადგინა. ამ წელს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით მკვეთრად გაიზარდა
სხვა ხარჯებზე გამოყოფილი სახსრები (840%) და ბიუჯეტის გადასახდელების 5%, ხოლო
ხარჯების 11% შეადგინა. რაც შეეხება არაფინანსური აქტივების ზრდას, ეს მაჩვენებელი 2010
წელს წინა წელთან შედარებით 8,7%-ით არის გაზრდილი და ბიუჯეტის გადასახდელების
56%-ს იკავებს. რაც შეეხება გრანტებს, ფინანსური აქტივების ზრდას და ვალდებულებების
კლებას, ამ მაჩვენებლებზე გაწეული ხარჯები 2010 წლის ბიუჯეტში არ ფიქსირდება.

დიაგრამა #4. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
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წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.
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SWOT ანალიზი
ადგილობრივი ფინანსები
ძლიერი მხარეები


ხარჯების მატების ტენდენცია
ნაშთის ცვლილების შემცირების ტენდენცია

ბიუჯეტის შემოსულობების კლების
ტენდენცია



სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეული
ხარჯების მატების ტენდენცია



გრანტების დიდი წილი ბიუჯეტის
შემოსულობებში
ბიუჯეტის გადასახდელების კლების
ტენდენცია



არაფინანსური აქტივების ზრდაზე გაწეული




შესაძლებლობები


სუსტი მხარეები

ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების
ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელება
რაც გამოიწვევს საგადასახადო
შემოსავლების წილის ზრდას ბიუჯეტის

საფრთხეები
საკუთარი შემოსავლების შემცირება
მომდევნო წლებში
გადასახდელებში ადმინისტრაციული და
სხვა ხარჯებისთვის გაწეული დაფინანსების




შემოსულობებში


გადასახდელების ოპტიმიზაცია მომდევნო
წლებში

ზრდა
ნაშთის ცვლილების ზრდა მომდევნო
წლებში
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3. მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები
3.1

გამოკითხვის მეთოდოლოგია

კვლევის მიზანი და ამოცანები
კვლევის ძირითადი მიზანი იყო დუშეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილი და
ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებისა და საჭიროებების გამოვლენა.
კვლევის კონკრეტულ ამოცანებს წარმოადგენდა:
 მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრობლემებისა და საჭიროებების იდენტიფიცირება;
 ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულება;
 მუნიციპალიტეტის
სამომავლო
განვითარებასთან
დაკავშირებით

მოსახლეობის

პრიორიტეტების დადგენა;
 მუნიციპალიტეტის სოციალ-ეკონომიკური პროფილის შესწავლა.
მეთოდი და ინსტრუმენტი
კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, შემუშავებულ იქნა კვლევის ოპტიმალური დიზაინი,
რომელიც გულისხმობს რაოდენობრივი კვლევის ჩატარებას მუნიციპალიტეტის ზრდასრულ
მოსახლეობასთან. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში მონაცემები შეგროვდა პირისპირ
ინტერვიუს მეთოდის გამოყენებით.
კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენდა კვლევის მიზნების გათვალისწინებით შექმნილი
კითხვარი.
საველე სამუშაოების დასრულების შემდეგ განხორციელდა ველის ხარისხის კონტროლი.
მოცემული კვლევის ფარგლებში კონტროლს მიენიჭა ინტერვიუერთა მიერ შესრულებული
სამუშაოს სიზუსტის დადგენა და ხარვეზების გამოვლენა; საველე სამუშაოების დამთავრების
შემდგომ მიღებული შედეგები შეტანილ და დამუშავებულ იქნა სპეციალურ სტატისტიკურ
პროგრამაში (SPSS). შედეგების სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე მომზადდა კვლევის
საბოლოო ანგარიში.
სამიზნე ჯგუფი და შერჩევის არეალი
სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა დუშეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ზრდასრული
დევნილი და ადგილობრივი მოსახლეობა.
შერჩევის ბაზა – 2002 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემები და
ლტოლვილთა

და

განსახლების

სამინისტროდან

მიღებული

მუნიციპალიტეტში

ჩასახლებულ დევნილთა ოფიციალური მონაცემები.
შერჩევის მეთოდი –არაპროპორციული სტრატიფიცირებული შერჩევა.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კვლევაში სულ მონაწილეობა მიიღო 218-მა
რესპონდენტმა, მათ შორის ქალაქში გამოკითხული იქნა 60 რესპონდენტი, ხოლო სოფლად _
158. საკვლევი ერთობლიობიდან 12% წარმოადგენდა დევნილს, ხოლო 88% ადგილობრივ
მკვიდრ მოსახლეობას. (იხ. დიაგრამა #5)
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დიაგრამა #5. დუშეთის მუნიციპალიტეტში გამოკითხულთა რაოდენობა

გამოკითხულთა რაოდენობა:

- 158
ქალაქში - 60

სოფლად

გამოკითხულთა რაოდენობა:
დევნილი
მკვიდრი

88%

72%

28%

- 26
- 192

12%

წყარო : ,,ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“
კვლევა

განხორციელდა

2010

წლის

ივნისსა

და

ივლისში.

კვლევის

ეტაპები

და

პრობლემებისა

და

განხორციელების ვადები მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.

#

კვლევის ეტაპები

ივნის-ივლისი

1

კვლევის ინსტრუმენტის შექმნა

2

საველე სამუშაოები

3

მონაცემთა შეყვანა

4

მონაცემთა დამუშავება

5

კვლევის საბოლოო ანგარიშის მომზადება

3.2 ძირითადი მიგნებები
კვლევის

ერთ-ერთ

მნიშვნელოვან

საგანს

მუნიციპალიტეტის

საჭიროებების შესწავლა წარმოადგენდა. კვლევის შედეგად მიღებულ მონაცემებზე
დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მწვავედ მუნიციპალიტეტში დასაქმების
პრობლემა

დგას.

ეს

საკითხი

რესპონდენტთა

49,5%-მა

სპონტანურად

დაასახელა.

მოსახლეობისათვის, ასევე მწვავედ დგას გაზმომარაგების პრობლემა - რესპონდენტების
(15,5%) აზრით მათ მუნიციპალიტეტში ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა სწორედ
გაზმომარაგებაა. მუნიციპალიტეტში ასევე მწვავედ დგას გზების რეაბილიტაციის პრობლემა,
სწორედ

რესპონდენტთა

5,6%-ის

აზრით

მუნიციპალიტეტში
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და
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დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ამორტიზებულია შიდა გზები. მუნიციპალიტეტში ტრანსპორტის პრობლემებს ასახელებს
გამოკითხულთა 6,4%. რაც შეეხება გასართობი ცენტრების (კინო, თეატრი და ა.შ.)
არარსებობას, უხარისხო სამედიცინო მომსახურებას და მოუწესრიგებელ ქალაქის იერსახეს,
მართალია აღნიშნულ საკითხებს რესპონდენტთა მხოლოდ 1%-ზე ნაკლები ასახელებს,
მაგრამ ზოგადად პრობლემებს შორის, ეს საკითხებიც საკმაოდ აქტუალურია (იხ. დიაგრამა
#6).
დიაგრამა #6. მუნიციპალიტეტის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები

49,5

maRali umuSevrobis done
16,5

gazmomarageba

13,8

ganuviTarebeli biznesi
10,1

gaumarTavi/amortizirebuli gzebi
6,4

transportis problemebi
mouwesrigebeli qalaqis iersaxe

0,9

kulturuli/gasarTobi centrebis…

0,9

uxarisxo samedicino momsaxureba

0,9

cudi kriminogenuri mdgomareoba

0,5

sxva

0,5

წყარო : ,,ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“

რესპონდენტების აზრით მათ დასახლებაში (უბანში) არსებული სამი ყველაზე
მნიშვნელოვანი პრობლემაა: გაზმომარაგება (26,1%), გზების რეაბილიტაცია (25,7%) და
სასმელი

წყლით

მომარაგება

(17%),

რომელიც

მათივე

აზრით

უნდა

მოაგვაროს

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. მწვავედ დგას ასევე გარე განათებისა (12,4%) და
სოციალური დახმარების (9,2%) საკითხები. რესპონდენტების მიერ დასახელებული
პრობლემების ანალიზისას ჩანს, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას,
ძირითადად, საყოფაცხოვრებო საკითხები აწუხებთ. რაც შეეხება გაზმომარაგების, გზების
რეაბილიტაციისა და სასმელი წყლით მომარაგების საკითხებს აშკარა პრიორიტეტია როგორც
ქალაქის, ასევე სოფლის მოსახლეობისათვის (იხ. დიაგრამა #7).
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დიაგრამა #7. დასახლების (უბნის) სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც
შესაძლებელია გადაჭრას ადგილობრივმა ხელისუფლებამ

gzebis SekeTeba
26,1

25,7

sasmeli wyliT momarageba
el. energiiT stabiluri momarageba
gaziT momarageba

17,0

gare ganaTeba

12,4

soc. daxmareba

9,2

kulturuli RonisZiebebi
dasufTaveba
0,9

1,4

0,9

0,0

sxva

წყარო: ,,ახალგაზრდა ეკონომისტთ ასოციაცია“

საინტერესოა, რესპონდენტთა აზრი მუნიციპალიტეტის ყველაზე მნიშვნელოვან ძლიერ
მხარეებზე, დამახასიათებელ - გამორჩეულ ნიშანზე. უნდა აღინიშნოს, დუშეთის
მუნიციპალიტეტის ძლიერ მხარედ, რესპონდენტები ასახელებენ მოხერხებულ გეოგრაფიულ
მდებარეობას (39,4%), კარგ კლიმატურ პირობებს (18,3%), საზოგადოებრივ გარემოს (14,2%)
და
კულტურულ
მემკვიდრეობას/ტრადიციებს
(12,8%).
რესპონდენტთა
აზრით
მუნიციპალიტეტის
მოხერხებული
გეოგრაფიული
მდებარეობა
გამომდინარეობს
დედაქალაქთან სიახლოვით, რაც ხელს უწყობს დასაქმებას და ბაზარზე პროდუქციის
გატანას. საინტერესოა, რომ სამ მნიშვნელოვან ძლიერ მხარეს შორის დასახელდა კარგი
კლიმატური პირობები, როგორც ჩანს ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარ მომავალს
სოფლის მეურნეობის დარგების განვითარებას უკავშირებს.
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დუშეთის მუნიციპალიტეტი

