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წინამდებარე კვლევით გაანალიზებულია შიდა ქართლის რეგიონის — გორის, ხაშურის, 
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მათი გაცემის წესი;
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სოციალური ქვეპროგრამებით. 

შეგროვებული მონაცემების ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ სამიზნე მუნიცი-
პალიტეტებში სოციალური პოლიტიკის შექმნის პროცესი არასისტემატიზებულია, ხოლო 
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ძირითადი თემატური საძიებო სიტყვები: სოციალური მომსახურება,  მუნიციპალიტეტი, 
სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვა, მოწყვლადი ჯგუფი, საჭიროებების ანალიზი.
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1. კვლევის მე თო დო ლო გია 

კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და 2018 წლის ივ ლი
სი დან დე კემ ბ რამ დე პე რი ოდ ში. იგი ეყ რ დ
ნო ბა თვი სებ რი ვი კვლე ვი სათ ვის და მა ხა სი
ა თე ბელ მე თო დებს, რო გო რი ცა ა: მე ო რად 
წყა რო ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მა გი დო კვლე
ვა, სიღ რ მი სე უ ლი და ფო კუს ჯგუ ფის ინ ტერ
ვი უ ე ბი (იხილეთ და ნარ თი #1).

სა მა გი დო კვლე ვა
სა მა გი დო კვლე ვით გან ზ რა ხუ ლია სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე
ბის მი წო დე ბის ზო გა დი მო მო ხილ ვა, რის თ
ვი საც ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ
რი პროგ რა მე ბის, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლურ სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კი სა 
და სხვა დას ხ ვა მო ნა ცემ თა ბა ზის შეს წავ ლა 
გან ხორ ცი ელ და. გა ა ნა ლიზ და სო ცი ა ლურ 
პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხ
ვა ნაშ რო მი, აკა დე მი უ რი სტა ტია თუ კვლე ვა. 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი მომ სა
ხუ რე ბის შე ფა სე ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტა
ცი ის სიმ წი რის მი უ ხე და ვად, მკვლე ვა რებ
მა შე ის წავ ლეს და გა ა ა ნა ლი ზეს რო გორც  
შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი ისე 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ვებ
გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მა სა ლე ბი და 
კვლე ვე ბი.

სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ ვ მის პრო ცე
სის შეს წავ ლის, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე
ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის, არ
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა მოვ ლე ნის თ ვის, 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტარ და სა შუ
ა ლოდ ერ თი სა ა თის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის სიღ რ
მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი (იხ. და ნარ თი #2 და 
და ნარ თი #3) გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი 
სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. კერ ძოდ, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან, მე რის მო ად გი ლე
ებ თან და რე გი ონ ში მო მუ შა ვე სო ცი ა ლუ რი 
სერ ვი სე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. კვლე ვის 
ფარ გ ლებ ში, სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ი
წე რა თოთხ მეტ რეს პონ დენ ტ თან. (იხილეთ 

და ნარ თი #4). 
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის თ ვის შე მუ შა ვე
ბუ ლი კითხ ვა რი მო ი ცავ და სო ცი ა ლურ სფე
როს თან და კავ ში რე ბულ ისეთ ძი რი თად სა
კითხებს, რო გო რი ცა ა: სო ცი ა ლუ რი სფე როს 
ზო გა დი შე ფა სე ბა, სი ტუ ა ცი ის აღ წე რა და გა
მოწ ვე ვე ბი, ბი უ ჯე ტის / პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა, 
თა ნამ შ რომ ლო ბა და კო ორ დი ნა ცია ძი რი
თად აქ ტო რებ თან: ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ
ლე ბა სა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან. 

ფო კუს - ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბი
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი 
მოწ ყ ვ  ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და 
მათ მი ერ არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის შე ფა სე ბის შე სას წავ ლად ჩა ტარ და ოთხი 
ინ ტერ ვიუ ფო კუს  ჯ გუ ფებ ში. (დეტალური ინ
ფორ მა ცი ის თ ვის იხი ლეთ და ნარ თი #5). 
კვლე ვის ეს მე თო დი შე საძ ლებ ლო ბას იძ
ლე ვა და აკ ვირ დე და შე ა ფა სო, რო გორ 
რე ა გი რე ბენ რეს პონ დენ ტე ბი ერ თ მა ნე თის 
პა სუ ხებ ზე სო ცი უმ ში და რამ დე ნად შე დი ან 
ერ თ მა ნეთ თან პო ლე მი კა ში. დის კუ სი ი სას 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი
რე ბუ ლი კითხ ვა რი, (იხ. და ნარ თი #6) რო
მელ მაც მკვლე ვა რებს შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა 
ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი რო ე ბე ბი და მათ მი ერ 
სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე ფა სე ბა სა
ფუძ ვ ლი ა ნად გა ე ა ნა ლი ზე ბი ნათ. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი
უ ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი ავ
სებს და სიღ რ მი სე ულ მნიშ ვ ნე ლო ბას სძენს 
სა მა გი დო კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე გა მოკ ვე
თილ ინ ფორ მა ცი ას. 
ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი წი ნას წარ გან 
 საზღ ვ რუ ლი ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მე ბის სა 
 ფუძ ველ ზე შე ირ ჩა. გან სა კუთ რე ბუ ლი პრი
ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭა შემ დეგ კა ტე გო რი ებს: 
შშმ პი რი ან მი სი ოჯა ხის წევ რი, დედ  მა მით 
ობო ლი ბავ შ ვის მე ურ ვე, სტუ დენ ტი, რო
მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან იღებს და ფი
ნან სე ბას, ომის ვე ტე რა ნი, უსახ ლ კა რო, 
მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი მშო ბე ლი, კა ნონ თან კონ
ფ ლიქ ტ ში მყო ფი პი რი, ქრო ნი კუ ლი ავად მ
ყო ფი, ხან დაზ მუ ლი, სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
(განსაკუთრებით ე. წ. გამ ყო ფი ზო ლის სოფ
ლი დან), დევ ნი ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე
ლი, რე ინ ტეგ რა ცი ა ში მყო ფი ბავ შ ვის მე ურ
ვე/ მ შო ბე ლი, მარ ტო ხე ლა მშო ბე ლი, ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი. რეს პონ დენ ტე ბის 
შერ ჩე ვი სას გა ვით ვა ლის წი ნეთ რო გორც 
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შე სა ვა ლი

2012 წლის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლო ში მთავ
რო ბის პრი ო რი ტე ტად ჯან მ რ თე ლო ბის დაც
ვა და სო ცი ა ლუ რი სფე რო და სა ხელ და. 
2016 წლი დან 2018 წლამ დე პე რი ოდ ში 
ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხარ ჯე ბი საგ რ ძ ნობ
ლად გა ი ზარ და1. ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ
ლე ბის დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი 
ძი რი თა დად სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა
ა გენ ტოს მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე ბა, ხო ლო 
ად გი ლობ რი ვი თვით თ მარ თ ვე ლო ბე ბი, მა
თი ექ ს კ ლუ ზი უ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ
ლებ ში, და მა ტე ბით სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს 
ახორ ცი ე ლე ბენ.
კვლე ვის მი ზა ნი ა, ში და ქარ თ ლის ოთხ მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში _ გორ ში, ქა რელ ში,  კას პ სა 
და ხა შურ ში სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის სფე
რო ში არ სე ბუ ლი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბის 
ანა ლი ზი. კერ ძოდ, 1) ად გი ლობ რი ვი სო ცი
ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სის შეს წავ ლა, 2) 
თი თო ე ულ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი
ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის, სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მე ბი სა და მა თი გა ცე მის წე სის იდენ ტი ფი
ცი რე ბა და 3) ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
მი ერ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ
ლი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბა.
კვლე ვა ეყ რ დ ნო ბა თვი სებ რი ვი კვლე ვი
სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ მე თო დებს, რო
გო რი ცაა სა მა გი დო კვლე ვა, სიღ რ მი სე უ ლი 
და ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბი. სა მა გი დო 
კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, გა ა ნა ლიზ და რო
გორც ცენ ტ რა ლურ, ისე ად გი ლობ რივ დო ნე
ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლურ პო ლი ტი კას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა სა კა ნონ მ დებ
ლო აქ ტი და დო კუ მენ ტი. ასე ვე, გან ხორ ცი
ელ და ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ
რი პროგ რა მე ბის, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლურ სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კი სა 
და სხვა დას ხ ვა მო ნა ცემ თა ბა ზის შეს წავ ლა. 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე, სო ცი ა ლუ რი პო ლი
ტი კის და გეგ ვ მი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცე სის შეს წავ ლის  და სა უ კე თე სო პრაქ
ტი კის გა მოვ ლე ნის თ ვის სა მიზ ნე მუ ნი ცი
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პა ლი ტე ტებ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი 
სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ჩა ტარ და 
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი. სიღ რ მი სე უ ლი 
ინ ტერ ვი უ ე ბის თ ვის შე მუ შა ვე ბუ ლი კითხ ვა რი 
მო ი ცავ და სო ცი ა ლურ სფე როს თან და კავ ში
რე ბულ ძი რი თად სა კითხებს, რო გო რი ცაა 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის 
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა, სო ცი ა ლუ რი სფე როს 
ზო გა დი შე ფა სე ბა და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე
ბი, ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და სა მო
ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და კო ორ დი ნა ცი ის ხა
რის ხის შე ფა სე ბა. 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტარ და ოთხი 
ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ, რაც მიზ ნად ისა
ხავ და ერ თი მხრივ,  მოწყ ვ ლა დი ჯფუ ფე ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის,  მე ო რე მხრივ კი მათ მი ერ 
არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე ფა
სე ბის შეს წავ ლას. თი თო ე უ ლი ინ ტერ ვიუ 
წა რი მარ თა ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი 
კითხ ვა რის გა მო ყე ნე ბით. აღ ნიშ ნულ მა შეხ
ვედ რებ მა მკვლე ვა რებს შე საძ ლებ ლო ბა 
მის ცა გა ე ა ნა ლი ზე ბი ნათ რო გორც ბე ნე ფი
ცი არ თა სა ჭი რო ე ბე ბი, ისე მათ მი ერ სო ცი ა
ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე ფა სე ბა.  
კვლე ვის ან გა რი შის დო კუ მენ ტი იწყე ბა 
კვლე ვის მე თო დო ლო გი ის გაც ნო ბით. მე
ო რე თავ ში მი მო ხი ლუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე როს ძი რი
თა დი ას პექ ტე ბი. ამა ვე თავ ში აღ წე რი ლია 
ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი და ჯან
დაც ვის პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ად
მი ნის ტ რი რე ბა. მე სა მე თა ვი წარ მო ად გენს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი  სი ტუ ა
ცი ის ზო გად აღ წე რას. თი თო ე ულ მუ ნი ცი პა
ლი ტეტს ეთ მო ბა ცალ კე ქვე თა ვი, რო მელ
თა სტრუქ ტუ რაც შემ დე გი თან მიმ დევ რო ბით 
არის წარ მოდ გე ნი ლი: სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის 
და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცე სი; სო ცი ა
ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წე სი; არ სე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა,  მი სი ბი უ ჯე ტი, ასე
ვე, სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი
ერ ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის 
შე ფა სე ბა. დო კუ მენ ტის და სას რულს, შე ჯა
მე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თ ვის სა ერ თო 
მიგ ნე ბე ბი და ხარ ვე ზე ბი. აქ ვე მო ცე მუ ლია  
ხარ ვე ზე ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად სა მიზ ნე მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის შე მუ შა ვე ბუ ლი რე
კო მენ და ცი ე ბი.
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1. კვლევის მე თო დო ლო გია 

კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და 2018 წლის ივ ლი
სი დან დე კემ ბ რამ დე პე რი ოდ ში. იგი ეყ რ დ
ნო ბა თვი სებ რი ვი კვლე ვი სათ ვის და მა ხა სი
ა თე ბელ მე თო დებს, რო გო რი ცა ა: მე ო რად 
წყა რო ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მა გი დო კვლე
ვა, სიღ რ მი სე უ ლი და ფო კუს ჯგუ ფის ინ ტერ
ვი უ ე ბი (იხილეთ და ნარ თი #1).

სა მა გი დო კვლე ვა
სა მა გი დო კვლე ვით გან ზ რა ხუ ლია სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე
ბის მი წო დე ბის ზო გა დი მო მო ხილ ვა, რის თ
ვი საც ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ
რი პროგ რა მე ბის, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლურ სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კი სა 
და სხვა დას ხ ვა მო ნა ცემ თა ბა ზის შეს წავ ლა 
გან ხორ ცი ელ და. გა ა ნა ლიზ და სო ცი ა ლურ 
პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხ
ვა ნაშ რო მი, აკა დე მი უ რი სტა ტია თუ კვლე ვა. 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი მომ სა
ხუ რე ბის შე ფა სე ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტა
ცი ის სიმ წი რის მი უ ხე და ვად, მკვლე ვა რებ
მა შე ის წავ ლეს და გა ა ა ნა ლი ზეს რო გორც  
შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი ისე 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ვებ
გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მა სა ლე ბი და 
კვლე ვე ბი.

სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ ვ მის პრო ცე
სის შეს წავ ლის, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე
ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის, არ
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა მოვ ლე ნის თ ვის, 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტარ და სა შუ
ა ლოდ ერ თი სა ა თის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის სიღ რ
მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი (იხ. და ნარ თი #2 და 
და ნარ თი #3) გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი 
სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. კერ ძოდ, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან, მე რის მო ად გი ლე
ებ თან და რე გი ონ ში მო მუ შა ვე სო ცი ა ლუ რი 
სერ ვი სე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. კვლე ვის 
ფარ გ ლებ ში, სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ი
წე რა თოთხ მეტ რეს პონ დენ ტ თან. (იხილეთ 

და ნარ თი #4). 
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის თ ვის შე მუ შა ვე
ბუ ლი კითხ ვა რი მო ი ცავ და სო ცი ა ლურ სფე
როს თან და კავ ში რე ბულ ისეთ ძი რი თად სა
კითხებს, რო გო რი ცა ა: სო ცი ა ლუ რი სფე როს 
ზო გა დი შე ფა სე ბა, სი ტუ ა ცი ის აღ წე რა და გა
მოწ ვე ვე ბი, ბი უ ჯე ტის / პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა, 
თა ნამ შ რომ ლო ბა და კო ორ დი ნა ცია ძი რი
თად აქ ტო რებ თან: ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ
ლე ბა სა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან. 