დიაგრამა #8. დუშეთის მუნიციპალიტეტის სამი მნიშვნელოვანი ძლიერი მხარე
39,4

mosaxerxebeli geografiuli
mdebareoba
sazogadoebrivi garemo
kargi biznesgaremo
maRali inteleqtualuri
resursebi
18,3
14,2

bunebrivi resursebis siuxve
12,8

kargi klimaturi pirobebi

6,4
2,8

didi tradiciebi da
kulturuli memkvidreoba

4,1
1,8

mowesrigebuli infrastruqtura

წყარო : ,,ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“

რესპონდენტები ბიზნესის განვითარებისთვის დუშეთის მუნიციპალიტეტში ძირითად
ხელისშემშლელ ფაქტორად ბიზნესგანათლების დაბალ დონეს ასახელებენ, ასეთია
გამოკითხულთა თითქმის 50%-ის აზრი (იხ. დიაგრამა #9). ასევე მიზეზებს შორის,
მნიშვნელოვნად დასახელდა მოსახლეობაში თანხების უქონლობა და საკრედიტო
ინსტიტუტების სიმცირე. გამოკითხულთა 10,6 პროცენტის აზრით სწორედ საგადასახადო
კანონებია ბიზნესის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორი, 3,2%-ის აზრით კი
ბიზნესმენთა ინტერესების გაუთვალისწინებლობა. რესპოდენტები თვლიან, რომ ბიზნესის
განვითარებისათვის აუცილებელია შემდეგი პირობების უზრუნველყოფა: ინვესტიციების
მოზიდვა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ბიზნესინტერესების გათვალისწინება და მცირე
კრედიტების გაცემა ბიზნესისათვის.
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დიაგრამა #9. მუნიციპალიტეტში ბიზნესის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორები

47,2

dabali biznesganaTleba
16,5

Tanxebis uqonloba mosaxleobaSi

16,5

sakredito institutebis simcire
10,6

sagadasaxado kanonebi
biznesmenTa interesebis
gauTvaliswinebloba
bevri makontrolebeli

politikuri nebis ararseboba

3,2

2,3

0,9

წყარო : ,,ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“.

სწორედ, კითხვაზე ,,თქვენ რომ მუნიციპალიტეტის გამგებელი იყოთ, რომელ სამ ყველაზე
მნიშვნელოვან ცვლილებას განახორციელებდით მუნიციპალიტეტში” რესპონდენტების
44,5%

ფიქრობს

რომ,

ინვესტიციებს

მოიზიდავდა,

19,7%

მუნიციპალიტეტში

ინფრასტრუქტურას მოაწესრიგებდა, 11% გასცემდა მცირე კრედიტებს ბიზნესისათვის, 10,6%
კი იზრუნებდა სამოქალაქო ინტერესების დაცვაზე.

44

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების გეგმა

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

დიაგრამა #10. მოქალაქეთა აზრი მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელ ცვლილებებზე

44,5
investiciebis mozidva
infrastruqturis mowesrigeba
damatebiTi finansebis moZieba biujetSi
samoqalaqo interesebs davicavdi
garemos dacva

19,7

kulturuli memkvidreobis
SenarCuneba/ganviTareba
mcire kreditebis gacema biznesisTvis

11,0

10,6
6,4
3,2

1,4

2,3

0,9

arasamTavrobo da saerT. organizaciebTan
TanamSromloba
sxva

წყარო : ,,ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“.

რაც შეეხება, მოქალაქეთა ინფორმირებულობას ადგილობრივი თვითმმართველობის
ვალდებულებებთან დაკავშირებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტში საკმაოდ მაღალია.
რესპონდენტთა
თითქმის
55%
ასახელებს
თუ
რა
არის
ადგილობრივი
ხელისუფლებისათვის კანონმდებლობით დაკისრებული ვალდებულებები, ხოლო
რესპონდენტების 27% საერთოდ ვერ ასახელებს ვერცერთ ვალდებულებას, დანარჩენი 18%
კი მუნიციპალიტეტს სხვა ვალდებულებებს აკუთვნებს (იხ. დიაგრამა #11).

დიაგრამა #11. მოქალაქეთა ინფორმირებულობა თვითმმართველობის ვალდებულებებთან
დაკავშირებით
municipalitetis
vercerTi
valdebuleba ver
daasaxela
27%

aqvs informacia
municipalitetis
valdebulebebTan
dakavSirebiT
55%

municipalitets
miakuTvna sxva
valdebulebebi
18%

წყარო: ,,ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“.
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კვლევისას, ასევე დავინტერესდით, თუ კომუნიკაციის რომელ საშუალებებს ანიჭებს
უპირატესობას

ადგილობრივი

დაკავშირებით,

თუ

როგორ

მოსახლეობა.
უნდა

კითხვაზე

უზრუნველყოს

საინფორმაციო

ადგილობრივმა

წყაროებთან

ხელისუფლებამ

მოსახლეობა ინფორმაციით თავისი საქმიანობისა და საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი
საკითხების შესახებ, გამოკითხულთა უმრავლესობა უპირატესობას ანიჭებს საჯარო
შეხვედრებს –23% (იხ. დიაგრამა #7), შემდეგ მოდის სატელევიზიო გადაცემებით _ 20,1%,
პრესის მეშვეობით 19,7%, მამასახლისის/სოფლის რწმუნებულის მეშვეობით – 14,1%,
ბროშურებისა და ბუკლეტების მეშვეობით _ 13,6%. კომუნიკაციის ისეთი საშუალებები,
როგორიცაა რადიო, საინფორმაციო ცენტრები, ინტერნეტი და სხვა, მოსახლეობის მოწონებას
ნაკლებად იმსახურებს.

დიაგრამა

#12.

ადგილობრივმა

თვითმმართველობამ

როგორ

უნდა

გაავრცელოს

ინფორმაცია თავისი საქმიანობისა და საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების
შესახებ

televizia

23,0
20,1

radio

19,7

presa
bukleti

14,1

13,6

interneti
sajaro Sexvedrebi/adgilobrivi
mmarTvelobis mowyobili
sainformacio centri

6,5

0,8

2,1

mamasaxlisi/soflis rwmunebuli
0,2

saerTaSoriso da arasamTavrobo
organizaciebi

წყარო : ,,ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია“.
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4. პროგრამის პრიორიტეტები, მიზნები და ამოცანები
4.1. პრიორიტეტების შერჩევის კრიტერიუმები
დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაანალიზების
შედეგად გამოვლინდა შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტული პრობლემები, რომლებიც
საჭიროებენ პირველ რიგში მოგვარებას. აღნიშნული პრიორიტეტული პრობლემებია:


ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და გარე განათების ინფრასტრუქტურის
მოწესრიგება;



წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება და მოსახლეობის სასმელი წყლის
მიწოდების სისტემების მოწესრიგება;



მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის და უტილიზაციის სისტემის



დახვეწა;
სხვადასხვა სოციალური გასაცემლების მოცულობის გაზრდა.

პრობლემატური პრიორიტეტების შერჩევის საფუძველი და არგუმენტები არის შემდეგი
კრიტერიუმები:



მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები;
თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებები;




რეგიონული განვითარების სტრატეგიასთან შესაბამისობა;
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის მიზნებთან
შესაბამისობა.

I კრიტერიუმი
როგორც ზემოთ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების ანალიზისას
ვნახეთ, ყველაზე მწვავე პრობლემებად დასახელებულია გაუმართავი-ამორტიზებული შიდა
გზები (25,7%), დასუფთავება (0,9%), დაბალი სოციალური დახმარება (9,2%) და
გაზმომარაგება (26,1%), რომელიც მათივე აზრით უნდა მოაგვაროს ადგილობრივმა
ხელისუფლებამ. მწვავედ დგას ასევე მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგებისა (17%) და
გარე განათების (12,4%) საკითხები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გაზმომარაგების საკითხების
მოგვარება არ შედის ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებებში, ამდენად ის
არ შეიძლება თვითმმართველობის მოსაგვარებელ პრიორიტეტთა ნუსხაში შევიტანოთ.
რესპონდენტების მიერ დასახელებული პრობლემების ანალიზისას ჩანს, რომ დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, ძირითადად, საყოფაცხოვრებო პრობლემები აწუხებთ. რაც
შეეხება გზების რეაბილიტაციის, დასუფთავებისა და სოციალური დახმარების საკითხებს
აშკარა პრიორიტეტია როგორც ქალაქის, ასევე სოფლის მოსახლეობისათვის.
II კრიტერიუმი
თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებები;
საქართველოს

კონსტიტუციის

თვითმმართველობის

შესახებ’’

მე–2

მუხლის

ევროპული

მე–4
ქარტიის

პუნქტის

,,ადგილობრივი

საფუძველზე

მიღებულია

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონი. ამ
კანონოთ, კერძოდ მისი 16–ე მუხლით განსაზღვრულია თვითმმართველი ერთეულის
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საკუთარი

უფლებამოსილებები,

რომლებსაც

ის

ახორციელებს

საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით.
ზემოთ ხსენებული კანონის 16–ე მუხლის მ–2 პუნქტის, ზ), მ), ნ), რ), ს) ქვეპუნქტების
მიხედვით,

ნებისმიერი

თვითმმართველი

უფლებამოსილებას წარმოადგენს შემდეგი
მუნიციპალური შესყიდვის) ორგანიზება:

ტერიტორიული
საკითხების

(ან

ერთეულის
მათ

საკუთარ

განხორციელებაზე



ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების შენახვა, მშენებლობა და განვითარების



უზრუნველყოფა;
დასახლებებში ქუჩების დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებისა და
უტილიზაციის სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვა და განხორციელება;



ეფექტური წყალმომარაგების სისტემის ორგანიზება;



მოსახლეობის კეთილდღეობისკენ მიმართული სოციალური პროგრამების (მათ
შორის ერთჯერადი სოციალური დახმარებების) განხორციელება.

III კრიტერიუმი
საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010–2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგიასთან
შესაბამისობა;
საქართველოს მთავრობის, 2010 წლის 25 ივნისის, N172 დადგენილებით განსაზღვრულია
საქართველოს რეგიონული განვითარების 2010–2017 წწ. სახელმწიფო სტრატეგია. ამ
დოკუმენტის მე–3 თავის: ,,მუნიციპალური მომსახურებისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარება“ მიხედვით, პრიორიტეტულ ამოცანებს წარმოადგენს:
 წყალმომარაგების სექტორის განვითარება;
 მუნიციპალური ნარჩენების მართვა;


სატრანსპორტო სისტემის განვითარება.