ფო კუს - ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბი
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი 
მოწ ყ ვ  ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და 
მათ მი ერ არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის შე ფა სე ბის შე სას წავ ლად ჩა ტარ და ოთხი 
ინ ტერ ვიუ ფო კუს  ჯ გუ ფებ ში. (დეტალური ინ
ფორ მა ცი ის თ ვის იხი ლეთ და ნარ თი #5). 
კვლე ვის ეს მე თო დი შე საძ ლებ ლო ბას იძ
ლე ვა და აკ ვირ დე და შე ა ფა სო, რო გორ 
რე ა გი რე ბენ რეს პონ დენ ტე ბი ერ თ მა ნე თის 
პა სუ ხებ ზე სო ცი უმ ში და რამ დე ნად შე დი ან 
ერ თ მა ნეთ თან პო ლე მი კა ში. დის კუ სი ი სას 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი
რე ბუ ლი კითხ ვა რი, (იხ. და ნარ თი #6) რო
მელ მაც მკვლე ვა რებს შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა 
ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი რო ე ბე ბი და მათ მი ერ 
სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე ფა სე ბა სა
ფუძ ვ ლი ა ნად გა ე ა ნა ლი ზე ბი ნათ. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი
უ ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი ავ
სებს და სიღ რ მი სე ულ მნიშ ვ ნე ლო ბას სძენს 
სა მა გი დო კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე გა მოკ ვე
თილ ინ ფორ მა ცი ას. 
ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი წი ნას წარ გან 
 საზღ ვ რუ ლი ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მე ბის სა 
 ფუძ ველ ზე შე ირ ჩა. გან სა კუთ რე ბუ ლი პრი
ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭა შემ დეგ კა ტე გო რი ებს: 
შშმ პი რი ან მი სი ოჯა ხის წევ რი, დედ  მა მით 
ობო ლი ბავ შ ვის მე ურ ვე, სტუ დენ ტი, რო
მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან იღებს და ფი
ნან სე ბას, ომის ვე ტე რა ნი, უსახ ლ კა რო, 
მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი მშო ბე ლი, კა ნონ თან კონ
ფ ლიქ ტ ში მყო ფი პი რი, ქრო ნი კუ ლი ავად მ
ყო ფი, ხან დაზ მუ ლი, სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
(განსაკუთრებით ე. წ. გამ ყო ფი ზო ლის სოფ
ლი დან), დევ ნი ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე
ლი, რე ინ ტეგ რა ცი ა ში მყო ფი ბავ შ ვის მე ურ
ვე/ მ შო ბე ლი, მარ ტო ხე ლა მშო ბე ლი, ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი. რეს პონ დენ ტე ბის 
შერ ჩე ვი სას გა ვით ვა ლის წი ნეთ რო გორც 
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შე სა ვა ლი

2012 წლის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლო ში მთავ
რო ბის პრი ო რი ტე ტად ჯან მ რ თე ლო ბის დაც
ვა და სო ცი ა ლუ რი სფე რო და სა ხელ და. 
2016 წლი დან 2018 წლამ დე პე რი ოდ ში 
ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხარ ჯე ბი საგ რ ძ ნობ
ლად გა ი ზარ და1. ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ
ლე ბის დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი 
ძი რი თა დად სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა
ა გენ ტოს მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე ბა, ხო ლო 
ად გი ლობ რი ვი თვით თ მარ თ ვე ლო ბე ბი, მა
თი ექ ს კ ლუ ზი უ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ
ლებ ში, და მა ტე ბით სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს 
ახორ ცი ე ლე ბენ.
კვლე ვის მი ზა ნი ა, ში და ქარ თ ლის ოთხ მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში _ გორ ში, ქა რელ ში,  კას პ სა 
და ხა შურ ში სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის სფე
რო ში არ სე ბუ ლი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბის 
ანა ლი ზი. კერ ძოდ, 1) ად გი ლობ რი ვი სო ცი
ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა და 
გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სის შეს წავ ლა, 2) 
თი თო ე ულ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი
ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის, სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მე ბი სა და მა თი გა ცე მის წე სის იდენ ტი ფი
ცი რე ბა და 3) ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
მი ერ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ
ლი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბა.
კვლე ვა ეყ რ დ ნო ბა თვი სებ რი ვი კვლე ვი
სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ მე თო დებს, რო
გო რი ცაა სა მა გი დო კვლე ვა, სიღ რ მი სე უ ლი 
და ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბი. სა მა გი დო 
კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, გა ა ნა ლიზ და რო
გორც ცენ ტ რა ლურ, ისე ად გი ლობ რივ დო ნე
ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლურ პო ლი ტი კას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა სა კა ნონ მ დებ
ლო აქ ტი და დო კუ მენ ტი. ასე ვე, გან ხორ ცი
ელ და ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ
რი პროგ რა მე ბის, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლურ სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კი სა 
და სხვა დას ხ ვა მო ნა ცემ თა ბა ზის შეს წავ ლა. 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე, სო ცი ა ლუ რი პო ლი
ტი კის და გეგ ვ მი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცე სის შეს წავ ლის  და სა უ კე თე სო პრაქ
ტი კის გა მოვ ლე ნის თ ვის სა მიზ ნე მუ ნი ცი
1 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორი ტეტები  
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პა ლი ტე ტებ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი 
სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ჩა ტარ და 
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი. სიღ რ მი სე უ ლი 
ინ ტერ ვი უ ე ბის თ ვის შე მუ შა ვე ბუ ლი კითხ ვა რი 
მო ი ცავ და სო ცი ა ლურ სფე როს თან და კავ ში
რე ბულ ძი რი თად სა კითხებს, რო გო რი ცაა 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის 
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა, სო ცი ა ლუ რი სფე როს 
ზო გა დი შე ფა სე ბა და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე
ბი, ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და სა მო
ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და კო ორ დი ნა ცი ის ხა
რის ხის შე ფა სე ბა. 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტარ და ოთხი 
ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ, რაც მიზ ნად ისა
ხავ და ერ თი მხრივ,  მოწყ ვ ლა დი ჯფუ ფე ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის,  მე ო რე მხრივ კი მათ მი ერ 
არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე ფა
სე ბის შეს წავ ლას. თი თო ე უ ლი ინ ტერ ვიუ 
წა რი მარ თა ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი 
კითხ ვა რის გა მო ყე ნე ბით. აღ ნიშ ნულ მა შეხ
ვედ რებ მა მკვლე ვა რებს შე საძ ლებ ლო ბა 
მის ცა გა ე ა ნა ლი ზე ბი ნათ რო გორც ბე ნე ფი
ცი არ თა სა ჭი რო ე ბე ბი, ისე მათ მი ერ სო ცი ა
ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე ფა სე ბა.  
კვლე ვის ან გა რი შის დო კუ მენ ტი იწყე ბა 
კვლე ვის მე თო დო ლო გი ის გაც ნო ბით. მე
ო რე თავ ში მი მო ხი ლუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე როს ძი რი
თა დი ას პექ ტე ბი. ამა ვე თავ ში აღ წე რი ლია 
ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი და ჯან
დაც ვის პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ად
მი ნის ტ რი რე ბა. მე სა მე თა ვი წარ მო ად გენს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი  სი ტუ ა
ცი ის ზო გად აღ წე რას. თი თო ე ულ მუ ნი ცი პა
ლი ტეტს ეთ მო ბა ცალ კე ქვე თა ვი, რო მელ
თა სტრუქ ტუ რაც შემ დე გი თან მიმ დევ რო ბით 
არის წარ მოდ გე ნი ლი: სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის 
და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცე სი; სო ცი ა
ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წე სი; არ სე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა,  მი სი ბი უ ჯე ტი, ასე
ვე, სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი
ერ ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის 
შე ფა სე ბა. დო კუ მენ ტის და სას რულს, შე ჯა
მე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის თ ვის სა ერ თო 
მიგ ნე ბე ბი და ხარ ვე ზე ბი. აქ ვე მო ცე მუ ლია  
ხარ ვე ზე ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად სა მიზ ნე მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის შე მუ შა ვე ბუ ლი რე
კო მენ და ცი ე ბი.

9მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის  
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

1. კვლევის მე თო დო ლო გია 

კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და 2018 წლის ივ ლი
სი დან დე კემ ბ რამ დე პე რი ოდ ში. იგი ეყ რ დ
ნო ბა თვი სებ რი ვი კვლე ვი სათ ვის და მა ხა სი
ა თე ბელ მე თო დებს, რო გო რი ცა ა: მე ო რად 
წყა რო ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მა გი დო კვლე
ვა, სიღ რ მი სე უ ლი და ფო კუს ჯგუ ფის ინ ტერ
ვი უ ე ბი (იხილეთ და ნარ თი #1).

სა მა გი დო კვლე ვა
სა მა გი დო კვლე ვით გან ზ რა ხუ ლია სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე
ბის მი წო დე ბის ზო გა დი მო მო ხილ ვა, რის თ
ვი საც ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ
რი პროგ რა მე ბის, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლურ სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კი სა 
და სხვა დას ხ ვა მო ნა ცემ თა ბა ზის შეს წავ ლა 
გან ხორ ცი ელ და. გა ა ნა ლიზ და სო ცი ა ლურ 
პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხ
ვა ნაშ რო მი, აკა დე მი უ რი სტა ტია თუ კვლე ვა. 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი მომ სა
ხუ რე ბის შე ფა სე ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტა
ცი ის სიმ წი რის მი უ ხე და ვად, მკვლე ვა რებ
მა შე ის წავ ლეს და გა ა ა ნა ლი ზეს რო გორც  
შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი ისე 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ვებ
გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მა სა ლე ბი და 
კვლე ვე ბი.

სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ ვ მის პრო ცე
სის შეს წავ ლის, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე
ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის, არ
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა მოვ ლე ნის თ ვის, 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტარ და სა შუ
ა ლოდ ერ თი სა ა თის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის სიღ რ
მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი (იხ. და ნარ თი #2 და 
და ნარ თი #3) გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი 
სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. კერ ძოდ, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან, მე რის მო ად გი ლე
ებ თან და რე გი ონ ში მო მუ შა ვე სო ცი ა ლუ რი 
სერ ვი სე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. კვლე ვის 
ფარ გ ლებ ში, სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ი
წე რა თოთხ მეტ რეს პონ დენ ტ თან. (იხილეთ 

და ნარ თი #4). 
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის თ ვის შე მუ შა ვე
ბუ ლი კითხ ვა რი მო ი ცავ და სო ცი ა ლურ სფე
როს თან და კავ ში რე ბულ ისეთ ძი რი თად სა
კითხებს, რო გო რი ცა ა: სო ცი ა ლუ რი სფე როს 
ზო გა დი შე ფა სე ბა, სი ტუ ა ცი ის აღ წე რა და გა
მოწ ვე ვე ბი, ბი უ ჯე ტის / პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა, 
თა ნამ შ რომ ლო ბა და კო ორ დი ნა ცია ძი რი
თად აქ ტო რებ თან: ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ
ლე ბა სა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან. 

ფო კუს - ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბი
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი 
მოწ ყ ვ  ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და 
მათ მი ერ არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის შე ფა სე ბის შე სას წავ ლად ჩა ტარ და ოთხი 
ინ ტერ ვიუ ფო კუს  ჯ გუ ფებ ში. (დეტალური ინ
ფორ მა ცი ის თ ვის იხი ლეთ და ნარ თი #5). 
კვლე ვის ეს მე თო დი შე საძ ლებ ლო ბას იძ
ლე ვა და აკ ვირ დე და შე ა ფა სო, რო გორ 
რე ა გი რე ბენ რეს პონ დენ ტე ბი ერ თ მა ნე თის 
პა სუ ხებ ზე სო ცი უმ ში და რამ დე ნად შე დი ან 
ერ თ მა ნეთ თან პო ლე მი კა ში. დის კუ სი ი სას 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი
რე ბუ ლი კითხ ვა რი, (იხ. და ნარ თი #6) რო
მელ მაც მკვლე ვა რებს შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა 
ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი რო ე ბე ბი და მათ მი ერ 
სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე ფა სე ბა სა
ფუძ ვ ლი ა ნად გა ე ა ნა ლი ზე ბი ნათ. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი
უ ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი ავ
სებს და სიღ რ მი სე ულ მნიშ ვ ნე ლო ბას სძენს 
სა მა გი დო კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე გა მოკ ვე
თილ ინ ფორ მა ცი ას. 
ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი წი ნას წარ გან 
 საზღ ვ რუ ლი ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მე ბის სა 
 ფუძ ველ ზე შე ირ ჩა. გან სა კუთ რე ბუ ლი პრი
ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭა შემ დეგ კა ტე გო რი ებს: 
შშმ პი რი ან მი სი ოჯა ხის წევ რი, დედ  მა მით 
ობო ლი ბავ შ ვის მე ურ ვე, სტუ დენ ტი, რო
მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან იღებს და ფი
ნან სე ბას, ომის ვე ტე რა ნი, უსახ ლ კა რო, 
მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი მშო ბე ლი, კა ნონ თან კონ
ფ ლიქ ტ ში მყო ფი პი რი, ქრო ნი კუ ლი ავად მ
ყო ფი, ხან დაზ მუ ლი, სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
(განსაკუთრებით ე. წ. გამ ყო ფი ზო ლის სოფ
ლი დან), დევ ნი ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე
ლი, რე ინ ტეგ რა ცი ა ში მყო ფი ბავ შ ვის მე ურ
ვე/ მ შო ბე ლი, მარ ტო ხე ლა მშო ბე ლი, ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი. რეს პონ დენ ტე ბის 
შერ ჩე ვი სას გა ვით ვა ლის წი ნეთ რო გორც 
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1. კვლევის მე თო დო ლო გია 

კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და 2018 წლის ივ ლი
სი დან დე კემ ბ რამ დე პე რი ოდ ში. იგი ეყ რ დ
ნო ბა თვი სებ რი ვი კვლე ვი სათ ვის და მა ხა სი
ა თე ბელ მე თო დებს, რო გო რი ცა ა: მე ო რად 
წყა რო ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მა გი დო კვლე
ვა, სიღ რ მი სე უ ლი და ფო კუს ჯგუ ფის ინ ტერ
ვი უ ე ბი (იხილეთ და ნარ თი #1).

სა მა გი დო კვლე ვა
სა მა გი დო კვლე ვით გან ზ რა ხუ ლია სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე
ბის მი წო დე ბის ზო გა დი მო მო ხილ ვა, რის თ
ვი საც ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ
რი პროგ რა მე ბის, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლურ სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კი სა 
და სხვა დას ხ ვა მო ნა ცემ თა ბა ზის შეს წავ ლა 
გან ხორ ცი ელ და. გა ა ნა ლიზ და სო ცი ა ლურ 
პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხ
ვა ნაშ რო მი, აკა დე მი უ რი სტა ტია თუ კვლე ვა. 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი მომ სა
ხუ რე ბის შე ფა სე ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტა
ცი ის სიმ წი რის მი უ ხე და ვად, მკვლე ვა რებ
მა შე ის წავ ლეს და გა ა ა ნა ლი ზეს რო გორც  
შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი ისე 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ვებ
გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მა სა ლე ბი და 
კვლე ვე ბი.

სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ ვ მის პრო ცე
სის შეს წავ ლის, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე
ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის, არ
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა მოვ ლე ნის თ ვის, 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტარ და სა შუ
ა ლოდ ერ თი სა ა თის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის სიღ რ
მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი (იხ. და ნარ თი #2 და 
და ნარ თი #3) გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი 
სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. კერ ძოდ, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან, მე რის მო ად გი ლე
ებ თან და რე გი ონ ში მო მუ შა ვე სო ცი ა ლუ რი 
სერ ვი სე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. კვლე ვის 
ფარ გ ლებ ში, სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ი
წე რა თოთხ მეტ რეს პონ დენ ტ თან. (იხილეთ 

და ნარ თი #4). 
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის თ ვის შე მუ შა ვე
ბუ ლი კითხ ვა რი მო ი ცავ და სო ცი ა ლურ სფე
როს თან და კავ ში რე ბულ ისეთ ძი რი თად სა
კითხებს, რო გო რი ცა ა: სო ცი ა ლუ რი სფე როს 
ზო გა დი შე ფა სე ბა, სი ტუ ა ცი ის აღ წე რა და გა
მოწ ვე ვე ბი, ბი უ ჯე ტის / პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა, 
თა ნამ შ რომ ლო ბა და კო ორ დი ნა ცია ძი რი
თად აქ ტო რებ თან: ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ
ლე ბა სა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან. 

ფო კუს - ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბი
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი 
მოწ ყ ვ  ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და 
მათ მი ერ არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის შე ფა სე ბის შე სას წავ ლად ჩა ტარ და ოთხი 
ინ ტერ ვიუ ფო კუს  ჯ გუ ფებ ში. (დეტალური ინ
ფორ მა ცი ის თ ვის იხი ლეთ და ნარ თი #5). 
კვლე ვის ეს მე თო დი შე საძ ლებ ლო ბას იძ
ლე ვა და აკ ვირ დე და შე ა ფა სო, რო გორ 
რე ა გი რე ბენ რეს პონ დენ ტე ბი ერ თ მა ნე თის 
პა სუ ხებ ზე სო ცი უმ ში და რამ დე ნად შე დი ან 
ერ თ მა ნეთ თან პო ლე მი კა ში. დის კუ სი ი სას 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი
რე ბუ ლი კითხ ვა რი, (იხ. და ნარ თი #6) რო
მელ მაც მკვლე ვა რებს შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა 
ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი რო ე ბე ბი და მათ მი ერ 
სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე ფა სე ბა სა
ფუძ ვ ლი ა ნად გა ე ა ნა ლი ზე ბი ნათ. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი
უ ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი ავ
სებს და სიღ რ მი სე ულ მნიშ ვ ნე ლო ბას სძენს 
სა მა გი დო კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე გა მოკ ვე
თილ ინ ფორ მა ცი ას. 
ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი წი ნას წარ გან 
 საზღ ვ რუ ლი ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მე ბის სა 
 ფუძ ველ ზე შე ირ ჩა. გან სა კუთ რე ბუ ლი პრი
ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭა შემ დეგ კა ტე გო რი ებს: 
შშმ პი რი ან მი სი ოჯა ხის წევ რი, დედ  მა მით 
ობო ლი ბავ შ ვის მე ურ ვე, სტუ დენ ტი, რო
მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან იღებს და ფი
ნან სე ბას, ომის ვე ტე რა ნი, უსახ ლ კა რო, 
მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი მშო ბე ლი, კა ნონ თან კონ
ფ ლიქ ტ ში მყო ფი პი რი, ქრო ნი კუ ლი ავად მ
ყო ფი, ხან დაზ მუ ლი, სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
(განსაკუთრებით ე. წ. გამ ყო ფი ზო ლის სოფ
ლი დან), დევ ნი ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე
ლი, რე ინ ტეგ რა ცი ა ში მყო ფი ბავ შ ვის მე ურ
ვე/ მ შო ბე ლი, მარ ტო ხე ლა მშო ბე ლი, ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი. რეს პონ დენ ტე ბის 
შერ ჩე ვი სას გა ვით ვა ლის წი ნეთ რო გორც 

9მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის  
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

1. კვლევის მე თო დო ლო გია 

კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და 2018 წლის ივ ლი
სი დან დე კემ ბ რამ დე პე რი ოდ ში. იგი ეყ რ დ
ნო ბა თვი სებ რი ვი კვლე ვი სათ ვის და მა ხა სი
ა თე ბელ მე თო დებს, რო გო რი ცა ა: მე ო რად 
წყა რო ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მა გი დო კვლე
ვა, სიღ რ მი სე უ ლი და ფო კუს ჯგუ ფის ინ ტერ
ვი უ ე ბი (იხილეთ და ნარ თი #1).

სა მა გი დო კვლე ვა
სა მა გი დო კვლე ვით გან ზ რა ხუ ლია სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე
ბის მი წო დე ბის ზო გა დი მო მო ხილ ვა, რის თ
ვი საც ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ
რი პროგ რა მე ბის, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლურ სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კი სა 
და სხვა დას ხ ვა მო ნა ცემ თა ბა ზის შეს წავ ლა 
გან ხორ ცი ელ და. გა ა ნა ლიზ და სო ცი ა ლურ 
პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხ
ვა ნაშ რო მი, აკა დე მი უ რი სტა ტია თუ კვლე ვა. 
მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი მომ სა
ხუ რე ბის შე ფა სე ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტა
ცი ის სიმ წი რის მი უ ხე და ვად, მკვლე ვა რებ
მა შე ის წავ ლეს და გა ა ა ნა ლი ზეს რო გორც  
შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი ისე 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ვებ
გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მა სა ლე ბი და 
კვლე ვე ბი.

სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ ვ მის პრო ცე
სის შეს წავ ლის, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე
ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის, არ
სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა მოვ ლე ნის თ ვის, 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში ჩა ტარ და სა შუ
ა ლოდ ერ თი სა ა თის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის სიღ რ
მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი (იხ. და ნარ თი #2 და 
და ნარ თი #3) გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი 
სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. კერ ძოდ, 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან, მე რის მო ად გი ლე
ებ თან და რე გი ონ ში მო მუ შა ვე სო ცი ა ლუ რი 
სერ ვი სე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. კვლე ვის 
ფარ გ ლებ ში, სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ი
წე რა თოთხ მეტ რეს პონ დენ ტ თან. (იხილეთ 

და ნარ თი #4). 
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის თ ვის შე მუ შა ვე
ბუ ლი კითხ ვა რი მო ი ცავ და სო ცი ა ლურ სფე
როს თან და კავ ში რე ბულ ისეთ ძი რი თად სა
კითხებს, რო გო რი ცა ა: სო ცი ა ლუ რი სფე როს 
ზო გა დი შე ფა სე ბა, სი ტუ ა ცი ის აღ წე რა და გა
მოწ ვე ვე ბი, ბი უ ჯე ტის / პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა, 
თა ნამ შ რომ ლო ბა და კო ორ დი ნა ცია ძი რი
თად აქ ტო რებ თან: ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ
ლე ბა სა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან. 

ფო კუს - ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბი
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში მცხოვ რე ბი 
მოწ ყ ვ  ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი სა და 
მათ მი ერ არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის შე ფა სე ბის შე სას წავ ლად ჩა ტარ და ოთხი 
ინ ტერ ვიუ ფო კუს  ჯ გუ ფებ ში. (დეტალური ინ
ფორ მა ცი ის თ ვის იხი ლეთ და ნარ თი #5). 
კვლე ვის ეს მე თო დი შე საძ ლებ ლო ბას იძ
ლე ვა და აკ ვირ დე და შე ა ფა სო, რო გორ 
რე ა გი რე ბენ რეს პონ დენ ტე ბი ერ თ მა ნე თის 
პა სუ ხებ ზე სო ცი უმ ში და რამ დე ნად შე დი ან 
ერ თ მა ნეთ თან პო ლე მი კა ში. დის კუ სი ი სას 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი
რე ბუ ლი კითხ ვა რი, (იხ. და ნარ თი #6) რო
მელ მაც მკვლე ვა რებს შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა 
ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი რო ე ბე ბი და მათ მი ერ 
სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე ფა სე ბა სა
ფუძ ვ ლი ა ნად გა ე ა ნა ლი ზე ბი ნათ. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი
უ ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი ავ
სებს და სიღ რ მი სე ულ მნიშ ვ ნე ლო ბას სძენს 
სა მა გი დო კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე გა მოკ ვე
თილ ინ ფორ მა ცი ას. 
ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი წი ნას წარ გან 
 საზღ ვ რუ ლი ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მე ბის სა 
 ფუძ ველ ზე შე ირ ჩა. გან სა კუთ რე ბუ ლი პრი
ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭა შემ დეგ კა ტე გო რი ებს: 
შშმ პი რი ან მი სი ოჯა ხის წევ რი, დედ  მა მით 
ობო ლი ბავ შ ვის მე ურ ვე, სტუ დენ ტი, რო
მე ლიც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან იღებს და ფი
ნან სე ბას, ომის ვე ტე რა ნი, უსახ ლ კა რო, 
მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი მშო ბე ლი, კა ნონ თან კონ
ფ ლიქ ტ ში მყო ფი პი რი, ქრო ნი კუ ლი ავად მ
ყო ფი, ხან დაზ მუ ლი, სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
(განსაკუთრებით ე. წ. გამ ყო ფი ზო ლის სოფ
ლი დან), დევ ნი ლი, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე
ლი, რე ინ ტეგ რა ცი ა ში მყო ფი ბავ შ ვის მე ურ
ვე/ მ შო ბე ლი, მარ ტო ხე ლა მშო ბე ლი, ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი. რეს პონ დენ ტე ბის 
შერ ჩე ვი სას გა ვით ვა ლის წი ნეთ რო გორც 
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და მო ნი ტო რინ გის უზ რუნ ველ ყო ფა ა.5 სო ცი
ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში 
ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა 
მცი რეა და ძი რი თა დად გა მო ი ხა ტე ბა რე გი
ო ნის დო ნე ზე სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბა სა და შემ დ გომ ში ამ მო ნა ცე მე ბის 
მთავ რო ბის თ ვის გა ზი ა რე ბა ში. მთავ რო ბა კი, 
თა ვის მხრივ, აღ ნიშ ნულ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ
დ ნო ბით გეგ მავს სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს.6 
2012 წლი დან დღემ დე სო ცი ა ლუ რი და ჯან
დაც ვის მი მარ თუ ლე ბა ქვეყ ნის პირ ველ პრი
ო რი ტე ტად არის მიჩ ნე უ ლი. სა ხელ მ წი ფო 
ყო ველ წ ლი უ რად უფ რო მეტ ფულს ხარ ჯავს 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ზე. სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით 
არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბის 
წილ მა 2018 წლის თ ვის 30%ს მი აღ წი ა.7 
კვლე ვის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი ა, მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლოთ სა ხელ
მ წი ფო დო ნე ზე არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი და 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბი.

2.1 სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი  
პროგ რა მე ბი ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე

2.1.1 სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის  
პრი ო რი ტე ტე ბი და პროგ რა მე ბი

სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
მარ თ ვას სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ
ტო უზ რუნ ველ ყოფს, რო მე ლიც ხუ თი ძი რი
თად მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს. ესე ნი ა:
1. სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი, სა დაც თავს 

იყ რის: ფუ ლა დი სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბა (საარსებო შემ წე ო ბა), ომის ვე ტე
რან თა რე ა ბი ლი ტა ცი ის ხელ შეწყო ბა, 
დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბე ბით უზ რუნ ველ ყო
ფა, ყრუ თა კო მუ ნი კა ცი ის ხელ შეწყო ბა, 
დღის ცენ ტ რე ბი, სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბი, ფსი ქი კუ რი დარ ღ ვე ვის მქო ნე პირ თა 

5 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების 
შესახებ, 2018 წლის 3 ოქტომბერი. 

 www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4332702?pub
lication=0

6 გაბუნია, 2016. „ექსპერტული კვლევა და საჭიროებების 
მონაწილეობითი ანალიზი სოციალური მომსახურების 
ხელმისაწვდომობის შესახებ.“ სამოქალაქო საზო გა დო
ების ინსტიტუტი.

7 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და 
პროგრამები: www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/  
74969/biujeti_2018

თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა და დე
მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე
სე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნობ რი ვი სა ხელ
მ წი ფო პროგ რა მა. 

2. ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვა: ბავ შ ვის შვი ლად აყ ვა ნა, 
ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფორ მე
ბი, ბავ შ ვ თა დაც ვა ძა ლა დო ბის გან, ოჯა ხის 
დამ ხ მა რე პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, 
ბავ შ ვ თა რე ა ბი ლი ტა ცი ა, ბავ შ ვ თა ად რე უ
ლი გან ვი თა რე ბა, მი უ სა ფარ ბავ შ ვ თა თავ
შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა, კრი ზი სულ 
მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ბავ შ ვი ა ნი ოჯა ხე
ბის გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბა. 

3. ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბი: სა ყო ველ თაო 
ჯან დაც ვა, ჯან დაც ვის სხვა პროგ რა მე ბი, 
C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მა.

4. სა ხელ მ წი ფო გა სა ცე მე ლი: სა ხელ მ წი ფო 
პენ სი ა, სა ხელ მ წი ფო კომ პენ სა ცი ა, სა
ყო ფაცხოვ რე ბო სუბ სი დი ა, სო ცი ა ლუ რი 
პა კე ტი, ორ სუ ლო ბის, მშო ბი ა რო ბი სა და 
ბავ შ ვის მოვ ლის, აგ რეთ ვე ახალ შო ბი
ლის შვი ლად აყ ვა ნის გა მო შვე ბუ ლე ბის 
ანაზღა უ რე ბა. 

5. და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბა სა მუ შა ოს მა ძი
ებ ლის თ ვის, მათ შო რის დამ საქ მე ბელ
თან კო მუ ნი კა ცი ის გზით.8

2018 წლის სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი
უ ჯე ტის პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და ხელ მი
საწ ვ დო მი ხა რის ხი ა ნი ჯან დაც ვა და სო ცი ა
ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, რის მი საღ წე ვა დაც 
პროგ რა მებს სა ხელ მ წი ფო ორი მი მარ თუ
ლე ბით ახორ ცი ე ლებს: 1.1 მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვა და 1.2 მო სახ ლე ო ბის 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა.9 აღ ნიშ ნუ ლი მი
მარ თუ ლე ბე ბი მო ი ცავს ქვეპ როგ რა მებ საც. 

მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვა
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვა ისეთ 
მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებს აერ თი ა ნებს, რო გო რი
ცაა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი
რე ბი, მი უ სა ფა რი და მი ტო ვე ბის რის კის ქვეშ 
მყო ფი ბავ შ ვე ბი, ხან დაზ მუ ლე ბი, სი ღა რი ბის 
ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი ოჯა ხე ბი, დევ ნი ლი 
8 სოციალური მომსახურების სააგენტო: http://ssa.gov.

ge/?lang_id GEO
9  საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შე

სახებ საქართველოს კანონი სახელმწიფო ბიუჯეტის 
პრ იორიტეტები და პროგრამები. თავი V. სახელმწიფო 
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები. 20 სექტემბერი, 
2018. www.mof.ge/images/File/biujetiskanoni2018/II 
wardgena/TAVI_V.PDF
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მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურ პროგ რა მა
ში მო სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, ისე სხვა 
კა ტე გო რი ის მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი. ჯამ ში 
ჩა ტარ და ოთხი ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვიუ _ 
ყო ველ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ერ თი, ხო ლო მო
ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა თი თო ე ულ შემ თხ ვე
ვა ში სა შუ ა ლოდ ათი ადა მი ა ნი იყო.

2. სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
ზო გა დი  აღ წე რა სა ქარ თ ვე ლო ში

„საქართველოს კა ნო ნი სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის შე სა ხებ“ სო ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე
ბას ასე გან მარ ტავს: „საქმიანობა, რომ ლის 
მი ზა ნია არა ფუ ლა დი სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის მეშ ვე ო ბით მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის 
სპე ცი ფი კურ მოთხოვ ნი ლე ბა თა დაკ მა ყო
ფი ლე ბა.“ მოწყ ვ ლად ჯგუ ფე ბად კი სპე ცი
ა ლუ რი მზრუნ ვე ლო ბის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
პი რი, ღა ტა კი ოჯა ხი ან უსახ ლ კა რო ადა მი ა
ნე ბი მო ი აზ რე ბა.2 სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის უმე ტე სო ბა, რო მელ თა ად მი
ნის ტ რი რე ბას სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა
ა გენ ტო ახორ ცი ე ლებს, ძი რი თა დად ფუ ლად 
გა სა ცე მელ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი.
სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ა ლუ რი სის ტე მის გან ვი
თა რე ბის პირ ვე ლი ეტა პი 20042005 წლებ
ში და იწყო და მის ძი რი თად მი ზანს ისე თი 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სის ტე მის შექ მ ნა წარ
მო ად გენ და, რო მე ლიც სი ღა რი ბის მკვეთრ 
შემ ცი რე ბა სა და უკი დუ რე სად ღა რი ბი ოჯა
ხე ბის მი ნი მა ლუ რი სა არ სე ბო წყა რო ე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფას შე უწყობ და ხელს. თუმ ცა, 
აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კა მხო ლოდ ფუ ლად 
გა სა ცემ ლებ ზე იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 
2006 წელს და იწყო რე ფორ მის მე ო რე ფა
ზა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მიზ ნობ რი ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
რა თა შეზღუ დუ ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სი იმ 
პი რე ბის კენ ყო ფი ლი ყო მი მარ თუ ლი, ვი საც 
იგი ყვე ლა ზე მე ტად ესა ჭი რო ე ბო და. შე იძ
ლე ბა ით ქ ვას, რომ ამ დრო ი დან სა ფუძ ვე ლი 
ჩა ე ყა რა მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე
ბის შე და რე ბით დახ ვე წი ლი სის ტე მის შექ მ
ნას. ამა ვე პე რი ოდ ში, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ
რო ბამ ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სის ტე მის რე ფორ მაც 
წა მო იწყო, რო მე ლიც ეგ რეთ წო დე ბუ ლი 
2 საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ. 

www.matsne.gov.ge/ka/document/view/23098?publi
cation=12

 საბ ჭო თა სტი ლის აღ მ ზ რ დე ლო ბი თი  
და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ხურ ვა სა და დე ინ ს ტი
ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ას ისა ხავ და მიზ ნად. შე სა ბა
მი სად, და ი ნერ გა ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის ალ ტერ
ნა ტი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა. მათ შო რის, მცი რე 
სა ო ჯა ხო ტი პის ბავ შ ვ თა სახ ლე ბი, დღის ცენ
ტ რე ბი, მინ დო ბით აღ ზ რ და და სხვა მომ სა
ხუ რე ბა.
სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
რე ფორ მა 2007 წელს სსიპ „სოციალური 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო“ს და ფუძ ნე ბით 
გაგ რ ძელ და. სა ა გენ ტო დღემ დე სა ქარ თ
ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან 
დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს დაქ ვემ
დე ბა რე ბა რე ბა ში მყო ფი ორ გა ნოა და მი სი 
კომ პე ტენ ციაა სო ცი ა ლუ რი და ჯან მ რ თე ლო
ბის დაც ვის სახ ლემ წი ფო პროგ რა მე ბის ად
მი ნის ტ რი რე ბა. სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტო ორი სა ხელ მ წი ფო უწყე ბის 1) სო
ცი ა ლუ რი დაზღ ვე ვის ერ თი ა ნი სა ხელ მ წი ფო 
ფონ დი სა და 2) და საქ მე ბი სა და სო ცი ა ლუ
რი დახ მა რე ბის სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს 
შერ წყ მის შე დე გად შე იქ მ ნა. 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, 
გარ და ცენ ტ რა ლუ რი ოფი სი სა, რო მე ლიც 
თბი ლის ში მდე ბა რე ობს, აქვს 68 ტე რი ტო
რი უ ლი სამ სა ხუ რი რე გი ო ნებ ში. სა ა გენ ტოს 
მი ზა ნი დე ბუ ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი ა, რო
გორც, „მოსახლეობის შრო მის, ჯან მ რ თე
ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო ში 
სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის რე ა ლი ზა ცია და 
მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შეწყო ბა“.3 სა
ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის შე სა ხებ4 დე ტა ლუ რა დაა მო ცე მუ ლი 
სა ა გენ ტოს უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბი და კომ
პე ტენ ცი ე ბი.
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და გეგ მ ვა ცენ ტ
რა ლი ზე ბუ ლია და მთავ რო ბის მი ერ დად გე
ნილ პრი ო რი ტე ტებს ეფუძ ნე ბა. სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ერ თ ერ თი ფუნ
ქ ცი ა, ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის შექ მ ნა 
და მა თი მუ შა ო ბის კო ორ დი ნა ცი ის, მარ თ ვის 

3 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების 
შესახებ, 2018 წლის 3 ოქტომბერი. 

 www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4332702?pub
lication=0 

4 საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ: 
 www.matsne.gov.ge/ka/document/view/23098?publi

cation=12#! 
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და მო ნი ტო რინ გის უზ რუნ ველ ყო ფა ა.5 სო ცი
ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში 
ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა 
მცი რეა და ძი რი თა დად გა მო ი ხა ტე ბა რე გი
ო ნის დო ნე ზე სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბა სა და შემ დ გომ ში ამ მო ნა ცე მე ბის 
მთავ რო ბის თ ვის გა ზი ა რე ბა ში. მთავ რო ბა კი, 
თა ვის მხრივ, აღ ნიშ ნულ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ
დ ნო ბით გეგ მავს სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს.6 
2012 წლი დან დღემ დე სო ცი ა ლუ რი და ჯან
დაც ვის მი მარ თუ ლე ბა ქვეყ ნის პირ ველ პრი
ო რი ტე ტად არის მიჩ ნე უ ლი. სა ხელ მ წი ფო 
ყო ველ წ ლი უ რად უფ რო მეტ ფულს ხარ ჯავს 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ ზე. სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით 
არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბის 
წილ მა 2018 წლის თ ვის 30%ს მი აღ წი ა.7 
კვლე ვის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი ა, მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლოთ სა ხელ
მ წი ფო დო ნე ზე არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი და 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბი.

2.1 სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი  
პროგ რა მე ბი ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე

2.1.1 სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის  
პრი ო რი ტე ტე ბი და პროგ რა მე ბი

სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
მარ თ ვას სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ
ტო უზ რუნ ველ ყოფს, რო მე ლიც ხუ თი ძი რი
თად მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს. ესე ნი ა:
1. სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი, სა დაც თავს 

იყ რის: ფუ ლა დი სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბა (საარსებო შემ წე ო ბა), ომის ვე ტე
რან თა რე ა ბი ლი ტა ცი ის ხელ შეწყო ბა, 
დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბე ბით უზ რუნ ველ ყო
ფა, ყრუ თა კო მუ ნი კა ცი ის ხელ შეწყო ბა, 
დღის ცენ ტ რე ბი, სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბი, ფსი ქი კუ რი დარ ღ ვე ვის მქო ნე პირ თა 

5 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების 
შესახებ, 2018 წლის 3 ოქტომბერი. 

 www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4332702?pub
lication=0

6 გაბუნია, 2016. „ექსპერტული კვლევა და საჭიროებების 
მონაწილეობითი ანალიზი სოციალური მომსახურების 
ხელმისაწვდომობის შესახებ.“ სამოქალაქო საზო გა დო
ების ინსტიტუტი.

7 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და 
პროგრამები: www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/  
74969/biujeti_2018

თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა და დე
მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე
სე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნობ რი ვი სა ხელ
მ წი ფო პროგ რა მა. 

2. ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვა: ბავ შ ვის შვი ლად აყ ვა ნა, 
ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფორ მე
ბი, ბავ შ ვ თა დაც ვა ძა ლა დო ბის გან, ოჯა ხის 
დამ ხ მა რე პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, 
ბავ შ ვ თა რე ა ბი ლი ტა ცი ა, ბავ შ ვ თა ად რე უ
ლი გან ვი თა რე ბა, მი უ სა ფარ ბავ შ ვ თა თავ
შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა, კრი ზი სულ 
მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ბავ შ ვი ა ნი ოჯა ხე
ბის გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბა. 

3. ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბი: სა ყო ველ თაო 
ჯან დაც ვა, ჯან დაც ვის სხვა პროგ რა მე ბი, 
C ჰე პა ტი ტის ელი მი ნა ცი ის პროგ რა მა.

4. სა ხელ მ წი ფო გა სა ცე მე ლი: სა ხელ მ წი ფო 
პენ სი ა, სა ხელ მ წი ფო კომ პენ სა ცი ა, სა
ყო ფაცხოვ რე ბო სუბ სი დი ა, სო ცი ა ლუ რი 
პა კე ტი, ორ სუ ლო ბის, მშო ბი ა რო ბი სა და 
ბავ შ ვის მოვ ლის, აგ რეთ ვე ახალ შო ბი
ლის შვი ლად აყ ვა ნის გა მო შვე ბუ ლე ბის 
ანაზღა უ რე ბა. 

5. და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბა სა მუ შა ოს მა ძი
ებ ლის თ ვის, მათ შო რის დამ საქ მე ბელ
თან კო მუ ნი კა ცი ის გზით.8

2018 წლის სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი
უ ჯე ტის პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და ხელ მი
საწ ვ დო მი ხა რის ხი ა ნი ჯან დაც ვა და სო ცი ა
ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, რის მი საღ წე ვა დაც 
პროგ რა მებს სა ხელ მ წი ფო ორი მი მარ თუ
ლე ბით ახორ ცი ე ლებს: 1.1 მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვა და 1.2 მო სახ ლე ო ბის 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა.9 აღ ნიშ ნუ ლი მი
მარ თუ ლე ბე ბი მო ი ცავს ქვეპ როგ რა მებ საც. 

მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვა
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვა ისეთ 
მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებს აერ თი ა ნებს, რო გო რი
ცაა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი
რე ბი, მი უ სა ფა რი და მი ტო ვე ბის რის კის ქვეშ 
მყო ფი ბავ შ ვე ბი, ხან დაზ მუ ლე ბი, სი ღა რი ბის 
ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი ოჯა ხე ბი, დევ ნი ლი 
8 სოციალური მომსახურების სააგენტო: http://ssa.gov.

ge/?lang_id GEO
9  საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შე

სახებ საქართველოს კანონი სახელმწიფო ბიუჯეტის 
პრ იორიტეტები და პროგრამები. თავი V. სახელმწიფო 
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები. 20 სექტემბერი, 
2018. www.mof.ge/images/File/biujetiskanoni2018/II 
wardgena/TAVI_V.PDF
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მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურ პროგ რა მა
ში მო სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, ისე სხვა 
კა ტე გო რი ის მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი. ჯამ ში 
ჩა ტარ და ოთხი ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვიუ _ 
ყო ველ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ერ თი, ხო ლო მო
ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა თი თო ე ულ შემ თხ ვე
ვა ში სა შუ ა ლოდ ათი ადა მი ა ნი იყო.

2. სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
ზო გა დი  აღ წე რა სა ქარ თ ვე ლო ში

„საქართველოს კა ნო ნი სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის შე სა ხებ“ სო ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე
ბას ასე გან მარ ტავს: „საქმიანობა, რომ ლის 
მი ზა ნია არა ფუ ლა დი სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის მეშ ვე ო ბით მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის 
სპე ცი ფი კურ მოთხოვ ნი ლე ბა თა დაკ მა ყო
ფი ლე ბა.“ მოწყ ვ ლად ჯგუ ფე ბად კი სპე ცი
ა ლუ რი მზრუნ ვე ლო ბის სა ჭი რო ე ბის მქო ნე 
პი რი, ღა ტა კი ოჯა ხი ან უსახ ლ კა რო ადა მი ა
ნე ბი მო ი აზ რე ბა.2 სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის უმე ტე სო ბა, რო მელ თა ად მი
ნის ტ რი რე ბას სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა
ა გენ ტო ახორ ცი ე ლებს, ძი რი თა დად ფუ ლად 
გა სა ცე მელ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი.
სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ა ლუ რი სის ტე მის გან ვი
თა რე ბის პირ ვე ლი ეტა პი 20042005 წლებ
ში და იწყო და მის ძი რი თად მი ზანს ისე თი 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სის ტე მის შექ მ ნა წარ
მო ად გენ და, რო მე ლიც სი ღა რი ბის მკვეთრ 
შემ ცი რე ბა სა და უკი დუ რე სად ღა რი ბი ოჯა
ხე ბის მი ნი მა ლუ რი სა არ სე ბო წყა რო ე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფას შე უწყობ და ხელს. თუმ ცა, 
აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კა მხო ლოდ ფუ ლად 
გა სა ცემ ლებ ზე იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 
2006 წელს და იწყო რე ფორ მის მე ო რე ფა
ზა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მიზ ნობ რი ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
რა თა შეზღუ დუ ლი ფი ნან სუ რი რე სურ სი იმ 
პი რე ბის კენ ყო ფი ლი ყო მი მარ თუ ლი, ვი საც 
იგი ყვე ლა ზე მე ტად ესა ჭი რო ე ბო და. შე იძ
ლე ბა ით ქ ვას, რომ ამ დრო ი დან სა ფუძ ვე ლი 
ჩა ე ყა რა მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე
ბის შე და რე ბით დახ ვე წი ლი სის ტე მის შექ მ
ნას. ამა ვე პე რი ოდ ში, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ
რო ბამ ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის სის ტე მის რე ფორ მაც 
წა მო იწყო, რო მე ლიც ეგ რეთ წო დე ბუ ლი 
2 საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ. 

www.matsne.gov.ge/ka/document/view/23098?publi
cation=12

 საბ ჭო თა სტი ლის აღ მ ზ რ დე ლო ბი თი  
და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ხურ ვა სა და დე ინ ს ტი
ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ას ისა ხავ და მიზ ნად. შე სა ბა
მი სად, და ი ნერ გა ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვის ალ ტერ
ნა ტი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა. მათ შო რის, მცი რე 
სა ო ჯა ხო ტი პის ბავ შ ვ თა სახ ლე ბი, დღის ცენ
ტ რე ბი, მინ დო ბით აღ ზ რ და და სხვა მომ სა
ხუ რე ბა.
სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
რე ფორ მა 2007 წელს სსიპ „სოციალური 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო“ს და ფუძ ნე ბით 
გაგ რ ძელ და. სა ა გენ ტო დღემ დე სა ქარ თ
ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან 
დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს დაქ ვემ
დე ბა რე ბა რე ბა ში მყო ფი ორ გა ნოა და მი სი 
კომ პე ტენ ციაა სო ცი ა ლუ რი და ჯან მ რ თე ლო
ბის დაც ვის სახ ლემ წი ფო პროგ რა მე ბის ად
მი ნის ტ რი რე ბა. სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტო ორი სა ხელ მ წი ფო უწყე ბის 1) სო
ცი ა ლუ რი დაზღ ვე ვის ერ თი ა ნი სა ხელ მ წი ფო 
ფონ დი სა და 2) და საქ მე ბი სა და სო ცი ა ლუ
რი დახ მა რე ბის სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს 
შერ წყ მის შე დე გად შე იქ მ ნა. 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, 
გარ და ცენ ტ რა ლუ რი ოფი სი სა, რო მე ლიც 
თბი ლის ში მდე ბა რე ობს, აქვს 68 ტე რი ტო
რი უ ლი სამ სა ხუ რი რე გი ო ნებ ში. სა ა გენ ტოს 
მი ზა ნი დე ბუ ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი ა, რო
გორც, „მოსახლეობის შრო მის, ჯან მ რ თე
ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სფე რო ში 
სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის რე ა ლი ზა ცია და 
მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის ხელ შეწყო ბა“.3 სა
ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის შე სა ხებ4 დე ტა ლუ რა დაა მო ცე მუ ლი 
სა ა გენ ტოს უფ ლე ბა მო ვა ლე ო ბე ბი და კომ
პე ტენ ცი ე ბი.
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და გეგ მ ვა ცენ ტ
რა ლი ზე ბუ ლია და მთავ რო ბის მი ერ დად გე
ნილ პრი ო რი ტე ტებს ეფუძ ნე ბა. სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ერ თ ერ თი ფუნ
ქ ცი ა, ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის შექ მ ნა 
და მა თი მუ შა ო ბის კო ორ დი ნა ცი ის, მარ თ ვის 

3 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს დებულების დამტკიცების 
შესახებ, 2018 წლის 3 ოქტომბერი. 

 www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4332702?pub
lication=0 

4 საქართველოს კანონი სოციალური დახმარების შესახებ: 
 www.matsne.gov.ge/ka/document/view/23098?publi

cation=12#! 
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ახორ ცი ე ლებს სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ
ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ თა შრო მის, 
ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა მი ნის ტ რო სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა
ა გენ ტოს სა შუ ა ლე ბით. სა ა გენ ტო ცდი ლობს, 
სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ
ფე ბი შე სა ბა მი სი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით 
და ფუ ლა დი გა სა ცემ ლე ბით უზ რუნ ველ ყოს.
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ერ თ ერ თი მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა მიზ ნობ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მა, რო მე
ლიც სა არ სე ბო შემ წე ო ბით უზ რუნ ველ ყოფს 
სი ღა რი ბე ში მცხოვ რებ ოჯა ხებს. 2018 წლის 
დე კემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, სა ხელ მ წი ფო სო
ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი დან სა არ სე ბო შემ
წე ო ბით მო სარ გებ ლე პი რე ბის რა ო დე ნო ბა 
435, 450 ადა მი ანს შე ად გენ და12. სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ვებ  გ ვერ დ ზე 
არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, სა
არ სე ბო შემ წე ო ბის მიმ ღებ პირ თა რა ო დე
ნო ბა ბო ლო სა მი წლის მან ძილ ზე გარ კ ვე ულ 
ცვი ლე ბებს გა ნიც დი და. 2017 წელს, 2016 
წელ თან შე და რე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა
მით მო სარ გებ ლე თა რა ო დე ნო ბა 20 271 
ბე ნე ფი ცი ა რით ნაკ ლე ბი იყო. 2018 წლის 
დე კემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით კი, წი ნა წელ თან 
შე და რე ბით ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 0,9 პრო ცენ ტით 
შემ ცირ და და 20 363 ბე ნე ფი ცი ა რი შე ად გი
ნა (იხილეთ ცხრი ლი #1). 