IV კრიტერიუმი
ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის მიზნებთან
შესაბამისობა;
2009 წელს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულია ,,ძირითადი მონაცემებისა და
მიმართულებების დოკუმენტი’’, სადაც მოცემულია სახელმწიფოს განვითარების
საშუალოვადიანი სტრატეგია 2010–2013 წლებისთვის. ამ დოკუმენტის, კერძოდ სხვადასხვა
სამინისტროს სტრატეგიულ გეგმათა ანალიზის საფუძველზე იკვეთება შემდეგი
პრიორიტეტული მიმართულებები:
 ინფრასტრუქტურის, მათ შორის სატრანსპორტო და წყალმომარაგების სისტემების
განვითარება;


ეკოლოგიური პრობლემები, მათ შორის დასუფთავებასა და ნარჩენების მართვასთან



დაკავშირებული საკითხები;
მოსახლეობის
სოციალური

პრობლემების

მოგვარებასთან

დაკავშირებული

პროგრამები, სადაც ნაგულისხმევია ერთჯერადი სოციალური დახმარებებიც.
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აღნიშნული არგუმენტები (კრიტერიუმები) იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ დუშეთის
მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრობლემატური საკითხების მოგვარება პრიორიტეტულია
როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლებისათვის.
4.2 პრობლემების ანალიზი შერჩეული სფეროების (პრიორიტეტების) მიხედვით
4.2.1 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები
4.2.1.1. ძირითადი პრობლემის აღწერა
კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის 2010 წლის კვლევების
საფუძველზე ჩანს, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების ხარისხი დუშეთის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, არ შეესაბამება
თანამედროვე სტანდარტებს. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 ქვეპუნქტის თანახმად, ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების შენახვა, მშენებლობა და განვითარების უზრუნველყოფა მხოლოდ თვითმმართველი
ერთეულის კომპეტენციაა (საკუთარი უფლებამოსილებაა).
მიუხედავად იმისა, რომ 2005 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის
შემდგომ მკვეთრად გაიმიჯნა ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობის უფლებამოსილებები და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ბიუჯეტი დამოუკიდებელი გახდა, ადგილობრივ თვითმმართველობებს საქართველოში არც
რეფორმამდე და არც რეფორმის შემდგომ რეალურად არ გააჩნიათ საკმარისი საკუთარი
ფინანსური სახსრები, რათა საკუთარი უფლებამოსილებანი სრულად შეასრულონ.
თვითმმართველობათა ძირითადი ნაწილი ცენტრალური ხელისუფლებისგან მიღებულ
ტრანსფერებზეა დამოკიდებული და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების უმეტესი ნაწილი რეგიონებში, კონკრეტულად ამ
შემთხვევაში კი დუშეთის მუნიციპალიტეტში სავალალო მდგომარეობაშია. მაგ. დუშეთის
მუნიციპალიტეტის პასპორტის თანახმად, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების სიგრძე დუშეთის მუნიციპალიტეტში 449,9 კმ.-ია. აქედან ასფალტირებულია 34 კმ.
რაც შეეხება მდგომარეობას შემდეგნაირია: 6,6 კმ.-კარგი, 2 კმ. - საშუალო, 25,4 კმ. ცუდი.
მოხრეშილი - 247 კმ. აქედან: 130 კმ.-კარგი, 32კმ.-საშუალო, 85კმ.-ცუდი. გრუნტის გზა სულ168,9კმ. აქედან: 40კმ.- საშუალო, 128,9კმ.-ცუდი.
4.2.2 ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები
ადგილობრივი

მნიშვნელობის

გზების

თანამედროვე

სტანდარტებთან

ძირითადი გამომწვევი მიზეზები შეიძლება 4 ძირითად ჯგუფად დაიყოს:
1. არასაკმარისი ფინანსები;
2. საკადრო პრობლემები ადგილებზე;
3. შესაბამისი სტანდარტების არარსებობა;
4. მიმწოდებელთა კვალიფიკაციის არასათანადო დონე.
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არასაკმარისი ფინანსები

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საკუთარი შემოსავლების სიმწირის გამო მუნიციპალიტეტი ვერ
ახერხებს საკუთარი უფლებამოსილებების (ამ შემთხვევაში კი ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების მშენებლობა და შენახვა), სრულად განხორციელებას. აღსანიშნავია ის გარემოებაც,
რომ გზის მშენებლობა და შენახვა ადგილობრივ ინფრასტრუქტურათა შორის,
განსახორციელებლად ერთ-ერთი ყველაზე ინვესტიციატევადი რესურსია და შესაბამისად, ეს
სფერო ადგილობრივ თვითმმართველობებს არასაკმარისი ფინანსების პირობებში საკმაოდ
მძიმე ტვირთად აწევთ.


საკადრო პრობლემები ადგილებზე

აღნიშნული სფეროს მოუწესრიგებლობის ერთ–ერთი გამომწვევი ფაქტორია კვალიფიციური
კადრების სიმცირე ადგილებზე. უმეტესად რეგიონებში ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს
არ გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია, რაც თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამის
სამშენებლო-საინჟინრო დაპროექტებას უზრუნველყოფდა. სამუშაოების დაგეგმვა და
განხორციელება ძირითადად ძველი (შემორჩენილი) კადრების პირად გამოცდილებაზეა
აგებული.
 შესაბამისი სტანდარტების არარსებობა
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების დაპროექტებისას არ
არსებობს რაიმე თანამედროვე სტანდარტი ან ინსტრუქცია, რითაც შეიძლება გაიზომოს
შემდგომ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი. თვითმმართველობები უმეტესად ეყრდნობიან
იმ ერთეული პიროვნებების გამოცდილებას, რომლებიც ამ სფეროში წლებია მუშაობენ ან
უკეთეს შემთხვევაში იყენებენ საბჭოთა კავშირის დროინდელ 1975-85 წლებში დამუშავებულ
ე.წ. СНИП -ებს (Строительние нормы и правила). შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული
ინსტრუქციები საკმაოდ მოძველებულია ტექნიკურად და არ შეესაბამება თანამედროვე
მოთხოვნებს.
 მიმწოდებელთა კვალიფიკაციის არასათანადო დონე
მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიათა ძირითადი ნაწილი, რომელთაც კვალიფიციური
კადრები და შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა გააჩნიათ, ძირითადად დედაქალაქსა
და მსხვილ ქალაქებშია დისლოცირებული. აღნიშნული კომპანიები შესასრულებელი
სამუშაოს სიმცირის გამო რეგიონებსა და პერიფერიებში სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებს
ნაკლებად ახორციელებენ. გამომდინარე აქედან შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონებში მოქმედი
სამშენებლო კომპანიები დაბალი კვალიფიციურობით ხასიათდებიან, რაც ადგილობრივი
მნიშვნელობის გზების დაბალი ხარისხიანობის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია.

4.2.3. ძირითადი პრობლემის უარყოფითი გავლენა
ადგილობრივი

მნიშვნელობის

გზების

თანამედროვე

სტანდარტებთან

შეუსაბამობა

უარყოფით გავლენას ახდენს როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, ასევე ადგილობრივ
მოსახლეობასა და ბიზნესსექტორზე.

50

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების გეგმა

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

უარყოფითი გავლენა:













თვითმმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი
ფაქტორი
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზების
მოუწესრიგებლობა
მნიშვნელოვნად
აფერხებს
მუნიციპალიტეტით
მსხვილი
ინვესტორების
დაინტერესებას და ზოგადად მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ განვითარებას;
ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი - მოუწესრიგებელი და
გაუმართავი გზები აფერხებს ტურიზმის განვითარებას მუნიციპალიტეტში. ამ
პირობებში მუნიციპალიტეტი ნაკლებად მიმზიდველი ხდება ტურისტებისათვის.
ამასთან, გართულებულია ტურისტული მარშრუტების დაგეგმარება;
სატრანსპორტო საშუალებების მაღალი ცვეთა - გამომდინარე იქიდან, რომ
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზები
მოუწესრიგებელია,
მასზე მოძრავი
სატრანსპორტო საშუალებები განიცდიან მაღალ ცვეთას და ხშირად გამოდიან
მწყობრიდან;
მაღალი ფინანსური დანახარჯები გადაადგილებისთვის - გამომდინარე იქიდან, რომ
მაღალია სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა ეს გარემოება აძვირებს
გადაადგილების ღირებულებას;
დროის დანახარჯი - გარდა ფინანსური დანახარჯებისა, აღსანიშნავია ასევე დროის
დიდი დანახარჯი, რაც მოუწესრიგებელ გზებზე გადაადგილებისას არის საჭირო;
გადაადგილების არაკომფორტული გარემო - ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
გაუმართაობა
არაკომფორტულ
გარემოს
ქმნის
როგორც
ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის, ასევე ჩასული ტურისტებისათვის;
სამგზავრო გადაზიდვების არათანაბარი ხელმისაწვდომობა - გამომდინარე იქიდან
თუ რამდენად დაზიანებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, შესაძლებელია
მუნიციპალიტეტის გარკვეულ სოფლებს არ გააჩნდეთ სამგზავრო გადაზიდვების
ხელმისაწვდომობა.

4.2.1.3. ძირითადი პრობლემის უარყოფითი გავლენა გარემოზე
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების თანამედროვე სტანდარტებთან

შეუსაბამობა

უარყოფით გავლენას ახდენს როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაზე, ასევე ადგილობრივ
მოსახლეობასა და ბიზნესსექტორზე.
უარყოფითი გავლენა:




თვითმმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებელი
ფაქტორი - ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოუწესრიგებლობა მნიშვნელოვნად
აფერხებს მუნიციპალიტეტით მსხვილი ინვესტორების დაინტერესებას და ზოგადად
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ განვითარებას;
ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი - მოუწესრიგებელი და
გაუმართავი გზები აფერხებს ტურიზმის განვითარებას მუნიციპალიტეტში. ამ
პირობებში მუნიციპალიტეტი ნაკლებად მიმზიდველი ხდება ტურისტებისათვის.
ამასთან, გართულებულია ტურისტული მარშრუტების დაგეგმარება;
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სატრანსპორტო საშუალებების მაღალი ცვეთა - გამომდინარე იქიდან, რომ
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზები
მოუწესრიგებელია,
მასზე
მოძრავ
სატრანსპორტო საშუალებები განიცდიან მაღალ ცვეთას და ხშირად გამოდიან
მწყობრიდან;
მაღალი ფინანსური დანახარჯები გადაადგილებისთვის - გამომდინარე იქიდან, რომ
მაღალია სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთა ეს გარემოება აძვირებს
გადაადგილების ღირებულებას;
დროის დანახარჯი - გარდა ფინანსური დანახარჯებისა, აღსანიშნავია ასევე დროის
დიდი დანახარჯი, რაც მოუწესრიგებელ გზებზე გადაადგილებისას არის საჭირო;
გადაადგილების არაკომფორტული გარემო - ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
გაუმართაობა
არაკომფორტულ
გარემოს
ქმნის
როგორც
ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის, ასევე ჩასული ტურისტებისათვის;
სამგზავრო გადაზიდვების არათანაბარი ხელმისაწვდომობა - გამომდინარე იქიდან,
თუ რამდენად დაზიანებულია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, შესაძლებელია
მუნიციპალიტეტის გარკვეულ სოფლებს არ გააჩნდეთ სამგზავრო გადაზიდვების
ხელმისაწვდომობა.

4.2.2. წყალმომარაგება
4.2.2.1. ძირითადი პრობლემის აღწერა
თვითმმართველობაში მცხოვრები მოსახლეობა მის წინაშე მდგარ ძირითად პრობლემად
სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდების ხარვეზს ასახელებს.
აღნიშნული

პრობლემის

თვითმმართველობის

მოგვარება

ექსკლუზიურ

2008

წლამდე

წარმოადგენდა

უფლებამოსილებას.

კერძოდ,

ადგილობრივი
,,ადგილობრივი

თვითმმართველობის შესახებ" ორგანული კანონის მე-16 მუხლის ,,მ” პუნქტის თანახმად
წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვა და განხორციელება ან
მათ განხორციელებაზე მუნიციპალური შესყიდვების ორგანიზება ადგილობრივი
თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენდა. წყლის მიწოდების
ტარიფების დადგენაც ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ხორციელდება.
2008

წლიდან

დაიწყო

წყლის

სფეროს

დერეგულირება,

რის

შედეგადაც

თვითმმართველობების ექსკლუზიური უფლებამოსილებებიდან ამოღებულ იქნა წყლით
მომარაგებისა და შესაბამისად ტარიფის დადგენის უფლებამოსილება. წყლის მიწოდებაზე
პასუხისმგებელი გახდა ახლადშექმნილი სახელმწიფო შპს ,,დასავლეთის წყალი" და შპს
,,აღმოსავლეთის წყალი", ხოლო სატარიფო რეგულირება საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყლის მარეგულირებელი კომისიის უფლებამოსილებად განისაზღვრა.
2008

წლის

დასაწყისიდან

თვითმმართველობების

მიერ

წყლის

მიმწოდებელი

კომპანიებისათვის ფინანსური სუბსიდიის გაწევა არამიზნობრივ ხარჯად აღირიცხება.
აღნიშნულმა კომპანიამ პირველ რიგში დაიწყო შესაბამისი ქონების საკუთრებაში აღება და
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მის ბალანსზე ასახვა. ამ პროცესში საკმაოდ დიდი პრობლემები წარმოიშვა, რადგან წყლის
სისტემები მხოლოდ სახელმწიფო შპს-ს საკუთრებაში არ იყო და ამ სისტემების
რეაბილიტაციისათვის თვითმმართველობებს საკმაოდ სოლიდური თანხები ჰქონდათ
ადგილობრივი

ბიუჯეტიდან

გახარჯული,

ხოლო

შექმნილი

ქონება

ადგილობრივ

საკუთრებას წარმოადგენდა.
დღემდე

არსებობს

პრობლემები

ქონების

გამიჯვნასთან

დაკავშირებით.

თვითმმართველობების ნაწილი თანახმაა აღნიშნული ქონება შპს ,,საქართველოს წყალს"
უსასყიდლოდ გადასცეს, თუმცა ,,ადგილობრივი ქონების შესახებ" კანონის თანახმად
იკრძალება ადგილობრივი ქონების სახელმწიფო შპს-ზე უსასყიდლო ფორმით საკუთრებაში
ან სარგებლობაში გადაცემა. თვითმმართველობის ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მათ მიერ
შექმნილი ქონების უსასყიდლოდ ან სიმბოლურ ფასად სახელმწიფო შპს-ზე გადაცემა
თვითმმართველობის ქონებრივი ინტერესების შელახვაა და აღნიშნულ ქონებაში შპს
,საქართველოს წყალმა" ადგილობრივ თვითმმართველობას თანხა უნდა გადაუხადოს.
პრობლემას წარმოადგენს თვიმმართველობის სოფლებში სასმელი და საირიგაციო წყლის
მიწოდების საკითხი. აღნიშნულ ტერიტორიულ ერთეულებში გაურკვეველია სასმელი წყლის
და კანალიზაციის სისტემების საკუთრების ფორმა. უმეტეს შემთხვევებში ეს ქონება არავის
ბალანსზე არ არის აყვანილი. სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია წლების განმავლობაში
ადგილობრივი ხელისუფლების სახსრებით და მოსახლეობის მიერ აკრეფილი თანხებით
ხორციელდებოდა. თუმცა აღნიშნული ნაგებობები სახელმწიფო საკურებაში არსებულ მიწაზე
არის აგებული.
შპს ,,საქართველოს წყალი" არ ახდენს სოფლად არსებული წყლის სისტემის საკუთარ
ბალანსზე აყვანას და აღნიშნულ ტერიტორიებზე წყლის მიწოდების უზრუნველყოფას.
გაუგებარია თუ ვის პრეროგატივას წარმოადგენს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის წყლით
მომარაგება. ერთი მხრივ თვითმმართველობების უფლებამოსილებებიდან ამოღებულ იქნა
მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა, მეორე მხრივ კი შპს ,,საქართველოს წყალი" არ
ახდენს სოფლად არსებული წყლის სისტემის საკუთარ ბალანსზე აყვანას და მოსახლეობის
წყლით მომარაგებას.
პრობლემის სიმწვავიდან გამომდინარე თვითმმართველობებს უწევთ წყლის პრობლემის
მოგვარებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხების გაწევა, რაც შესაძლებელია
თვითმმართველობის
,,ნებაყოფლობით"
უფლებამოსილებად
იქნეს
განხილული.
თვითმმართველი ერთეული უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ისეთ საკითხზე,
რომელიც

კანონის

თანახმად

არ

განეკუთვნება

ხელისუფლების

სხვა

ორგანოს

უფლებამოსილებას და არ არის აკრძალული თვითმმართველი ერთეულისათვის.
4.2.2.2. ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები
ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები შესაძლებელია დავყოთ 3 ძირითად ჯგუფად:
1) არასაკმარისი ფინანსები

53

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების გეგმა

2) ადგილობრივი ხელისუფლების არასათანადო მენეჯმენტი
3) საკანონმდებლო ბაზაში არსებული პრობლემები

არასაკმარისი ფინანსები  როგორც 2.8. თავში აღვნიშნეთ ადგილობრივი ხელისუფლების დამოუკიდებლად
განსაკარგი შემოსავლები ძირითადად მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებას ხმარდება
და
არ
რჩება
თანხები
განხორციელებისათვის.


კაპიტალური

დანიშნულების

პრექტების

თვითმმართველობების უმეტესობაში არაფინანსური აქტივების ზრდის დაფინანსება
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ხორციელდება.



წყლის

მიწოდების

საფასურის

ამოღება

სოფლის

მოსახლეობიდან

თვითმმართველობის მიერ შეუძლებელია. წყლის სისტემის რეაბილიტაციაზე
გაწეული თანხების მოსახლეობიდან საფასურის სახით კომპენსირება არ ხდება.
ადგილობრივი ხელისუფლების არასათანადო მენეჯმენტი  თვითმართველობაში არსებული სამსახურები არ ფლობენ საკმარის ინფორმაციას
სოფლად არსებული წყლის სისტემის ხარვეზების შესახებ. ეს ნაწილობრივ
გამოწვეულია ამ საკითხის თვითმმართველობების უფლებამოსილებებიდან




ამოღებით.
გამგეობებში წყლის სისტემების მცოდნე კვალიფიციური კადრების მოძიება საკმაოდ
რთულია, რაც გამოწვეულია თვითმმართველობების საჯარო მოხელეების დაბალი
სახელფასო ბადით.
სამსახურებში არსებული ინფორმაცია მოძველებულია და მისი განახლება საკმაოდ
დიდ რესურსებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად თვითმმართველობებს არ
გააჩნიათ ზუსტი ინფორმაცია პრობლემის მოგვარებისათვის საჭირო ფინანსური
რესუსრების შესახებ.



არ არსებობს წყლის სისტემის რეაბილიტაციის დროს გამოსაყენებელი სახელმწიფო
სტანდარტი ან რეგულაცია.

საკანონმდებლო ბაზაში არსებული პრობლემები  საქართველოს კანონმდებლობით არ არის ზუსტად დარეგულირებული თუ ვის
კომპეტენციას წარმოადგენს სოფლად არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
და მოსახლეობის წყლით უზრუნველყოფა.



წლების განმავლობაში ვერ მოხდა ადგილობრივი წყლის რესურსის განსაზღვრა.
საკანონმდებლო დონეზე არ არის დარეგულირებული თუ როგორ უნდა მოხდეს
ქალაქად,

მუნიციპალურ

საკუთრებაში,

არსებული

წყლის

სისტემის

შპს

"საქართველოს წყალზე" გადაცემა.


ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხდება ჭაბურღილების
და რეზერვუარის მოწყობის დაფინანსება, ხოლო მოსახლეობის მიერ წყლის
ამოსაქაჩად საჭირო ელ. ენერგიის ღირებულების გადახდა. იურიდიულად
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გაურკვეველია თუ ვინ ითვლება წყლის მიმწოდებლად და საჭიროებს თუ არა
აღნიშნული საქმიანობა ნებართვას.
4.2.2.3. ძირითადი პრობლემის უარყოფითი გავლენა გარემოზე
აღნიშნული პრობლემით ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად წუხდება ბიზნესსექტორი
და ადგილობრივი ხელისუფლების აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანო
(როგორც მომხმარებელი).
უარყოფითი გავლენა:





4.2.3.

ანტისანიტარია და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი გავლენა - წყლის
არასაკმარისი რაოდენობითა და არასათანადო ხარისხით მიწოდება ზრდის
მოსახლეობაში ეპიდემიის საფრთხეს. აღნიშნული კი იწვევს მოსახლეობის
უკმაყოფილებას;
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის წარმოების ხელისშემშლელი ფაქტორი - სარწყავი
წყლის არასათანადო რაოდენობით მიწოდება მოსავლის მიღების საფრთხეს ქმნის;
ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორი ტურისტული ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს
ჰიგიენური საკითხების მოგვარება, რომელიც წყლის სისტემის გამართვის გარეშე
შეუძლებელია.

მუნიციპალური ნარჩენების მართვა

4.2.3.1. ძირითადი პრობლემის აღწერა
დუშეთის მუნიციპალიტეტში არის ორი არასპეციფიური ნაგავსაყრელი, რომლის ფართობია
6,8 ჰა. წლის განმავლობაში წარმოქმნილი ნარჩენების მთლიანი მოცულობა 12,500 მ3;
დასუფთავებაზე დაწესებულ მოსაკრებელზე მოსახლეობის მიერ გადახდილი მოსაკრებლის
წილი 47,2%–ს შეადგენს.
მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საკითხები ჯერ კიდევ
დაურეგულირებელია. საბჭოთა პერიოდის დაშლის შემდეგ არ მომხდარა

აღნიშნული

სფეროს სისტემური რეაბილიტაცია, ამორტიზებულია ნაგვის გამტანი მანქანები, სერიოზულ
პრობლემად
საკითხები.