  ცხრილი #1.13 საარსებო შემწეობის
   მიმღები მოსახლეობა (20162018)
    
 2016 2017 2018 

საარსებო 
შემწეობის 
მიმღები 
მოსახლეობა 
(კაცი)

476, 084 455,813 435,450 

წილი 
საშუალო 
წლიურ 
მოსახ
ლეობაში (%)

12.8 12.2 11.7

12 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემებრი, 
2018. http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298

13 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემბერი, 
2018. http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298

  ცხრილი #2.14 საარსებო შემწეობის 
  მიმღები ოჯახების რაოდენობა 
  2018 წლის ივლისის მონაცემებით
  საქართველოს რეგიონების მიხედვით.

რეგიონი/
რაიონი

საარ
სებო შემ
წეობის 
მიმღებ 
ოჯახთა 
რაო

დენობა

საარ
სებო 
შემწე
ობის 

მიმღები 
მოსახ
ლეობა

საარსებო 
შემწეობის 

მიმღებ 
ოჯახებზე 

გადა
რიცხული 

თანხა
ქ. თბილისი 30,351 97,896 5,060,469

გურია 4,629 17,689 731,806

რაჭა-ლეჩხუმი 
და ქვემო 
სვანეთი

5,317 12,665 636,360

კახეთი 14,012 48,882 2,221,974

იმერეთი 18,315 63,461 2,719,730

მცხეთა-
მთიანეთი 5,069 15,404 747,164

სამეგრელო-
ზემო სვანეთი 14,499 50,972 2,497,625

სამცხე-
ჯავახეთი 3,204 11,151 447,858

ქვემო 
ქართლი 12,644 44,050 2,037,117

შიდა ქართლი 12,851 46,195 2,100,663

აჭარის 
ავტონომიური 
რესპუბლიკა

8,451 36,921 1,533,372

ზემო 
აფხაზეთი — — —

სულ 129,342 445,286 20,734,138

გარ და სა არ სე ბო შემ წე ო ბი სა, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო, ყო ველ თ ვი უ რად, 
გარ კ ვე ულ ჯგუ ფებ ზე (შშმ პი რი, მარ ჩე ნალ
და კარ გუ ლი, პო ლი ტი კუ რად რეპ რე სი რე
ბუ ლი, სა ხელ მ წი ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბი 
პი რე ბი და ა.შ) ფუ ლად დახ მა რე ბა სა და სა
ყო ფაცხოვ რე ბო სუბ სი დი ებს გას ცემს, რა საც 
სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი გა სა ცემ ლე ბის კა
ტე გო რი ი დან უზ რუნ ველ ყოფს.
ამ მხრივ, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს ყვე ლა ზე მე ტი ბე ნე ფი ცი ა რი _ 76% 
შშმ პირ თა ჯგუ ფი დან ჰყავს. მე ო რე ად გილ ზე 
მარ ჩე ნალ და კარ გუ ლი პი რე ბი არი ან (14%). 
აღ ნიშ ნულ ჯგუფ ში „საქართველოს ტე რი ტო
რი უ ლი მთლი ა ნო ბის თ ვის, თა ვი სუფ ლე ბი
სა და და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის და ღუ პულ, 
უგ ზო უკ ვ ლოდ და კარ გულ, მი ღე ბუ ლი ჭრი
14 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემბერი, 2018.  
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და ლტოლ ვი ლი მო ქა ლა ქე ე ბი, ტრე ფი კინ
გის და სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ
ლი ადა მი ა ნე ბი და სხვა. 
თი თო ე უ ლი ჯგუ ფის თ ვის გან საზღ ვ რუ ლია 
პროგ რა მე ბი და ფი ნან სუ რი გა სა ცემ ლე ბი, 
რომ ლე ბიც მა თი მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე
ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ
რა ცი ას და რე ა ბი ლი ტა ცი ას უწყობს ხელს. 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის კუთხით, 
სა ხელ მ წი ფო პრი ო რი ტე ტებს წარ მო ად გენს:
• მო სახ ლე ო ბის სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო

ფა _ ამ კა ტე გო რი ა ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლია 
რო გორც ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბი (ქალები 
– 60 წლი დან, მა მა კა ცე ბი – 65 წლი დან), 
ასე ვე სხვა პირ თა წრე, რომ ლე ბიც სარ
გებ ლო ბენ სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მით. ესე ნია ძა ლო ვა ნი სტრუქ
ტუ რე ბის _ პრო კუ რა ტუ რის და მისთ. ყო
ფი ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი. 

• მო სახ ლე ო ბის გარ კ ვე უ ლი კა ტე გო რი ის
თ ვის (სიღარიბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი 
ოჯა ხე ბი, დევ ნი ლე ბი, ლტოლ ვი ლე ბი, 
ორ სუ ლე ბი და ა.შ.) მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა
ლუ რი დახ მა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა _ ძი
რი თა დად ეს არის ფუ ლა დი სარ გე ბე ლი 
_ ე.წ. გა სა ცემ ლე ბი, რო მე ლიც ხორ ცი
ელ დე ბა, ერ თი მხრივ, სა არ სე ბო შემ წე
ო ბის, ხო ლო მე ო რე მხრივ, სო ცი ა ლუ რი 
პა კე ტის პროგ რა მე ბით. 

• სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცია და ბავ შ ვ ზე 
ზრუნ ვა აერ თი ა ნებს შემ დეგ მოწყ ვ ლად 
ჯგუ ფებს: შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე პი რე ბი, ხან დაზ მუ ლე ბი და სხვა
დას ხ ვა რის კის ქვეშ მყო ფი ბავ შ ვე ბი. 
სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცია და ბავ შ ვ ზე 
ზრუნ ვა შე სა ბა მი სი მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი
სათ ვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბას და გა და უ
დე ბელ დახ მა რე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 

• მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბებ ში მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ო ბის გარ კ ვე უ ლი შე ღა ვა თე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფა _ აქ იგულ სიხ მე ბა გარ
კ ვე უ ლი კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის ანაზღა უ
რე ბა, და ნა მა ტი პენ სი ო ნე რე ბი სა და მე
დი ცი ნის მუ შა კე ბის თ ვის და ა.შ.

• იმ პი რე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი, სა მე დი ცი
ნო, ფსი ქო ლო გი უ რი, სა რე ა ბი ლი ტა ცი ო, 
კვე ბით და თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო
ფა, რომ ლე ბიც ადა მი ა ნით ვაჭ რო ბი სა 

და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლებს, 
შშმ პი რებს, ხან დაზ მუ ლებს და მზრუნ
ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ ბავ შ ვებს, ასე ვე სა
ხელ მ წი ფო ზრუნ ვის ქვეშ მყოფ პი რებს 
წარ მო ად გე ნენ.10 

მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა 

მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ დაც ვას თან ერ
თად, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე
ტის პრი ო რი ტე ტია ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა. 
პრი ო რი ტე ტი მო ი ცავს მო სახ ლე ო ბის სა ყო
ველ თაო ჯან დაც ვას, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან
მ რ თე ლო ბის დაც ვას, მო სახ ლე ო ბი სათ ვის 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას პრი
ო რი ტე ტულ სფე რო ებ ში და დიპ ლო მის შემ დ
გომ სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბას.11 აღ ნიშ ნუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბის მი ზა ნი ერ თი მხრივ, და ა ვა
დე ბა თა პრე ვენ ცი ა, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის 
საფ რ თხე ე ბი სად მი სა ხელ მ წი ფოს მზად ყოფ
ნის უზ რუნ ველ ყო ფა, ხო ლო მე ო რე მხრივ, 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის ხელ შეწყო ბა, 
ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის დამ კ ვიდ რე ბა და 
გა დამ დებ და არა გა დამ დებ და ა ვა დე ბა თა 
პრე ვენ ცი ა ა. 
კვლე ვის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მო სახ
ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის მი მარ თუ
ლე ბა სიღ რ მი სე უ ლად გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი არ 
არის და ძი რი თა დი აქ ცენ ტი გა და ტა ნი ლია 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი მარ
თუ ლებთ არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი
ფი ცი რე ბა ზე.

2.1.2 სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის  
ად მი ნის ტ რი რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში

2018 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პრი ო რი
ტე ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სხვა დას ხ ვა სო ცი
ა ლუ რი და ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის გზით, 
ძი რი თა დად, ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე მიმ დი
ნა რე ობს. პროგ რა მე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბას 

10 გაბუნია, 2016. „ექსპერტული კვლევა და საჭიროებების 
მონაწილეობითი ანალიზი სოციალური მომსახურების 
ხელმისაწვდომობის შესახებ.“ სამოქალაქო საზოგა დო
ების ინსტიტუტი.

11 საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შე
სახებ საქართველოს კანონი სახელმწიფო ბიუჯეტის 
პრიორიტეტები და პროგრამები. თავი V. სახელმწიფო 
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები. 20 სექტემბერი, 
2018. www.mof.ge/images/File/biujetiskanoni2018/II 
wardgena/TAVI_V.PDF
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ახორ ცი ე ლებს სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ
ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ თა შრო მის, 
ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა მი ნის ტ რო სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა
ა გენ ტოს სა შუ ა ლე ბით. სა ა გენ ტო ცდი ლობს, 
სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ
ფე ბი შე სა ბა მი სი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით 
და ფუ ლა დი გა სა ცემ ლე ბით უზ რუნ ველ ყოს.
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ერ თ ერ თი მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა მიზ ნობ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მა, რო მე
ლიც სა არ სე ბო შემ წე ო ბით უზ რუნ ველ ყოფს 
სი ღა რი ბე ში მცხოვ რებ ოჯა ხებს. 2018 წლის 
დე კემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, სა ხელ მ წი ფო სო
ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი დან სა არ სე ბო შემ
წე ო ბით მო სარ გებ ლე პი რე ბის რა ო დე ნო ბა 
435, 450 ადა მი ანს შე ად გენ და12. სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ვებ  გ ვერ დ ზე 
არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, სა
არ სე ბო შემ წე ო ბის მიმ ღებ პირ თა რა ო დე
ნო ბა ბო ლო სა მი წლის მან ძილ ზე გარ კ ვე ულ 
ცვი ლე ბებს გა ნიც დი და. 2017 წელს, 2016 
წელ თან შე და რე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა
მით მო სარ გებ ლე თა რა ო დე ნო ბა 20 271 
ბე ნე ფი ცი ა რით ნაკ ლე ბი იყო. 2018 წლის 
დე კემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით კი, წი ნა წელ თან 
შე და რე ბით ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 0,9 პრო ცენ ტით 
შემ ცირ და და 20 363 ბე ნე ფი ცი ა რი შე ად გი
ნა (იხილეთ ცხრი ლი #1). 

  ცხრილი #1.13 საარსებო შემწეობის
   მიმღები მოსახლეობა (20162018)
    
 2016 2017 2018 

საარსებო 
შემწეობის 
მიმღები 
მოსახლეობა 
(კაცი)

476, 084 455,813 435,450 

წილი 
საშუალო 
წლიურ 
მოსახ
ლეობაში (%)

12.8 12.2 11.7

12 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემებრი, 
2018. http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298

13 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემბერი, 
2018. http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298

  ცხრილი #2.14 საარსებო შემწეობის 
  მიმღები ოჯახების რაოდენობა 
  2018 წლის ივლისის მონაცემებით
  საქართველოს რეგიონების მიხედვით.

რეგიონი/
რაიონი

საარ
სებო შემ
წეობის 
მიმღებ 
ოჯახთა 
რაო

დენობა

საარ
სებო 
შემწე
ობის 

მიმღები 
მოსახ
ლეობა

საარსებო 
შემწეობის 

მიმღებ 
ოჯახებზე 

გადა
რიცხული 

თანხა
ქ. თბილისი 30,351 97,896 5,060,469

გურია 4,629 17,689 731,806

რაჭა-ლეჩხუმი 
და ქვემო 
სვანეთი

5,317 12,665 636,360

კახეთი 14,012 48,882 2,221,974

იმერეთი 18,315 63,461 2,719,730

მცხეთა-
მთიანეთი 5,069 15,404 747,164

სამეგრელო-
ზემო სვანეთი 14,499 50,972 2,497,625

სამცხე-
ჯავახეთი 3,204 11,151 447,858

ქვემო 
ქართლი 12,644 44,050 2,037,117

შიდა ქართლი 12,851 46,195 2,100,663

აჭარის 
ავტონომიური 
რესპუბლიკა

8,451 36,921 1,533,372

ზემო 
აფხაზეთი — — —

სულ 129,342 445,286 20,734,138

გარ და სა არ სე ბო შემ წე ო ბი სა, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო, ყო ველ თ ვი უ რად, 
გარ კ ვე ულ ჯგუ ფებ ზე (შშმ პი რი, მარ ჩე ნალ
და კარ გუ ლი, პო ლი ტი კუ რად რეპ რე სი რე
ბუ ლი, სა ხელ მ წი ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბი 
პი რე ბი და ა.შ) ფუ ლად დახ მა რე ბა სა და სა
ყო ფაცხოვ რე ბო სუბ სი დი ებს გას ცემს, რა საც 
სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი გა სა ცემ ლე ბის კა
ტე გო რი ი დან უზ რუნ ველ ყოფს.
ამ მხრივ, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს ყვე ლა ზე მე ტი ბე ნე ფი ცი ა რი _ 76% 
შშმ პირ თა ჯგუ ფი დან ჰყავს. მე ო რე ად გილ ზე 
მარ ჩე ნალ და კარ გუ ლი პი რე ბი არი ან (14%). 
აღ ნიშ ნულ ჯგუფ ში „საქართველოს ტე რი ტო
რი უ ლი მთლი ა ნო ბის თ ვის, თა ვი სუფ ლე ბი
სა და და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის და ღუ პულ, 
უგ ზო უკ ვ ლოდ და კარ გულ, მი ღე ბუ ლი ჭრი
14 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემბერი, 2018.  
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ახორ ცი ე ლებს სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ
ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ თა შრო მის, 
ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა მი ნის ტ რო სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა
ა გენ ტოს სა შუ ა ლე ბით. სა ა გენ ტო ცდი ლობს, 
სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ
ფე ბი შე სა ბა მი სი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით 
და ფუ ლა დი გა სა ცემ ლე ბით უზ რუნ ველ ყოს.
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ერ თ ერ თი მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა მიზ ნობ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მა, რო მე
ლიც სა არ სე ბო შემ წე ო ბით უზ რუნ ველ ყოფს 
სი ღა რი ბე ში მცხოვ რებ ოჯა ხებს. 2018 წლის 
დე კემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, სა ხელ მ წი ფო სო
ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი დან სა არ სე ბო შემ
წე ო ბით მო სარ გებ ლე პი რე ბის რა ო დე ნო ბა 
435, 450 ადა მი ანს შე ად გენ და12. სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ვებ   გ ვერ დ ზე 
არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, სა
არ სე ბო შემ წე ო ბის მიმ ღებ პირ თა რა ო დე
ნო ბა ბო ლო სა მი წლის მან ძილ ზე გარ კ ვე ულ 
ცვი ლე ბებს გა ნიც დი და. 2017 წელს, 2016 
წელ თან შე და რე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა
მით მო სარ გებ ლე თა რა ო დე ნო ბა 20 271 
ბე ნე ფი ცი ა რით ნაკ ლე ბი იყო. 2018 წლის 
დე კემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით კი, წი ნა წელ თან 
შე და რე ბით ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 0,9 პრო ცენ ტით 
შემ ცირ და და 20 363 ბე ნე ფი ცი ა რი შე ად გი
ნა (იხილეთ ცხრი ლი #1). 