რჩება
ასევე

ნაგავსაყრელის

კეთილმოწყობისა და ნარჩენების

დაურეგულირებელია

ნარჩენების

მართვასთან

უტილიზაციის
დაკავშირებული

ფინანსური უზრუნველყოფის საკითხები. როგორც ცნობილია, საქართველოს ორგანული
კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის
შესაბამისად, მუნიციპალური ნარჩენების გატანა და მისი უტილიზაცია წარმოადგენს
ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარ უფლებამოსილებას, რაც გულისხმობს
აღნიშნული მომსახურების უზრუნველყოფას ადგილობრივი ფინანსებით. გამომდინარე
აქედან, პრობლემატურ საკითხად ასევე რჩება დუშეთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების
მოსაკრებლის მოქნილი სისტემის შემუშავება.
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4.2.3.2. ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები
დუშეთის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის სფეროში პრობლემების
გამომწვევი ძირეული მიზეზები შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს:
1) სტანდარტიზაციის (სტანდარტების) საკითხები;
2) არასაკმარისი ფინანსური რესურსები;
3) მართვის (მენეჯმენტის) პრობლემები.

სტანდარტიზაციის (სტანდარტების) საკითხები;


ეროვნულ დონეზე დასახვეწია სტანდარტიზაციის სისტემა. საქართველოში ჯერ
კიდევ არ არსებობს ეროვნული სტანდარტი ნარჩენების მართვის სფეროში;



მუნიციპალურ დონეზე არ არსებობს ინსტრუქციები, ტექნიკური ხასიათის ნორმები,
რომლებსაც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება დაეყრდნოს შესაბამისი სამსახური;



სტანდარტების გამოყენების ნებაყოფლობითობის პირობებში, შესამუშავებელია
ისეთი
მექანიზმი,
რომლითაც
გარანტირებული
იქნება
შემუშავებული

ინსტრუქციების რეალური გამოყენება.
არასაკმარისი ფინანსური რესურსები;


მუნიციპალიტეტის

საკუთარი

შემოსულობის

სიმწირიდან

გამომდინარე



არასაკმარისია ნარჩენების გატანა-უტილიზაციისთვის გამოყოფილი თანხები;
დასახვეწია ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის მოსაკრებლის ადმინისტრირების
სისტემა. არ ხდება აღნიშნული სერვისის ღირებულების სისტემური (კომპლექსური)
ანალიზი.
შესაბამისად
გადახედვას
საჭიროებს
აღნიშნული
სფეროს
მომსახურებისთვის მუნიციპალიტეტის მიერ შემოღებული ტარიფის ოდენობა.



არ არსებობს მოსახლეობიდან ტარიფის
სისტემა.

ამოღების (ადმინისტრირების) ეფექტური

მართვის (მენეჯმენტის) პრობლემები;


მუნიციპალურ
დონეზე
მწირია
საკადრო-რესურსული
პოტენციალი,
მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებს არ გააჩნიათ ინფორმაცია, თუ რა
მიდგომები
და
მართვის
მოდელები
არსებობს
მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების მართვის სფეროში.




ევროპული

ქვეყნების

ფიზიკურად და მორალურად გაცვეთილია ნარჩენების გატანა-უტილიზაციისთვის
საჭირო ტექნიკური საშუალებები;
ნარჩენების ეფექტურად მართვის სფეროში ასევე მწირია კერძო ოპერატორების
გამოცდილება და რესურსული პოტენციალი.

4.2.3.3. ძირითადი პრობლემის უარყოფითი გავლენა გარემოზე
ქვემოთ მოცემულია ის უარყოფითი შედეგები (გავლენა), რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად
წარმოიშობა ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის პრობლემის არსებობისას:
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ხელი ეშლება მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელებას
და სისუფთავის დაცვას;



იზრდება მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესების რისკი;



იზრდება სხვადასხვა სახის ეპიდემიოლოგიური დაავადებების გავრცელების რისკი;




ხელი ეშლება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებას;
ფერხდება თვითმმართველობის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითრება.

4.2.4.

ერთჯერადი სოციალური დახმარებები

4.2.4.1. ძირითადი პრობლემის აღწერა
საქართველოში

სოციალურ

პროგრამებზე

(მათ

შორის

ერთჯერადი

დახმარების
პროგრამებზე)
პასუხისმგებლობა
ეკისრება
ხელისუფლებას, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობის

სოციალური

როგორც
ცენტრალურ
შესაბამის ორგანოებს.

ცენტრალური
ხელისუფლების
მხრიდან
სოციალურ
პროგრამებს
ძირითადად
ახორციელებს სოციალური მომსახურების სააგენტო თავისი ტერიტორიული ორგანოების
მეშვეობით. ხოლო ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან სოციალური პროგრამების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელია
ადგილობრივი
ხელისუფლების
შესაბამისი
სამსახურები.
სოციალური დახმარება – ნებისმიერი სახის, ფულადი ან არაფულადი ხასიათის სარგებელი,
რომელიც განკუთვნილია სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე პირისათვის,
ღატაკი ოჯახისათვის ან უსახლკარო პირისათვის.
სოციალური

დახმარებების

პროგრამებს

საქართველოში

არეგულირებს

ეროვნული

კანონმდებლობა. მათ შორის საქართველოს კანონი ,,სოციალურ დახმარებათა შესახებ“.
სოციალური დახმარების დაფინანსების წყაროებია:


საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი;





აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტები;
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტები;
ბენეფიციარის ან მისი წარმომადგენლის მიერ გადახდილი თანხა;




შემოწირულებები;
სხვა წყაროები, რომლებიც დაშვებულია საქართველოს კანონმდებლობით.

ფულადი სოციალური დახმარების დაფინანსების ძირითადი წყაროა საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტი. ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოები უფლებამოსილი არიან, ამ
კანონით განსაზღვრული სოციალური დახმარების სახეების შესაბამისად, დამატებით
დააფინანსონ თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიაზე ამავე კანონით განსაზღვრული
სოციალური დახმარებები, რაშიც მოიაზრება მათ შორის ერთჯერადი სოციალური
დახმარებები.
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,,ადგილობრივი

თვითმმართველობების

თვითმმართველობა

ვალდებულია

შესახებ”

საკუთარი

ორგანული

კანონის

უფლებამოსილების

თანახმად
ფარგლებში

განახორციელოს სხვადასხვა სოციალური პროგრამები (მუხლი 16.) და აქვე მოიაზრება
ერთჯერადი სოციალური დახმარებები.
დუშეთის

მუნიციპალიტეტის

გამოვლენილი

ერთ-ერთი

სოციალურ-ეკონომიკური

პრიორიტეტული

მდგომარეობის

ანალიზისას

ერთჯერადი

სოციალური

პრობლემაა

დახმარების პროგრამების არაეფექტურობა და გაუმჭვირვალობა.
ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამები ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:
100 და მეტი წლის მოხუცთა დახმარება, ომის ვეტერანთა დაკრძალვა, უპატრონო ბავშვების
დახმარება,

ლტოლვილთა

დაკრძალვა,

სადღესასწაულო

დღეების

დახმარება,

მზრუნველობას მოკლებულთა უფასო სასადილო და ა.შ. აღნიშნული პროგრამები მეტწილად
ერთჯერად ფულად დახმარებას წარმოადგენს და ვერ ახდენს მდგრად ზემოქმედებას/ეფექტს
მოწყვლად ფენებზე. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტის მდგომარეობიდან გამომდინარე
ეს დახმარებები სრულად ვერ მოიცავს ყველა სოციალურად დაუცველს.
როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის
ბიუჯეტებში არ არის ასახული ერთჯერადი სოციალური დახმარებისათვის გასაწევი
სავარაუდო ხარჯები, რაც მიანიშნებს ბიუჯეტების
ფინანსების მოსალოდნელ არაეფექტურ ხარჯვაზე.

გაუმჭვირვალობაზე და საჯარო

მიუხედავად იმისა, რომ ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამებისთვის
როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ბიუჯეტებიდან ხდება გარკვეული ხარჯების
გაწევა (ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდებიდან, ერთი მხრივ ბუნდოვანი რჩება ერთჯერადი
სოციალური დახმარებების საჭიროების მქონე ბენეფიციარების შერჩევის მექანიზმები და
მეორე მხრივ ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის არ არის გამიჯნული თუ
ბენეფიციართა რომელ კატეგორიას ეხმარება თითოეული მათგანი. აღნიშნული ფაქტორი
განაპირობებს ხშირ შემთხვევაში ერთი და იგივე ბენეფიციარის დახმარებას ორივე მხრიდან
და გამომდინარე აქედან, ბენეფიციართა ნაწილი ერთჯერადი სოციალური დახმარების
მიღმა რჩება. ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ადგილი აქვს საჯარო ფინანსების
არაეფექტურად ხარჯვას, აღნიშნული პროგრამების ბენეფიციარებთან მიმართებაში
სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების გაზრდილ ალბათობას და ერთჯერადი
სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე პირების უკმაყოფილებას.
4.2.4.2. ძირითადი პრობლემის გამომწვევი მიზეზები
როგორც აღვნიშნეთ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
ანალიზისას

გამოვლენილი

ერთ-ერთი

პრიორიტეტული

პრობლემაა

ერთჯერადი

სოციალური დახმარების პროგრამების არაეფექტურობა და გაუმჭვირვალობა. პრობლემის
გაანალიზებისას გამოვლენილ იქნა ის ძირითადი მიზეზები, რომლებიც განაპირობებს
აღნიშნული საკითხის აქტუალურობას. პრობლემის გამომწვევი მიზეზები კომპლექსური
ხასიათისაა

და

დაკავშირებულია

როგორც
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დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ხელისუფლების არაკოორდინირებულ ქმედებებთან. კერძოდ, აღნიშნული პრობლემის
გამომწვევი მიზეზები სამ ძირითად მიმართულებად შეიძლება ჩამოყალიბდეს:
1.

ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხები;


დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში საკუთარი შემოსავლების სიმწირის გამო
ვერ ხორციელდება ერთჯერადი სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე
მოსახლეობის უმეტესი ნაწილის დაკმაყოფილება;



საერთო

სახელმწიფოებრივი

გადასახადებიდან

მუნიციპალურ

ბიუჯეტში

მიემართება მხოლოდ ქონების გადასახადი, რის გამოც მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტით

ვერ

ხერხდება

ერთჯერადი

სოციალური

საჭიროების

მქონე

მოსახლეობის პრობლემების რეალური მოგვარება;


ერთჯერადი სოციალური პროგრამების განსახორციელებლად საჭირო სავარაუდო
თანხები არ არის ასახული მუნიციპალური ბიუჯეტის გეგმაში, რაც შემდგომში ვერ
უზრუნველყოფს ერთჯერადი სოციალური დახმარების
ბენეფიციარების პრობლემების რეალურად მოგვარებას;



საჭიროების

მქონე

ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამები მეტწილად ერთჯერად
ფულად დახმარებას წარმოადგენს და ვერ ახდენს მდგრად ზემოქმედებას/ეფექტს
მოწყვლად ფენებზე.