  ცხრილი 1.13  საარსებო  შემწეობის
   მიმღები მოსახლეობა (2016 2018)
    
 2016 2017 2018 

საარსებო 
შემწეობის 
მიმღები 
მოსახლეობა 
(კაცი)

476, 084 455,813 435,450 

წილი 
საშუალო 
წლიურ 
მოსახ
ლეობაში (%)

12.8 12.2 11.7

12 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემებრი, 
2018. http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298

13 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემბერი, 
2018. http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298

  ცხრილი 2.14  საარსებო შემწეობის 
  მიმღები ოჯახების რაოდენობა 
  2018 წლის ივლისის მონაცემებით
  საქართველოს რეგიონების მიხედვით.
რეგიონი/
რაიონი

საარ-
სებო შემ-
წეობის 
მიმღებ 
ოჯახთა 
რაო-

დენობა

საარ-
სებო 
შემწე-
ობის 

მიმღები 
მოსახ-
ლეობა

საარსებო 
შემწეობის 

მიმღებ 
ოჯახებზე 

გადა-
რიცხული 

თანხა
ქ. თბილისი 30,351 97,896 5,060,469

გურია 4,629 17,689 731,806

რაჭა-ლეჩხუმი 
და ქვემო 
სვანეთი

5,317 12,665 636,360

კახეთი 14,012 48,882 2,221,974

იმერეთი 18,315 63,461 2,719,730

მცხეთა-
მთიანეთი 5,069 15,404 747,164

სამეგრელო-
ზემო სვანეთი 14,499 50,972 2,497,625

სამცხე-
ჯავახეთი 3,204 11,151 447,858

ქვემო 
ქართლი 12,644 44,050 2,037,117

შიდა ქართლი 12,851 46,195 2,100,663

აჭარის 
ავტონომიური 
რესპუბლიკა

8,451 36,921 1,533,372

ზემო 
აფხაზეთი — — —

სულ 129,342 445,286 20,734,138

გარ და სა არ სე ბო შემ წე ო ბი სა, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო, ყო ველ თ ვი უ რად, 
გარ კ ვე ულ ჯგუ ფებ ზე (შშმ პი რი, მარ ჩე ნალ
და კარ გუ ლი, პო ლი ტი კუ რად რეპ რე სი რე
ბუ ლი, სა ხელ მ წი ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბი 
პი რე ბი და ა.შ) ფუ ლად დახ მა რე ბა სა და სა
ყო ფაცხოვ რე ბო სუბ სი დი ებს გას ცემს, რა საც 
სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი გა სა ცემ ლე ბის კა
ტე გო რი ი დან უზ რუნ ველ ყოფს.
ამ მხრივ, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს ყვე ლა ზე მე ტი ბე ნე ფი ცი ა რი _ 76% 
შშმ პირ თა ჯგუ ფი დან ჰყავს. მე ო რე ად გილ ზე 
მარ ჩე ნალ და კარ გუ ლი პი რე ბი არი ან (14%). 
აღ ნიშ ნულ ჯგუფ ში „საქართველოს ტე რი ტო
რი უ ლი მთლი ა ნო ბის თ ვის, თა ვი სუფ ლე ბი
სა და და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის და ღუ პულ, 
უგ ზო უკ ვ ლოდ და კარ გულ, მი ღე ბუ ლი ჭრი
14 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემბერი, 2018.  

http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298
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და ლტოლ ვი ლი მო ქა ლა ქე ე ბი, ტრე ფი კინ
გის და სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ
ლი ადა მი ა ნე ბი და სხვა. 
თი თო ე უ ლი ჯგუ ფის თ ვის გან საზღ ვ რუ ლია 
პროგ რა მე ბი და ფი ნან სუ რი გა სა ცემ ლე ბი, 
რომ ლე ბიც მა თი მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე
ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, სა ზო გა დო ე ბა ში ინ ტეგ
რა ცი ას და რე ა ბი ლი ტა ცი ას უწყობს ხელს. 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის კუთხით, 
სა ხელ მ წი ფო პრი ო რი ტე ტებს წარ მო ად გენს:
• მო სახ ლე ო ბის სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო

ფა _ ამ კა ტე გო რი ა ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლია 
რო გორც ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბი (ქალები 
– 60 წლი დან, მა მა კა ცე ბი – 65 წლი დან), 
ასე ვე სხვა პირ თა წრე, რომ ლე ბიც სარ
გებ ლო ბენ სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მით. ესე ნია ძა ლო ვა ნი სტრუქ
ტუ რე ბის _ პრო კუ რა ტუ რის და მისთ. ყო
ფი ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი. 

• მო სახ ლე ო ბის გარ კ ვე უ ლი კა ტე გო რი ის
თ ვის (სიღარიბის ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი 
ოჯა ხე ბი, დევ ნი ლე ბი, ლტოლ ვი ლე ბი, 
ორ სუ ლე ბი და ა.შ.) მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა
ლუ რი დახ მა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა _ ძი
რი თა დად ეს არის ფუ ლა დი სარ გე ბე ლი 
_ ე.წ. გა სა ცემ ლე ბი, რო მე ლიც ხორ ცი
ელ დე ბა, ერ თი მხრივ, სა არ სე ბო შემ წე
ო ბის, ხო ლო მე ო რე მხრივ, სო ცი ა ლუ რი 
პა კე ტის პროგ რა მე ბით. 

• სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცია და ბავ შ ვ ზე 
ზრუნ ვა აერ თი ა ნებს შემ დეგ მოწყ ვ ლად 
ჯგუ ფებს: შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე პი რე ბი, ხან დაზ მუ ლე ბი და სხვა
დას ხ ვა რის კის ქვეშ მყო ფი ბავ შ ვე ბი. 
სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცია და ბავ შ ვ ზე 
ზრუნ ვა შე სა ბა მი სი მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი
სათ ვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბას და გა და უ
დე ბელ დახ მა რე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 

• მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბებ ში მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ო ბის გარ კ ვე უ ლი შე ღა ვა თე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფა _ აქ იგულ სიხ მე ბა გარ
კ ვე უ ლი კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის ანაზღა უ
რე ბა, და ნა მა ტი პენ სი ო ნე რე ბი სა და მე
დი ცი ნის მუ შა კე ბის თ ვის და ა.შ.

• იმ პი რე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი, სა მე დი ცი
ნო, ფსი ქო ლო გი უ რი, სა რე ა ბი ლი ტა ცი ო, 
კვე ბით და თავ შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო
ფა, რომ ლე ბიც ადა მი ა ნით ვაჭ რო ბი სა 

და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლებს, 
შშმ პი რებს, ხან დაზ მუ ლებს და მზრუნ
ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ ბავ შ ვებს, ასე ვე სა
ხელ მ წი ფო ზრუნ ვის ქვეშ მყოფ პი რებს 
წარ მო ად გე ნენ.10 

მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა 

მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ დაც ვას თან ერ
თად, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე
ტის პრი ო რი ტე ტია ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა. 
პრი ო რი ტე ტი მო ი ცავს მო სახ ლე ო ბის სა ყო
ველ თაო ჯან დაც ვას, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან
მ რ თე ლო ბის დაც ვას, მო სახ ლე ო ბი სათ ვის 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას პრი
ო რი ტე ტულ სფე რო ებ ში და დიპ ლო მის შემ დ
გომ სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბას.11 აღ ნიშ ნუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბის მი ზა ნი ერ თი მხრივ, და ა ვა
დე ბა თა პრე ვენ ცი ა, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის 
საფ რ თხე ე ბი სად მი სა ხელ მ წი ფოს მზად ყოფ
ნის უზ რუნ ველ ყო ფა, ხო ლო მე ო რე მხრივ, 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის ხელ შეწყო ბა, 
ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის დამ კ ვიდ რე ბა და 
გა დამ დებ და არა გა დამ დებ და ა ვა დე ბა თა 
პრე ვენ ცი ა ა. 
კვლე ვის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მო სახ
ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის მი მარ თუ
ლე ბა სიღ რ მი სე უ ლად გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი არ 
არის და ძი რი თა დი აქ ცენ ტი გა და ტა ნი ლია 
მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი მარ
თუ ლებთ არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი
ფი ცი რე ბა ზე.

2.1.2 სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის  
ად მი ნის ტ რი რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში

2018 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პრი ო რი
ტე ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სხვა დას ხ ვა სო ცი
ა ლუ რი და ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის გზით, 
ძი რი თა დად, ცენ ტ რა ლურ დო ნე ზე მიმ დი
ნა რე ობს. პროგ რა მე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბას 

10 გაბუნია, 2016. „ექსპერტული კვლევა და საჭიროებების 
მონაწილეობითი ანალიზი სოციალური მომსახურების 
ხელმისაწვდომობის შესახებ.“ სამოქალაქო საზოგა დო
ების ინსტიტუტი.

11 საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შე
სახებ საქართველოს კანონი სახელმწიფო ბიუჯეტის 
პრიორიტეტები და პროგრამები. თავი V. სახელმწიფო 
ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები. 20 სექტემბერი, 
2018. www.mof.ge/images/File/biujetiskanoni2018/II 
wardgena/TAVI_V.PDF
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ახორ ცი ე ლებს სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ
ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ თა შრო მის, 
ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა მი ნის ტ რო სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა
ა გენ ტოს სა შუ ა ლე ბით. სა ა გენ ტო ცდი ლობს, 
სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ
ფე ბი შე სა ბა მი სი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით 
და ფუ ლა დი გა სა ცემ ლე ბით უზ რუნ ველ ყოს.
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ერ თ ერ თი მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა მიზ ნობ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მა, რო მე
ლიც სა არ სე ბო შემ წე ო ბით უზ რუნ ველ ყოფს 
სი ღა რი ბე ში მცხოვ რებ ოჯა ხებს. 2018 წლის 
დე კემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, სა ხელ მ წი ფო სო
ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი დან სა არ სე ბო შემ
წე ო ბით მო სარ გებ ლე პი რე ბის რა ო დე ნო ბა 
435, 450 ადა მი ანს შე ად გენ და12. სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ვებ   გ ვერ დ ზე 
არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, სა
არ სე ბო შემ წე ო ბის მიმ ღებ პირ თა რა ო დე
ნო ბა ბო ლო სა მი წლის მან ძილ ზე გარ კ ვე ულ 
ცვი ლე ბებს გა ნიც დი და. 2017 წელს, 2016 
წელ თან შე და რე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა
მით მო სარ გებ ლე თა რა ო დე ნო ბა 20 271 
ბე ნე ფი ცი ა რით ნაკ ლე ბი იყო. 2018 წლის 
დე კემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით კი, წი ნა წელ თან 
შე და რე ბით ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 0,9 პრო ცენ ტით 
შემ ცირ და და 20 363 ბე ნე ფი ცი ა რი შე ად გი
ნა (იხილეთ ცხრი ლი #1). 

  ცხრილი 1.13  საარსებო  შემწეობის
   მიმღები მოსახლეობა (2016 2018)
    
 2016 2017 2018 

საარსებო 
შემწეობის 
მიმღები 
მოსახლეობა 
(კაცი)

476, 084 455,813 435,450 

წილი 
საშუალო 
წლიურ 
მოსახ
ლეობაში (%)

12.8 12.2 11.7

12 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემებრი, 
2018. http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298

13 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემბერი, 
2018. http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298

  ცხრილი 2.14  საარსებო შემწეობის 
  მიმღები ოჯახების რაოდენობა 
  2018 წლის ივლისის მონაცემებით
  საქართველოს რეგიონების მიხედვით.
რეგიონი/
რაიონი

საარ-
სებო შემ-
წეობის 
მიმღებ 
ოჯახთა 
რაო-

დენობა

საარ-
სებო 
შემწე-
ობის 

მიმღები 
მოსახ-
ლეობა

საარსებო 
შემწეობის 

მიმღებ 
ოჯახებზე 

გადა-
რიცხული 

თანხა
ქ. თბილისი 30,351 97,896 5,060,469

გურია 4,629 17,689 731,806

რაჭა-ლეჩხუმი 
და ქვემო 
სვანეთი

5,317 12,665 636,360

კახეთი 14,012 48,882 2,221,974

იმერეთი 18,315 63,461 2,719,730

მცხეთა-
მთიანეთი 5,069 15,404 747,164

სამეგრელო-
ზემო სვანეთი 14,499 50,972 2,497,625

სამცხე-
ჯავახეთი 3,204 11,151 447,858

ქვემო 
ქართლი 12,644 44,050 2,037,117

შიდა ქართლი 12,851 46,195 2,100,663

აჭარის 
ავტონომიური 
რესპუბლიკა

8,451 36,921 1,533,372

ზემო 
აფხაზეთი — — —

სულ 129,342 445,286 20,734,138

გარ და სა არ სე ბო შემ წე ო ბი სა, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო, ყო ველ თ ვი უ რად, 
გარ კ ვე ულ ჯგუ ფებ ზე (შშმ პი რი, მარ ჩე ნალ
და კარ გუ ლი, პო ლი ტი კუ რად რეპ რე სი რე
ბუ ლი, სა ხელ მ წი ფო კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბი 
პი რე ბი და ა.შ) ფუ ლად დახ მა რე ბა სა და სა
ყო ფაცხოვ რე ბო სუბ სი დი ებს გას ცემს, რა საც 
სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი გა სა ცემ ლე ბის კა
ტე გო რი ი დან უზ რუნ ველ ყოფს.
ამ მხრივ, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს ყვე ლა ზე მე ტი ბე ნე ფი ცი ა რი _ 76% 
შშმ პირ თა ჯგუ ფი დან ჰყავს. მე ო რე ად გილ ზე 
მარ ჩე ნალ და კარ გუ ლი პი რე ბი არი ან (14%). 
აღ ნიშ ნულ ჯგუფ ში „საქართველოს ტე რი ტო
რი უ ლი მთლი ა ნო ბის თ ვის, თა ვი სუფ ლე ბი
სა და და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის და ღუ პულ, 
უგ ზო უკ ვ ლოდ და კარ გულ, მი ღე ბუ ლი ჭრი
14 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 30 დეკემბერი, 2018.  

http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298
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ლო ბე ბის შე დე გად გარ დაც ვ ლილ თა ოჯა ხე
ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ” კა ნო ნით 
გან საზღ ვ რუ ლი კა ტე გო რიაა გა ერ თი ა ნე ბუ
ლი. ამა ვე ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა სამ ხედ რო ძა
ლე ბის ვე ტე რა ნე ბი და პო ლი ტი კუ რი რეპ რე
სი ე ბის მსხვერ პ ლად აღი ა რე ბუ ლი პი რე ბი.15 
(იხილეთ დი აგ რა მა 1).16