2.

მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკითხები;


მუნიციპალურ დონეზე არ არსებობს სოციალური აგენტების ინსტიტუტი,
რომელიც უზრუნველყოფდა ერთჯერადი სოციალური დახმარების საჭიროების
მქონე პირების იდენტიფიცირებას;



მუნიციპალურ დონეზე არ არსებობს ადგილობრივი სტატისტიკური მონაცემები,
რაც ხშირ შემთხვევაში ვერ განაპირობებს რეალურად არსებული სიტუაციის
ადეკვატურად ასახვას;



არ

არსებობს

მუნიციპალურ

დონეზე

ერთჯერადი

სოციალური

უზრუნველყოფს
ბენეფიციარებთან

მიმართებაში

ისეთი

მექანიზმები,

დახმარების

სუბიექტური

რომლებიც

საჭიროების

გადაწყვეტილების

მქონე

მიღების

პრევენციას;


არ არსებობს რაიმე გამიჯვნის მექანიზმი ერთჯერადი სოციალური დახმარებების
პროგრამებზე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დუშეთის მუნიციპალური
განყოფილება

ბენეფიციართა

რომელ

ადგილობრივი ხელისუფლება რომელზე.
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3.

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

საკანონმდებლო საკითხები;


საკანონმდებლო დონეზე ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის არ
არის გამიჯნული თუ ბენეფიციართა რომელ კატეგორიას ეხმარება ერთჯერადი
სოციალური პროგრამებით თითოეული მათგანი;



არც სახელმწიფო და არც დუშეთის მუნიციპალურ ბიუჯეტის გეგმებში არ არის
ასახული ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამებისათვის გასაწევი
ხარჯების სავარაუდო მოცულობა.

4.2.4.3. ძირითადი პრობლემის უარყოფითი გავლენა გარემოზე
ზემოთ დასახელებული მიზეზები განაპირობებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში ერთჯერადი
სოციალური დახმარებების პროგრამების არაეფექტურობას და გაუმჭვირვალობას, რასაც
თავის მხრივ არაერთ უარყოფით შედეგამდე მივყავართ. პირველ რიგში ეს პრობლემა
ნეგატიურად აისახება მოცემული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკურ
მდგომარეობაზე. კერძოდ, ის ძირითადი უარყოფითი შედეგები, რომლებიც გამოწვეულია
დუშეთის მუნიციპალიტეტში ერთჯერადი სოციალური დახმარებების პროგრამებთან
დაკავშირებული პრობლემებით, შემდეგნაირად გამოიყურება:


მოცემული პროგრამის ბენეფიციართა დიდი უმეტესობა დახმარების გარეშე რჩება;



სახეზეა ერთჯერადი სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე უკმაყოფილო
მოსახლეობის გაზრდილი რაოდენობა;
ხშირ შემთხვევაში ერთჯერადი სოციალური დახმარებებისთვის გამოყოფილი



თანხები კონკრეტულ ბენეფიციარზე
რეალურად მოგვარებას;


ვერ

უზრუნველყოფს

ერთჯერადი სოციალური დახმარებების სიმცირე ვერ
სოციალური ფონის გაუმჯობესებას.

მისი

პრობლემის

უზრუნველყოფს ადგილზე

4.3. პროგრამის მიზნები, ამოცანები, საქმიანობები
4.3.1. ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები - პრიორიტეტი #1
მიზანი 1. დუშეთის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამება
თანამედროვედ აღიარებულ სტანდარტებს.
ამოცანა 1.1. ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხები გამოსწორებულია.
საქმიანობა:
1.1.1.

დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაზრდილია საკუთარი შემოსავლები;
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1.1.2.

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

გაზრდილია ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მშენებლობასა და რემონტზე
გაწეული ხარჯები.

ამოცანა 1.2. კვალიფიციურ კადრებთან დაკავშირებული საკითხები გამოსწორებულია
საქმიანობა:
1.2.1.

განსაზღვრულია კონკრეტული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები შესაბამის ვაკანტურ
თანამდებობებზე ახალი კადრების მისაღებად;

1.2.2.

შესაბამის

თანამდებობებზე

მიღებულია

შესაბამისი

კვალიფიკაციის

მქონე

ადამიანები;
1.2.3.

გაზრდილია მათი ანაზღაურება მათი მოტივაციის ამაღლებისა და კადრების
გადინებისგან თავის არიდების მიზნით.

ამოცანა 1.3. შესაბამისი სტანდარტების არსებობა
საქმიანობა:
1.3.1.

ეროვნულ დონეზე შემუშავებულია ზოგადი ხასიათის ის სტანდარტები და
ტექნიკური რეგლამენტები, რომლებიც საჭიროა ადგილობრივი მნიშვნელობის
გზების მშენებლობისა და შენახვისათვის;

1.3.2.

მუნიციპალიტეტის საპროექტო ორგანიზაციებში დანერგილია თანამედროვე
სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტაციები;

1.3.3.

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მშენებლობა და შეკეთება სწორედ ამ
სტანდარტებზე დაყრდნობით ხორციელდება.

ამოცანა 1.4. მიმწოდებელთა კვალიფიკაციის დონე გაზრდილია
საქმიანობა:
1.4.1.

გაზრდილია მიმწოდებელ ორგანიზაციათა კვალიფიკაციის დონე;

1.4.2.

გაუმჯობესებულია მიმწოდებელ ორგანიზაციათა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
მდგომარეობა.

4.3.2. წყალმომარაგება - პრიორიტეტი #2
მიზანი 2. დუშეთის მუნიციპალიტეტში სასმელი და საირიგაციო წყლის მიწოდება
შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს
ამოცანა 2.1. ფინანსებთან მიმართებაში დაკავშირებული საკითხები გამოსწორებულია
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საქმიანობა:
2.1.1.

ცენტრალურ

ხელისუფლებასთან

შემოსულობების

ზრდასთან

მოლაპარაკებების

დაკავშირებით.

ამ

გამართვა

პროცესში

საკუთარი

შესაძლებელია

ჩართულნი იყვნენ გუბერნატორის აპარატი და თვითმმართველობის ასოციაცია.
საკითხის დადებითად გადაჭრას ხელს შეუწყობს საქართველოს
თვითმმართველობის ქარტიით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება;
2.1.2.

მიერ

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან კაპიტალური პროექტებისათვის
დამატებითი სახსრების მოზიდვა. თვითმმართველობამ უნდა მოამზადოს
გამართული პროექტები და მოახდინოს მათი ლობირება ცენტრალურ დონეზე;

2.1.3.

საკუთარი შემოსულობების ამოღების მაჩვენებლის ზრდა. პირველ რიგში
მოხდება საგადასახადოსთან ურთიერთობის აწყობა რათა საჭირო ინფორმაციის
მიღება არ გართულდეს. მეორე მხრივ უნდა გაიზარდოს ადგილობრივი
მოსაკრებლების
მობილიზების
მაჩვენებელი,
გაუმჯობესებით იქნება შესაძლებელი;

2.1.4.

რაც

ადმინისტრირების

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული სახსრების რაციონალური
გამოყენება - პრივატიზების პროცესიდან მიღებული თანხის მიმართვა უნდა
მოხდეს არაფინანსური აქტივების ზრდის დასაფინანსებლად.

ამოცანა 2.2.
მექანიზმები

მუნიციპალიტეტში

შექმნილია მენეჯმენტის მოქნილი და

სისტემური

საქმიანობა:
2.2.1. სოფლად არსებული წყლის სისტემების მდგომარეობის ძირეული კვლევა პირველ რიგში უნდა მოხდეს სოფლად არსებული წყლის სისტემების (სათავე
ნაგებობის ჩათვლით) აღრიცხვა და საკუთრების ფორმის გარკვევა. შემდგომ
ეტაპზე უნდა განხორციელდეს დეფექტური აქტების შედგენა და პრობლემის
მოგვარების ხედვის ჩამოყალიბება;
2.2.2. მუნიციპალური სერვისების ხარისხის სტანდარტის დადგენა - აუცილებელია
განისაზღვროს

ტექნიკური

სტანდარტები,

რომელთა

მიხედვითაც

უნდა

განხორციელდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
2.2.3.

ზედამხედველობის ფუნქციის დახვეწა წყლის სისტემის რეაბილიტაციის
მონიტორინგის კუთხით - შესაბამის სამსახურში უნდა არსებობდეს ადამიანი,
რომელსაც გააჩნია შესაბამისი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის საჭირო
სტანდარტების ცოდნა.
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ამოცანა 2.3. საკანონმდებო დონეზე განსაზღვრულია ადგ. თვითმმართველობის კომპეტენცია
წყლის სისტემების რეაბილიტაციასთან მიმართებაში
საქმიანობა:
2.3.1. ადგილობრივი წყლის მცნების საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრის ლობირება
- ადგ. თვითმმართველობამ გუბერნიისა და თვითმმართველობის ასოციაციის
მხარდაჭერით უნდა გაუწიოს ლობირება წყლის რესურსის გამიჯვნის საკითხს;
2.3.2. სოფლად წყლის მიმწოდებელის განსაზღვრა საკანონმდებლო დონეზე - ადგ.
თვითმმართველობამ

გუბერნიისა

და

თვითმმართველობის

ასოციაციის

მხარდაჭერით უნდა გაუწიოს ლობირება სოფლად წყლის მიმწოდებელი
სუბიექტის დადგენას. თუ ეს ფუნქცია თვითმმართველობის პრეროგატივად
განისაზღვრება, მაშინ აუცილებელია შესაბამისი დაფინანსების მოთხოვნა.

4.3.3. მუნიციპალური ნარჩენების მართვა - პრიორიტეტი #3
მიზანი 3. დუშეთის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის
(ადმინისტრირების) პროცესი შეესაბამება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს
(მოთხოვნებს);
ამოცანა 3.1. მოგვარებულია სტანდარტების (სტანდარტიზაციის) საკითხები;
საქმიანობა:
3.1.1.

ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების მიერ ერთობლივი ჯგუფის
შექმნა და სტანდარტიზაციის საკითხების საფუძვლიანი კვლევა; – აღნიშნულ
აქტივობაში მნიშვნელოვანია სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და
მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს როლი, რამდენადაც უნდა განხორციელდეს
არსებული საბჭოთა სტანდარტების ძირეული გადახედვა და ევროკავშირის
ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავდეს ეროვნული სტანდარტი
ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის სფეროში. აღნიშნულ პროცესში ასევე
აქტიურად
უნდა
იყოს
ჩართული
რეგიონული
განვითარების
და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ადგილობრივ თვითმმართველობათა
ეროვნული ასოციაცია;

3.1.2.