0%

0% 4%
6%

14%

76%

დიაგრამა 1. სოციალური პაკეტის 
მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების 

მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით 2018 წელი 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
 მარჩენალდაკარგული ოჯახის წევრი
 პოლიტ. რეპრესირებულები
 სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებები
 საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებები
 სხვა

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, კვლე ვა მიზ ნად 
ისა ხავს ში და ქარ თ ლის ოთხ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში (გორი, ქა რე ლი, ხა შუ რი, კას პი) სო
ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა და გან
ცხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სის გა ა ა ნა ლი ზე ბას, 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მი სა და ქვეპ როგ რა მის და გეგ მ ვის პრო
ცე სის შეს წავ ლას, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის ჩარ თუ ლო ბის პრაქ ტი კის მი მო ხილ ვას 
და სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბით მო სარ
გებ ლე მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ტერ ვი უ ებ ზე დაყ რ
დ ნო ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ
რი პო ლიტ კის შე მუ შა ვე ბი სას სა ზო გა დო ე ბის 
კმა ყო ფი ლე ბის, ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და 
ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბას. 
15 სოციალური  მომსახურების სააგენტო. 20 სექტემბერი, 2018.  

www.ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1292
16 სოციალური მომსახურების სააგენტო. 20 სექტემბერი, 2018. 

www.ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610

3. სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
პო ლი ტი კის ანა ლი ზი სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში
გარ და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ
რა მე ბი სა, ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ველ 
ერ თე უ ლებ ში შექ მ ნი ლია სო ცი ა ლუ რი და 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სამ სა ხუ რე ბი და 
გან ყო ფი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მთავ რო ბის 
მი ერ გან საზღ ვ რულ ძი რი თად პრი ო რი ტე
ტებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, სხვა დას ხ ვა რე გი ონ
ში, გან ს ხ ვა ვე ბულ სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს 
სთა ვა ზო ბენ ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას. 
მუ ნი ცი პა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი 
მეტ წი ლად, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა
მე ბის შე მავ სე ბე ლი ა. 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის შე სა ხებ სფე რო ში საქ მი ა ნო ბის გან მა
ხორ ცი ე ლე ბელ სუ ბი ექ ტე ბად სა ქარ თ ვე ლოს 
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ
თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა
ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, მის სამ ხა რეო 
ერ თე უ ლებს და ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებს მო ი აზ რებს. 

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე
ლოს კა ნო ნის მი ხედ ვით17 (მუხლი 18, პუნ ქ
ტი 1), ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნო ე ბი:
ა) სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად

გე ნი ლი წე სით მო ნა წი ლე ო ბენ შე ფა სე ბის 
სეს ტე მა ში (სისტემის მეშ ვე ო ბით ფას დე ბა 
ოჯა ხის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო
მა რე ო ბა და დგინ დე ბა კე თილ დღე ო ბის 
დო ნე);

ბ) უსახ ლ კა რო პი რებს უზ რუნ ველ ყო ფენ 
თავ შე საფ რით;

გ) აწარ მო ე ბენ თავ შე სა ფარ ში მყო ფი პი რე
ბის რე გის ტ რა ცი ას;

დ) უზ რუნ ველ ყო ფენ რე გის ტ რი რე ბუ ლი უსახ
ლ კა რო პი რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
სა ა გენ ტოს თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას.

17 საქართველოს კანონი „სოციალური დახმარების 
შესახებ“, ხელმისაწვდომია: www.matsne.gov.ge/ka/
document/view/ 23098?publication=12
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ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
გა ხორ ცი ე ლე ბი სას, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო
ნი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შე სა ხებ მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტებს ავა ლებს, ამა ვე კა ნო ნით 
გან საზღ ვ რუ ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თ ვის გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი სარ გებ ლის შე სა ხებ არ
სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა მი ნის ტ რო სა და 
სა ა გენ ტოს თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ
ველ ყო ფას, ასე ვე ამ ინ ფორ მა ცი ის შე თავ სე
ბას სა ა გენ ტოს მი ერ წარ მო ე ბულ ქვე ყა ნა ში 
მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა
ხე ბის მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზას თან მი ნის ტ
რის მი ერ დად გე ნი ლი წე სით, ფორ მით და 
პე რი ო დუ ლო ბით (სოციალური დახ მა რე ბის 
შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი; მუხ ლი 18, 
პუნ ქ ტი 2).

„ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო
დექ სის“ მე16 მუხ ლის მე სა მე პუნ ქ ტის თა
ნახ მად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, 
სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით გა დაწყ ვი ტოს ნე
ბის მი ე რი სა კითხი, რომ ლის გა დაწყ ვე ტაც 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით არ არის 
ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო
სი ლე ბა და აკ რ ძა ლუ ლი არ არის კა ნო ნით. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
შე უძ ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს ღო ნის ძი ე ბე ბი 
და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის, სოფ ლის მე ურ
ნე ო ბი სა, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის თ ვის და 
შე ი მუ შა ვოს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის, ჯან
დაც ვის და სხვა პროგ რა მე ბი.18

კვლე ვის დო კუ მენ ტის მე სა მე თავ ში გა ა ნა
ლი ზე ბუ ლია გო რის, ხა შუ რის, კას პი სა და 
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა და 
იმ პ ლე მენ ტა ცი ის პრო ცე სი.
თი თო ე უ ლი ქვე თა ვი სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი ზო გა დი სი ტუ ა ცი ის ანა
ლი ზით იწყე ბა და გვაწ ვ დის ინ ფორ მა ცი ას 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კი სა 
და შე სა ბა მის ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულ ში სა
არ სე ბო შემ წე ო ბის მიმ ღე ბი მო სახ ლე ო ბის 
რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ. შემ დ გომ, მი მო ხი ლუ
ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე
ტი სა და სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
პრო ცე სი, რა საც სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის აღ წე რა და არ სე ბუ ლი სო ცი
ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის და პროგ რა მე ბის დე ტა ლუ

18 „სახელმწიფო სტანდარტები და ტექნიკური რეგ ლამენ
ტები მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული 
უფლებამოსილებების სფეროში“, რეგიონული განვითა
რების პროგრამა, თბილისი, 2016 წელი.

რი ანა ლი ზი მოს დევს. ქვე თა ვი გრძელ დე ბა 
თი თო ე უ ლი სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის 
სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი მო სახ ლე ო ბის 
მი ერ ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის / ქ ვეპ როგ რა მე ბის შე ფა სე ბის გან ხილ
ვით, და სას რულს კი, თი თო ე უ ლი სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურ სფე რო ში არ
სე ბუ ლი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბია იდენ ტი
ფი ცი რე ბუ ლი.

3.1 გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ
სა ხუ რის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 
წელს გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე
ო ბა 123 200 ადა მი ანს შე ად გენ და.19 ამა ვე 
წლის ნო ემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში სა არ სე ბო შემ წე ო ბის (სოციალური 
დახ მა რე ბის) მიმ ღე ბი 19 667 ადა მი ა ნია 
(გორის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი მო სახ
ლე ბის 27.9%).20 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2017 
წელ თან შე და რე ბით, მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ
რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ თა პრო ცენ ტუ ლი რა
ო დე ნო ბა, 2018 წელს 10%ით გა ი ზარ და.21

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს #31 
დად გე ნი ლე ბის მი ხედ ვით (მე16 მუხ ლი, 
პუნ ქ ტი 4) 2018 წელს, გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ერ თ ერ თი მთა ვა რი პრი ო რი ტე
ტი ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი სა კითხე ბი ა.  
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის  
(44 468 000 ლა რი) 6,6% (2 085 000 ლა
რი) სწო რედ მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვა სა და სო ცი ა ლურ უზ რუნ ველ ყო ფას 
ხმარ დე ბა და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი წი ნა წელ
თან შე და რე ბით 1.8%თაა გაზ რ დი ლი. ამ 
ფი ნან სუ რი რე სურ სით, გო რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი ცდი ლობს,22 

19 მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვით
მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით.  15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo

20 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018. www.ssa.
gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 

21 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2017 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018.

22 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #31 დად გე
ნილება „გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ“, 25 დეკემბერი, 2018 წელი.   
www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3948460?pub
lication=0
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ლო ბე ბის შე დე გად გარ დაც ვ ლილ თა ოჯა ხე
ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ” კა ნო ნით 
გან საზღ ვ რუ ლი კა ტე გო რიაა გა ერ თი ა ნე ბუ
ლი. ამა ვე ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა სამ ხედ რო ძა
ლე ბის ვე ტე რა ნე ბი და პო ლი ტი კუ რი რეპ რე
სი ე ბის მსხვერ პ ლად აღი ა რე ბუ ლი პი რე ბი.15 
(იხილეთ დი აგ რა მა 1).16
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დიაგრამა 1. სოციალური პაკეტის 
მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების 

მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით 2018 წელი 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
 მარჩენალდაკარგული ოჯახის წევრი
 პოლიტ. რეპრესირებულები
 სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებები
 საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებები
 სხვა

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, კვლე ვა მიზ ნად 
ისა ხავს ში და ქარ თ ლის ოთხ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში (გორი, ქა რე ლი, ხა შუ რი, კას პი) სო
ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა და გან
ცხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სის გა ა ა ნა ლი ზე ბას, 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მი სა და ქვეპ როგ რა მის და გეგ მ ვის პრო
ცე სის შეს წავ ლას, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის ჩარ თუ ლო ბის პრაქ ტი კის მი მო ხილ ვას 
და სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბით მო სარ
გებ ლე მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ტერ ვი უ ებ ზე დაყ რ
დ ნო ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ
რი პო ლიტ კის შე მუ შა ვე ბი სას სა ზო გა დო ე ბის 
კმა ყო ფი ლე ბის, ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და 
ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბას. 
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3. სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
პო ლი ტი კის ანა ლი ზი სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში
გარ და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ
რა მე ბი სა, ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ველ 
ერ თე უ ლებ ში შექ მ ნი ლია სო ცი ა ლუ რი და 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სამ სა ხუ რე ბი და 
გან ყო ფი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მთავ რო ბის 
მი ერ გან საზღ ვ რულ ძი რი თად პრი ო რი ტე
ტებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, სხვა დას ხ ვა რე გი ონ
ში, გან ს ხ ვა ვე ბულ სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს 
სთა ვა ზო ბენ ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას. 
მუ ნი ცი პა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი 
მეტ წი ლად, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა
მე ბის შე მავ სე ბე ლი ა. 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის შე სა ხებ სფე რო ში საქ მი ა ნო ბის გან მა
ხორ ცი ე ლე ბელ სუ ბი ექ ტე ბად სა ქარ თ ვე ლოს 
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ
თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა
ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, მის სამ ხა რეო 
ერ თე უ ლებს და ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებს მო ი აზ რებს. 

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე
ლოს კა ნო ნის მი ხედ ვით17 (მუხლი 18, პუნ ქ
ტი 1), ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნო ე ბი:
ა) სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად

გე ნი ლი წე სით მო ნა წი ლე ო ბენ შე ფა სე ბის 
სეს ტე მა ში (სისტემის მეშ ვე ო ბით ფას დე ბა 
ოჯა ხის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო
მა რე ო ბა და დგინ დე ბა კე თილ დღე ო ბის 
დო ნე);

ბ) უსახ ლ კა რო პი რებს უზ რუნ ველ ყო ფენ 
თავ შე საფ რით;

გ) აწარ მო ე ბენ თავ შე სა ფარ ში მყო ფი პი რე
ბის რე გის ტ რა ცი ას;

დ) უზ რუნ ველ ყო ფენ რე გის ტ რი რე ბუ ლი უსახ
ლ კა რო პი რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
სა ა გენ ტოს თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას.

17 საქართველოს კანონი „სოციალური დახმარების 
შესახებ“, ხელმისაწვდომია: www.matsne.gov.ge/ka/
document/view/ 23098?publication=12
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ლო ბე ბის შე დე გად გარ დაც ვ ლილ თა ოჯა ხე
ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ხებ” კა ნო ნით 
გან საზღ ვ რუ ლი კა ტე გო რიაა გა ერ თი ა ნე ბუ
ლი. ამა ვე ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა სამ ხედ რო ძა
ლე ბის ვე ტე რა ნე ბი და პო ლი ტი კუ რი რეპ რე
სი ე ბის მსხვერ პ ლად აღი ა რე ბუ ლი პი რე ბი.15 
(იხილეთ დი აგ რა მა 1).16

0%

0% 4%
6%

14%

76%

დიაგრამა 1. სოციალური პაკეტის 
მიმღებთა რაოდენობა ჯგუფების 

მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით 2018 წელი 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
 მარჩენალდაკარგული ოჯახის წევრი
 პოლიტ. რეპრესირებულები
 სახელმწიფო კომპენსაციის მიმღებები
 საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღებები
 სხვა

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, კვლე ვა მიზ ნად 
ისა ხავს ში და ქარ თ ლის ოთხ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში (გორი, ქა რე ლი, ხა შუ რი, კას პი) სო
ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა და გან
ცხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სის გა ა ა ნა ლი ზე ბას, 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მი სა და ქვეპ როგ რა მის და გეგ მ ვის პრო
ცე სის შეს წავ ლას, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის ჩარ თუ ლო ბის პრაქ ტი კის მი მო ხილ ვას 
და სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბით მო სარ
გებ ლე მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ტერ ვი უ ებ ზე დაყ რ
დ ნო ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ
რი პო ლიტ კის შე მუ შა ვე ბი სას სა ზო გა დო ე ბის 
კმა ყო ფი ლე ბის, ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და 
ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბას. 
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www.ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1292
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3. სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
პო ლი ტი კის ანა ლი ზი სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში
გარ და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ
რა მე ბი სა, ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ველ 
ერ თე უ ლებ ში შექ მ ნი ლია სო ცი ა ლუ რი და 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სამ სა ხუ რე ბი და 
გან ყო ფი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მთავ რო ბის 
მი ერ გან საზღ ვ რულ ძი რი თად პრი ო რი ტე
ტებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, სხვა დას ხ ვა რე გი ონ
ში, გან ს ხ ვა ვე ბულ სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს 
სთა ვა ზო ბენ ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას. 
მუ ნი ცი პა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი 
მეტ წი ლად, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა
გენ ტოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა
მე ბის შე მავ სე ბე ლი ა. 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის შე სა ხებ სფე რო ში საქ მი ა ნო ბის გან მა
ხორ ცი ე ლე ბელ სუ ბი ექ ტე ბად სა ქარ თ ვე ლოს 
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ
თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა
ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, მის სამ ხა რეო 
ერ თე უ ლებს და ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებს მო ი აზ რებს. 

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე
ლოს კა ნო ნის მი ხედ ვით17 (მუხლი 18, პუნ ქ
ტი 1), ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
ორ გა ნო ე ბი:
ა) სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად

გე ნი ლი წე სით მო ნა წი ლე ო ბენ შე ფა სე ბის 
სეს ტე მა ში (სისტემის მეშ ვე ო ბით ფას დე ბა 
ოჯა ხის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო
მა რე ო ბა და დგინ დე ბა კე თილ დღე ო ბის 
დო ნე);

ბ) უსახ ლ კა რო პი რებს უზ რუნ ველ ყო ფენ 
თავ შე საფ რით;

გ) აწარ მო ე ბენ თავ შე სა ფარ ში მყო ფი პი რე
ბის რე გის ტ რა ცი ას;

დ) უზ რუნ ველ ყო ფენ რე გის ტ რი რე ბუ ლი უსახ
ლ კა რო პი რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
სა ა გენ ტოს თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას.