მუნიციპალურ დონეზე მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალური ჯგუფის შექმნა და
ტექნიკური რეგლამენტების შემუშავება ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის
სფეროში; – შემდეგ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი,
რომელიც ძირითადად დაკომპლექტებული იქნება დარგის სპეციალისტებით.
ჯგუფის მიერ უნდა მოხდეს
ნარჩენების მართვის სფეროში
არსებული
პრობლემატიკის

ძირეული

კვლევა
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და

შემუშავებულ

იქნეს

ტექნიკური
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რეგლამენტები

ნარჩენების

გატანა-უტილიზაციის

სფეროში.

აღნიშნული

ტექნიკური რეგლამენტები შესაბამისობაში უნდა იყოს ეროვნულ დონეზე
მიღებულ

ჩარჩო

სტანდარტთან.

მუნიციპალურ

დონეზე

შემუშავებული

ტექნიკური წესები ოპტიმალურად უნდა იყოს შედგენილი მუნიციპალიტეტის
ფინანსური და სხვა სახის რესურსების გათვალისწინებით;
3.1.3.

ახლადშემუშავებული

ტექნიკური

რეგლამენტების

(ჩარჩო

სტანდარტიდან

გამომდინარე) რეალურად გამოყენების ეფექტური ინსტრუმენტის შექმნა; – ამ
შემთხვევაში ძალზე მნიშვნელოვანია სტანდარტიზაციის ნებაყოფლობითობის
საკითხის ანალიზი, დღეის მდგომარეობით საქართველოში სტანდარტების
გამოყენება ზოგადად ნებაყოფლობითია, აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე
არსებობს

რისკი

იმისა,

რომ

მუნიციპალიტეტის

შესაბამისმა

ორგანოებმა

სხვადასხვა ფაქტორიდან გამომდინარე (მაგ: მეტი ფინანსების ხარჯვა და სხვ.) არ
ისურვონ ახლადშემუშავებული ინსტრუქციების გამოყენება. გამომდინარე
აქედან, საჭიროა შემუშავდეს ქმედითი მექანიზმი, რომლითაც შესაძლებელი
გახდება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მიერ სტანდარტების (ტექნიკური
რეგლამენტების) გამოყენების პერმანენტული მონიტორინგი, რაც შესაბამისი
სამართლებრივი
აქტით
იქნება
გამყარებული.
(აღნიშნულ
პროცესში
მუნიციპალიტეტთან ერთად შესაძლებელია ჩაერთოს სამხარეო ადმინისტრაცია,
რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო).
ამოცანა 3.2. დახვეწილია ნარჩენების გატანა-უტილიზაციისთვის საჭირო ფინანსური
სახსრების ფორმირების მექანიზმები;
საქმიანობა:
3.2.1.

მუნიციპალიტეტის

საკუთრებაში

არსებული

ნარჩენების

გატანა-

უტილიზაციისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის ფინანსური ანალიზი; – პირველ
ეტაპზე აუცილებელია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იმ ტექნიკური
საშუალებების ფინანსური აღრიცხვა და მათი საბაზრო ღირებულების დადგენა,
რის საფუძველზეც გაკეთდება რეალური სამოქმედო გეგმა სფეროს შემდგომი
რეაბილიტაციისთვის;
3.2.2.

ნარჩენების
გატანა-უტილიზაციის
სფეროში
დაფინანსების
გაზრდის
მექანიზმების შემუშავება; – რამდენადაც მუნიციპალური ბიუჯეტი უმეტესწილად
სრულყოფილად
ვერ
უმკლავდება
ნარჩენების
სისტემურად
გატანაუტილიზაციას, შესაძლებელია დამატებითი ფინანსური სახსრების გამოყოფასთან
დაკავშირებით

აქტიური

მოლაპარაკებები

წარიმართოს

ცენტრალური

ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან (მუნიციპალური განვითრების ფონდთან
და სხვ.), რომელშიც ჩართული იქნება როგორც პრეზიდენტის რწმუნებულის
ადმინისტრაცია,

ასევე

ადგილობრივ

ასოციაცია;
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3.2.3.

დამატებითი ფინანსური სახსრების მობილიზების მიზნით საერთაშორისო
დონორ

ორგანიზაციებთან

მუნიციპალიტეტის

მოლაპარაკებების

ტურისტული

პოტენციალი

წარმოება;
იძლევა

–

დუშეთის

საშუალებას,

რომ

საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციებმა გაიღონ ფინანსური სახსრები
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული განვითარებისთვის, თუმცა
ყოველივე

ამისთვის

საჭიროა

მომზადდეს

სისტემურად

გაანალიზებული

პროექტები
(წინადადებები)
და
წარედგინოს
საერთაშორისო
დონორ
ორგანიზაციებს. პროექტის მთავარი მიზანი იქნება დუშეთის მუნიციპალიტეტში
ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის პრობლემის მოგვარება, რომელიც თავის მხრივ
ხელს შეუწყობს ტურიზმის და საბოლოო ანგარიშით მუნიციპალიტეტის მდგრად
განვითრებას;
3.2.4.

ნარჩენების გატანა-უტილიზაციისთვის მუნიციპალიტეტის მიერ შემოღებული
მოსაკრებლის (ტარიფის) ანალიზი და ადმინისტრირების მოქნილი სისტემის
შემუშავება; – აღსანიშნავია, რომ დღეის მდგომარეობით
საქართველოს
მუნიციპალიტეტებში (მათ შორის დუშეთში) არ არსებობს ნარჩენების გატანაუტილიზაციის მოსაკრებლის დათვლის (დაანგარიშების) თანამედროვე
მეთოდოლოგია. შესაბამისად მუნიციპალიტეტში დაწესებული ტარიფი ხშირ
შემთხვევაში არ შეესაბამება ნარჩენების გატანა-უტილიზაციისთვის რეალურად
საჭირო ფინანსურ სახსრებს. ამდენად აუცილებელია შემუშავდეს ტარიფის
დათვლის
ისეთი
მეთოდოლოგია,
რომელშიც
რეალურად
იქნება
გათვალისწინებული
მუნიციპალიტეტში
ნარჩენების
მართვასთან
დაკავშირებული ყველა ნიუანსი. გარდა სატარიფო პოლიტიკისა, პრობლემატურ
საკითხად რჩება მოსახლეობიდან მოსაკრებლის ადმინისტრირების ეფექტური
მექანიზმის შემუშავება.

ამისათვის აუცილებელია მუნიციპალიტეტის მიერ

შემუშავდეს გეგმა, რომელიც სხვადასხვა სტიმულებიდან (მაგ: მომსახურების
ხარისხი

და

სხვ.)

გამომდინარე

გაზრდის

მოსახლეობიდან

მოსაკრებლის

მობილიზების (ამოღების) მაჩვენებელს.

ამოცანა 3.3. შემუშავებულია ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის მართვის (მენეჯმენტის)
ეფექტური სისტემა;
საქმიანობა:
3.3.1.

ადამიანური რესურსების გაძლიერება
აღსანიშნავია,

რომ

ფინანსური

ნარჩენების მართვის სფეროში; –
რესურსების

სიმწირესთან

ერთად

მუნიციპალიტეტში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ნარჩენების მართვის
სფეროში პროფესიონალი კადრების საკითხი, შესაბამის სამსახურში დასაქმებულ
ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია განვითარებული (ევროპული) ქვეყნების
მუნიციპალიტეტებში

ნარჩენების

მართვის
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შესახებ,

შესაბამისად

არასრულყოფილია

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ნარჩენების

მართვის

სფეროში

არსებული მუნიციპალური გეგმები, ხედვები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
გამომდინარე აქედან საჭიროა გამოცდილი ექსპერტების მიერ შემუშავდეს
სპეციალური

,,ტრენინგ-მოდული“

და

ნარჩენების

მართვის

შესახებ

სრულყოფილად მიეწოდოთ ინფორმაცია იმ ადამიანებს, რომლებსაც შემდგომში
პირდაპირი შეხება ექნებათ ნარჩენების მართვის საკითხებთან;
3.3.2.

მუნიციპალიტეტის
უტილიზაციისთვის

საკუთრებაში
არსებული
ნარჩენების
გატანასაჭირო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ანალიზი; –

აღნიშნულ ეტაპზე

მოხდება ნარჩენების გატანა-უტილიზაციისთვის საჭირო

საშუალებების

ტექნიკური

მდგომარეობის

აღწერა

(არსებული

სურათის

შესწავლა), რომლის შემდეგ გაანალიზდება თუ რა ტექნიკური პოტენციალი აქვს
მუნიციპალიტეტს სფეროს შემდგომი განვითრებისთვის;
3.3.3.

ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის სფეროში მოქმედი კერძო ოპერატორების
კვლევა; – აღნიშნული აქტივობა გულისხმობს მუნიციპალიტეტში და რეგიონულ
დონეზე არსებული იმ კერძო კომპანიების ანალიზს, რომლებსაც აქვთ რესურსი
შესაბამისი შეთანხმების საფუძველზე პასუხისმგებლობა აიღონ ნარჩენების
გატანა-უტილიზაციაზე. ამავე დროს მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურის
მიერ უნდა მოხდეს კერძო-საჯარო პარტნიორობის ფორმების ანალიზი და
აღნიშნული ალტერნატივებისგან მუნიციპალიტეტისთვის ყველაზე ოპტიმალური
ვარიანტის შერჩევა.

4.3.4. ერთჯერადი სოციალური დახმარებები - პრიორიტეტი #4
მიზანი 4. დუშეთის მუნიციპალიტეტში ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამები
ეფექტური და გამჭვირვალეა
ამოცანა 4.1. ფინანსებთან მიმართებაში დაკავშირებული საკითხები გამოსწორებულია.
საქმიანობა:
4.1.1.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში საკუთარი შემოსავლები გაზრდილია.
ამის მისაღწევად გატარებულია მთელი რიგი ღონისძიებები. მათ შორის:
გაზრდილია გამოთანაბრებითი ტრანსფერების მოცულობა და აგრეთვე საკუთარი
შემოსავლის ძირითადი წყაროს - ქონების გადასახადის განაკვეთი (რა თქმა უნდა,
ოპტიმალური მოცულობით). ყოველივე ამის შედეგად გაზრდილია ერთჯერადი
სოციალური დახმარებებით დაკმაყოფილებული მოსახლეობის რაოდენობა;

4.1.2.

ერთჯერადი სოციალური პროგრამების განსახორციელებლად საჭირო სავარაუდო
თანხები ასახულია მუნიციპალური ბიუჯეტის გეგმაში და
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სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე ბენეფიციართა მნიშვნელოვანი
ნაწილის პრობლემები მოგვარებულია;
4.1.3.

თვითმმართველობის

ასოციაციის

ლობირებითა

და

წარმომადგენლობითი

ორგანოსთან კოორდინირებით გაზრდილია ქონების გადასახადისა და
ადგილობრივი
მოსაკრებლების განაკვეთი, რითაც მიღწეულია ერთჯერადი
დახმარებების უზრუნველსაყოფად ფორმირებული ფულადი ფონდის მოცულობა;
4.1.4.

მუნიციპალიტეტის დონეზე შექმნილია ერთჯერადი სოციალური დახმარებების
სისტემურად მდგრადი ფინანსური მექანიზმები.

ამოცანა 4.2.

მუნიციპალიტეტში შექმნილია მენეჯმენტის მოქნილი და სისტემური

მექანიზმები თუ ინსტიტუციები
საქმიანობა:
4.2.1.

მუნიციპალიტეტში შექმნილია მუნიციპალური სოციალური სააგენტო, რომელიც
დაკომპლექტებულია ადგილობრივი სოციალური აგენტებით და შესაბამისად
უზრუნველყოფილია ერთჯერადი სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე
პირების ზუსტი ნუსხის არსებობა;

4.2.2.

დუშეთის მუნიციპალიტეტში შექმნილია ადგილობრივი სტატისტიკური
მონაცემების სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს ერთჯერადი სოციალური
დახმარებების ბენეფიციართა ზუსტ იდენტიფიკაციას;

4.2.3.

მუნიციპალურ

დონეზე

შექმნილია

ისეთი

მექანიზმები,

რომლებიც

უზრუნველყოფს ერთჯერადი სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე
ბენეფიციარებთან მიმართებაში სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების
პრევენციას. კერძოდ, შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ღებულობს
გადაწყვეტილებას ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან ერთჯერად
სოციალურ დახმარებებზე თანხების გამოყოფასთან დაკავშირებით და ეს
სხდომები საჯაროა, სადაც ესწრებიან ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლები
(ადგილობრივი
ორგანიზაციების წარმომადგენლები);
4.2.4.

გამიჯნულია,

თუ

ერთჯერადი

არასამთავრობო,

სოციალური

სათემო

დახმარებების

მედია

პროგრამებზე,

სოციალური მომსახურების სააგენტოს დუშეთის მუნიციპალური განყოფილება
ბენეფიციართა რომელ კატეგორიაზეა ორიენტირებული/პასუხისმგებელი და
ადგილობრივი ხელისუფლება რომელზე.
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დუშეთის მუნიციპალიტეტი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების გეგმა

ამოცანა 4.3. გამჭვირვალეა

როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების

ბიუჯეტებში ერთჯერად სოციალურ დახმარებებთან მიმართებაში
საქმიანობა:
4.3.1.

საკანონმდებლო დონეზე განხორციელებულია ცვლილება და გამიჯნულია
ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებათა შორის ერთჯერადი სოციალური
დახმარების პროგრამებზე ბენეფიციართა რომელ კატეგორიაზეა პასუხისმგებელი
თითოეული მათგანი;

4.3.2.

როგორც სახელმწიფო, ასევე დუშეთის მუნიციპალურ ბიუჯეტის გეგმებში ცალკე
პუნქტად

არის

გამოყოფილი

ერთჯერადი

სოციალური

დახმარებების

პროგრამებისათვის
გასაწევი ხარჯების სავარაუდო მოცულობა. ასევე,
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდში გამოკვეთილია ერთჯერად
სოციალურ დახმარებებზე გასაწევი თანხების სავარაუდო მოცულობა.
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პერსონალის შრომის ანაზღაურების
მოწესრიგება და მოტივაზიის გაზრდა
სტანდარტების და ტექნიკური
რეგლამენტების შემუშავება

საპროექტო ორგანიზაციებში
სტანდარტების და ტექნიკური
რეგლამენტების დანერგვა
მიმწოდებელ ორგანიზაციათა
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
მდგომარეობის გაუმჯობესება
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
მშენებლობა და შეკეთება ახალი
სტანდარტებით და რეგლამენტებით
შესრულებული სამუშაოების
მონიტორინგი და შეფასება
სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდების
გაუმჯობესება
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან
მოლაპარაკებების გამართვა საკუთარი
შემოსულობების ზრდასთან
დაკავშირებით

1.4

1.6

2.
2.1

1.9

1.8

1.7

1.5

კვალიფიციური პერსონალის შერჩევა

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
მდგომარეობის მოწესრიგება
ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე
და რემონტზე ხარჯების ზრდა
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შემუშავება ახალი კადრების მისაღებად

1.3

1.2

1.
1.1

#

აქტივობა/საქმიანობა
I

2011
II III IV
I

2012
II III IV

4.4. პროგრამის განხორციელების სავარაუდო გეგმა და რესურსები

I

2013
II III IV

თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის
რესურსები

პროგრამული და
კაპიტალური ბიუჯეტი
ადგილობრივი
კადრები და მოწვეული
ექსპერტები
მოწვეული ექსპერტების ანაზღაურება
პროგრამული და
კაპიტალური ბიუჯეტი
CIESR-ს შემუშავებული
სტანდარტების
გადახედვა და მიღება
ტრენინგების მასალები
და ტრენერთა შრომის
ანაზღაურება
სატენდერო მოთხოვნები და დამატებითი
ფინანსური რესურსები
პროგრამული და
კაპიტალური ბიუჯეტი,
დამატებითი ფინანსები
მონიტორინგის შერეული ჯგუფის შექმნა

საჭირო რესურსები

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო
ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო
ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური
ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური
მიმწოდებელი ორგანიზაცია მუნიციპალიტეტის
მოთხოვნით
ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

პასუხისმგებელი
უწყება

მუნიციპალური სერვისების ხარისხის
სტანდარტის დადგენა

ზედამხედველობის ფუნქციის დახვეწა
წყლის სისტემის რეაბილიტაციის
მონიტორინგის კუთხით
ადგილობრივი წყლის მცნების
საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრის
ლობირება
სოფლად წყლის მიმწოდებელის
განსაზღვრა საკანონმდებლო დონეზე

2.6

2.7

3.2

3.
3.1

ნარჩენების გატანა‐უტილიზაციის
შესაბამისობა საერთაშორისო
სტანდარტებთან
მუნიციპალურ დონეზე სპეციალური
ჯგუფის შექმნა და ტექნიკური
რეგლამენტების შემუშავება
ახლადშემუშავებული ტექნიკური
რეგლამენტების რეალურად გამოყე-

გაუმჯობესება

2.10 წყლის მიწოდების ინფრასტრუქტურის

2.9

2.8

2.5

2.4

2.3

მუნიციპალური განვითარების
ფონდიდან კაპიტალური
პროექტებისათვის დამატებითი
სახსრების მოზიდვა
საკუთარი შემოსულობების ამოღების
მაჩვენებლის ზრდა
არაფინანსური აქტივების კლებიდან
მიღებული სახსრების რაციონალური
გამოყენება
სოფლად არსებული წყლის სისტემების
მდგომარეობის ძირეული კვლევა

2.2

CIESR-ს შემუშავებული
სტანდარტების
გადახედვა და მიღება
სამუშაო ჯგუფი და
ექსპერტების

თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის
რესურსები
თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის
რესურსები
პროგრამული და
კაპიტალური ბიუჯეტი,
დამატებითი ფინანსები

სამუშაო ჯგუფი
(სამსახური)
არაფინანსური
აქტივების მართვის
გეგმა
სამუშაო ჯგუფი და
ექსპერტების
დაფინანსება
CIESR-ს შემუშავებული
სტანდარტების
გადახედვა და მიღება
სამუშაო ჯგუფი

პრეზიდენტის
(მთავრობის) სამხარეო
რწმუნებულის აპარატი

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური
ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
მუნიციპალიტეტის
საფინანსო სამსახური

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა

შემუშავებული სტანდარტების
შესაბამისად ნარჩენების გატანა–
უტილიზაცია
სოციალური დახმარების პროგრამების
ეფექტურობა და გამჭვირვალობა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში
საკუთარი შემოსავლების გაზრდა

3.8

ერთჯერადი სოციალური პროგრამების
განსახორციელებლად საჭირო
სავარაუდო თანხების ასახვა
მუნიციპალური ბიუჯეტის გეგმაში

ადგილობრივი ქონების გადასახადისა
და ადგილობრივი მოსაკრებლების

4.2

4.3

4.
4.1

3.7

3.6

3.5

3.4

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული ნარჩენების გატანა‐
უტილიზაციისთვის საჭირო ინფრა–
სტრუქტურის და ბაზრის ანალიზი
ნარჩენების გატანა‐უტილიზაციის
სფეროში დაფინანსების გაზრდის
მექანიზმების შემუშავება
დამატებითი ფინანსური სახსრების
მობილიზების მიზნით საერთაშორისო
დონორ ორგანიზაციებთან
მოლაპარაკებების წარმოება
ნარჩენების გატანა‐უტილიზაციისთვის
შემოღებული მოსაკრებლის ანალიზი და
ადმინისტრირების მოქნილი სისტემის
შემუშავება
ადამიანური რესურსების გაძლიერება

3.3

ნების ეფექტური ინსტრუმენტის შექმნა

სამუშაო ჯგუფი

პრეზიდენტის
(მთავრობის) სამხარეო
რწმუნებულის აპარატი
პროგრამული ბიუჯეტი

ტრენინგების მასალები
და ტრენერთა შრომის
ანაზღაურება
პროგრამული და
კაპიტალური ბიუჯეტი,
დამატებითი ფინანსები

სამუშაო ჯგუფი და
ექსპერტების
დაფინანსება

თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის
რესურსები

სამუშაო ჯგუფი

სატენდერო მოთხოვნები და დამატებითი
ფინანსური რესურსები

დაფინანსება

საფინანსო სამსახური;
ჯანდაცვის, სოც. საკითხ–
თა, ვეტერანთა საქმეების,
ლტოლვილთა და იძუ–
ლებით გადაადგილე–
ბულ პირთა სამსახური
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახური

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

4.7

4.6

4.5

4.4

ერთჯერადი სოციალური დახმარებების
სისტემურად მდგრადი ფინანსური
მექანიზმების შექმნა
ადგილობრივი სტატისტიკური
მონაცემების სამსახურის შექმნა
ერთჯერად სოციალურ დახმარებებზე
თანხების გამოყოფასთან შექმნილი
კომისიის სხდომების გამჭვირვალობა
საკანონმდებლო დონეზე ცვლილების
განხორციელება და უფლებამოსი–
ლებების გამიჯვნა ცენტრალურ და
ადგილობრივ ხელისუფლებებს შორის

განაკვეთის გაზრდა

თვითმმართველობის
ეროვნული ასოციაციის
რესურსები

ადგილობრივი
სამსახური
ადგილობრივი და
ცენტრალური მედია

სამუშაო ჯგუფი

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო
მუნიციპალიტეტის
აპარატი

მუნიციპალიტეტის
გამგეობა და საკრებულო