17 საქართველოს კანონი „სოციალური დახმარების 
შესახებ“, ხელმისაწვდომია: www.matsne.gov.ge/ka/
document/view/ 23098?publication=12
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ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
გა ხორ ცი ე ლე ბი სას, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო
ნი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შე სა ხებ მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტებს ავა ლებს, ამა ვე კა ნო ნით 
გან საზღ ვ რუ ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თ ვის გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი სარ გებ ლის შე სა ხებ არ
სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა მი ნის ტ რო სა და 
სა ა გენ ტოს თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ
ველ ყო ფას, ასე ვე ამ ინ ფორ მა ცი ის შე თავ სე
ბას სა ა გენ ტოს მი ერ წარ მო ე ბულ ქვე ყა ნა ში 
მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა
ხე ბის მო ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზას თან მი ნის ტ
რის მი ერ დად გე ნი ლი წე სით, ფორ მით და 
პე რი ო დუ ლო ბით (სოციალური დახ მა რე ბის 
შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი; მუხ ლი 18, 
პუნ ქ ტი 2).

„ადგილობრივი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კო
დექ სის“ მე16 მუხ ლის მე სა მე პუნ ქ ტის თა
ნახ მად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, 
სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით გა დაწყ ვი ტოს ნე
ბის მი ე რი სა კითხი, რომ ლის გა დაწყ ვე ტაც 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით არ არის 
ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო
სი ლე ბა და აკ რ ძა ლუ ლი არ არის კა ნო ნით. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
შე უძ ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს ღო ნის ძი ე ბე ბი 
და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის, სოფ ლის მე ურ
ნე ო ბი სა, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის თ ვის და 
შე ი მუ შა ვოს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის, ჯან
დაც ვის და სხვა პროგ რა მე ბი.18

კვლე ვის დო კუ მენ ტის მე სა მე თავ ში გა ა ნა
ლი ზე ბუ ლია გო რის, ხა შუ რის, კას პი სა და 
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა და 
იმ პ ლე მენ ტა ცი ის პრო ცე სი.
თი თო ე უ ლი ქვე თა ვი სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებ ში არ სე ბუ ლი ზო გა დი სი ტუ ა ცი ის ანა
ლი ზით იწყე ბა და გვაწ ვ დის ინ ფორ მა ცი ას 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კი სა 
და შე სა ბა მის ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულ ში სა
არ სე ბო შემ წე ო ბის მიმ ღე ბი მო სახ ლე ო ბის 
რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ. შემ დ გომ, მი მო ხი ლუ
ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე
ტი სა და სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
პრო ცე სი, რა საც სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის აღ წე რა და არ სე ბუ ლი სო ცი
ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის და პროგ რა მე ბის დე ტა ლუ

18 „სახელმწიფო სტანდარტები და ტექნიკური რეგ ლამენ
ტები მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული 
უფლებამოსილებების სფეროში“, რეგიონული განვითა
რების პროგრამა, თბილისი, 2016 წელი.

რი ანა ლი ზი მოს დევს. ქვე თა ვი გრძელ დე ბა 
თი თო ე უ ლი სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის 
სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი მო სახ ლე ო ბის 
მი ერ ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის / ქ ვეპ როგ რა მე ბის შე ფა სე ბის გან ხილ
ვით, და სას რულს კი, თი თო ე უ ლი სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურ სფე რო ში არ
სე ბუ ლი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბია იდენ ტი
ფი ცი რე ბუ ლი.

3.1 გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი

სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ
სა ხუ რის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 
წელს გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე
ო ბა 123 200 ადა მი ანს შე ად გენ და.19 ამა ვე 
წლის ნო ემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში სა არ სე ბო შემ წე ო ბის (სოციალური 
დახ მა რე ბის) მიმ ღე ბი 19 667 ადა მი ა ნია 
(გორის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი მო სახ
ლე ბის 27.9%).20 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2017 
წელ თან შე და რე ბით, მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ
რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ თა პრო ცენ ტუ ლი რა
ო დე ნო ბა, 2018 წელს 10%ით გა ი ზარ და.21

გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს #31 
დად გე ნი ლე ბის მი ხედ ვით (მე16 მუხ ლი, 
პუნ ქ ტი 4) 2018 წელს, გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ერ თ ერ თი მთა ვა რი პრი ო რი ტე
ტი ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი სა კითხე ბი ა.  
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის  
(44 468 000 ლა რი) 6,6% (2 085 000 ლა
რი) სწო რედ მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვა სა და სო ცი ა ლურ უზ რუნ ველ ყო ფას 
ხმარ დე ბა და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი წი ნა წელ
თან შე და რე ბით 1.8%თაა გაზ რ დი ლი. ამ 
ფი ნან სუ რი რე სურ სით, გო რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი ცდი ლობს,22 

19 მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვით
მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით.  15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo

20 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018. www.ssa.
gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 

21 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2017 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018.

22 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #31 დად გე
ნილება „გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ“, 25 დეკემბერი, 2018 წელი.   
www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3948460?pub
lication=0
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და გეგ მ ვი სა და შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ზე სა უბ
რი სას, არც ერთ რეს პონ დენტს ზე მო აღ ნიშ
ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბი არ უხ სე ნე ბი ა. რო გორც 
გა მო იკ ვე თა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სო
ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის და გეგ მ ვის დროს თა ნამ შ რომ ლობს სა
მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რო მელ თაც 
იცი ან ად გი ლობ რი ვი თე მის სა ჭი რო ე ბე
ბი. აღ ნიშ ნულ ჯგუ ფებ თან თა ნამ შ რომ ლო
ბა გარ კ ვე ულ წი ლად იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ას 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მოთხოვ ნი ლე ბებ ზე, 
თუმ ცა, გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სა მო ქა
ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სრუ ლად ვერ მო ი
ცა ვენ ყვე ლა მოწყ ვ ლად ჯგუფს და ვერ ფა
რა ვენ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა 
სო ფელს, ინ ფორ მა ცია ფრაგ მენ ტუ ლი და 
არა საკ მა რი სი ა. 
მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბა ბი უ ჯე ტის და
გეგ მ ვის პრო ცეს ში მცი რეა და ძი რი თა დად 
გა მო ი ხა ტე ბა სა ჯა რო გან ხილ ვებ ში მო სახ
ლე ო ბის ფრაგ მენ ტუ ლი მო ნა წი ლე ო ბით. სა
ჯა რო გან ხილ ვე ბი უმ თავ რე სად ფორ მა ლურ 
ხა სი ათს ატა რებს, სა დაც მო ნა წი ლე თა მო
ბი ლი ზე ბა სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით 
ხდე ბა. ეს კი გარ კ ვე ულ წი ლად გა მო რიცხავს 
იმ მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბას, რომ ლებ
საც არ აქვთ სა თა ნა დო უნა რე ბი და წვდო
მა კომ პი უ ტე რულ ტექ ნი კა სა თუ, ინ ტერ ნეტ 
რე სურ სებ ზე და ა.შ. სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბის 
ად გი ლი ხში რად მუ ნი ცი პა ლუ რი ცენ ტ რი _ 
ქა ლა ქი გო რი ა, რაც და მა ტე ბით დაბ რ კო
ლე ბას წარ მო ად გენს სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ო ბის თ ვის. მო ნა წი ლე ე ბის ჩარ თუ
ლო ბა ში, ძი რი თა დად იგუ ლის ხ მე ბა მხო
ლოდ მათ თ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა. ძა
ლი ან იშ ვი ა თია რა ი მე სა ხის ინი ცი ა ტი ვე ბი სა 
და რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დ გე ნა მო ქა ლა ქე
ე ბის მხრი დან. 

3.1.2 სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის  
გა ცე მის წე სი
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მა რე გუ ლირ დე ბა _ „გორის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2018 წლის ად გი ლობ
რი ვი ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს #57 დად გე ნი
ლე ბით,25 რომ ლის მი ხედ ვი თაც, პროგ რა მით 
სარ გებ ლო ბა შე უძ ლია გო რის მუ ნი ცი პა

25 შემდგომში, სოციალური დახმარების გაცემის წესი.

ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 2018 წლის 1 იან
ვ რამ დე რე გის ტ რი რე ბულ მო სახ ლე ო ბას26 
და ასე ვე, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 
მცხოვ რებ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პი
რებს. ამა ვე დე ბუ ლე ბით არის გან საზღ ვ რუ
ლი ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის გა ცე მის პი რო ბე ბი, მიმ ღებ თა 
(ბენეფიციართა) კა ტე გო რი ე ბი, მათ მი ერ 
წარ მო სად გე ნი დო კუ მენ ტა ცი ის სა ხე ო ბე
ბი და დახ მა რე ბის სა ხით გა სა ცე მი თან ხის 
ოდე ნო ბე ბი. 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წე სი წარ
მო ად გენს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ
რა მის გა უმ ჯო ბე სე ბულ დო კუ მენტს. თუ 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მა გან
საზღ ვ რავს სა მიზ ნე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის კა ტე
გო რი ებს (ვის ეძ ლე ვა დახ მა რე ბა), გა ცე მის 
წე სი, კა ტე გო რი ებ თან ერ თად, აკონ კ რე
ტებს, რო გორ და რა კრი ტე რი უ მებ ზე დაყ რ
დ ნო ბით ხდე ბა დახ მა რე ბის გა ცე მა.
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მის წეს ში ერ თ ერ თი ძი რი თა
დი კრი ტე რი უ მია სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე
ბის სა ა გენ ტო დან შემ წე ო ბის მიმ ღებ პირ თა 
ბა ზა ში ბე ნე ფი ცი ა რის რე გის ტ რა ცია და მი სი 
სა რე ი ტინ გო ქუ ლის ოდე ნო ბა. მა გა ლი თად, 
უფა სო მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მით მო სარ გებ ლეს სხვა კრი ტე რი უ
მებ თან ერ თად უნ და ჰქონ დეს 100 000დან 
150 000მდე სა რე ი ტინ გო ქუ ლა, თუმ ცა ზო
გი ერ თი ქვეპ როგ რა მის შემ თხ ვე ვა ში, გან მ
საზღ ვ რე ლია მხო ლოდ სა მე დი ცი ნო ჩვე ნე ბა, 
ასა კი, ოჯა ხის სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი და ა.შ. 
ერ თი მხრივ, აღ ნიშ ნუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მიდ გო მა და კრი ტე რი უ მად სა რე ი ტინ გო ქუ
ლის შე მო ღე ბა ეხ მა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
უკეთ გან კარ გოს არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი რე
სუ რე ბი და და ეხ მა როს მათ, ვინც სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა ერ თი ან ბა ზა შია რე გის ტ
რი რე ბუ ლი და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტოს მი ერ დად გე ნი ლი კრი ტე რი უ მე
ბით არის მოწყ ვ ლა დი, მე ო რე მხრივ, ზო გი
ერთ ქვეპ როგ რა მა ში სა რე ი ტინ გო ქუ ლის, 
რო გორც კრი ტე რი უ მის მოხ ს ნა, ეხ მა რე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს დახ მა რე ბის გა რე შე არ 
და ტო ვოს ის პი რე ბი, ვი საც რი გი მი ზე ზე ბის 
გა მო სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა ბა ზა ში შე
სა ბა მი სი სა რე ი ტინ გო ქუ ლა არ აქვთ, მაგ
რამ მა თი სო ცი ა ლუ რი მოწყ ვ ლა დო ბა სხვა 
კრი ტე რი უ მე ბით დას ტურ დე ბა. 
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ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ჯან მ რ თე ლო ბის დაც
ვის და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ
რა მე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლოს. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს ახორ ცი ე ლებს ცენ
ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბაც.

3.1.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის ბი უ ჯე ტის 
და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცე სი
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ხელ მ წი ფო ორ
გა ნო ე ბის თ ვის არ არ სე ბობს რა ი მე სა ხის 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დო კუ მენ ტი ან რე გუ ლა
ცი ა, რო მე ლიც სის ტე მუ რად გან საზღ ვ რავ და 
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის ყვე ლა ეტაპს _ ანა
ლიზს, ან გა რიშ გე ბას, მო ნი ტო რინ გ სა და შე
ფა სე ბას.23 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღებ პი რებ თან სიღ რ მი სე ულ ინ ტერ ვი უ
ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ რი პო
ლი ტი კის, ისე ვე რო გორც ბი უ ჯე ტის და გეგ
მ ვის პრო ცე სი არა სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი ა. გო
რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღებ მა პი რებ მა ინ ტერ ვი უს დროს აღ ნიშ
ნეს, რომ სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის უფ რო სი, 
ახა ლი პროგ რა მის და გეგ მ ვი სას, ძი რი თა
დად, წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბით ხელ მ ძღ
ვა ნე ლობს და გა სუ ლი წლე ბის პროგ რა მის 
შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბას ეყ რ დ ნო ბა. რეს პონ
დენ ტე ბი გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი
დან ასე ვე აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ად გი ლობ რი
ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და გეგ მ ვი სას 
ით ვა ლის წი ნე ბენ კვლე ვის შე დე გებ საც, თუმ
ცა კვლე ვის ცნე ბა ში ისი ნი ძი რი თა დად მო
სახ ლე ო ბის მო მარ თ ვი ა ნო ბის სტა ტის ტი კას 
მო ი აზ რე ბენ.

სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლებ
თან ინ ტერ ვი უ ებ მაც აჩ ვე ნა, რომ გო რის მო
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის თვი სებ რი ვი, ან 
სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვა, რო გორც წე სი, არ 
ხორ ცი ელ დე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი არ აწარ მო ებს სო ცი
ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
რე გუ ლა რულ მო ნი ტო რინგს და არ აფა სებს 
მათ მი ერ მიღ წე ულ შე დე გებს და გავ ლე ნას. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია შე მო ი ფარ გ ლე ბა 
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მხო ლოდ იმ ბა ზე ბის შექ მ ნით და გა ნახ ლე
ბით, სა დაც მა თი ვე პროგ რა მით მო სარ გებ
ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციაა 
მო ცე მუ ლი. გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი
ას არ გა აჩ ნია სრუ ლი ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი სხვა დას ხ ვა სა ჭი რო
ე ბე ბის მქო ნე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის შე სა ხებ. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის / 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის დროს, მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი ცდი ლობს, 
ცენ ტ რა ლუ რი მთავ რო ბის მი ერ გა მოკ ვე თი
ლი პრი ო რი ტე ტე ბი ყო ველ წ ლი უ რად ად გი
ლობ რივ სო ცი ა ლურ პროგ რა მა შიც ასა ხოს. 
ამ მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბი სას, მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი ცდი ლობს არ გა და ფა როს, არა მედ შე
ავ სოს არ სე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი. გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე
რი ა ში ამ ბო ბენ, რომ სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი
კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ისი ნი ცდი ლო ბენ 
სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო თუ ად გი ლობ
რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 
დარ გობ რივ ტრე ნინ გებ სა და სა ინ ფორ მა
ციო შეხ ვედ რებ ზე მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა პრაქ
ტი კა ში გა მო ი ყე ნონ.
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის მო ად გი ლის 
გან მარ ტე ბით, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და
გეგ მ ვის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია „სოციალურ 
სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე მრჩე ველ თა საბ ჭო“, 
რომ ლის შე მად გენ ლო ბა შიც სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, სა ხელ მ წი ფო 
რწმუ ნე ბუ ლის  გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტ რა
ცი ის, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
და თემ ში მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე
ბი შე დი ან. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამა ვე საბ ჭოს 
მი ე რაა შე მუ შა ვე ბუ ლი გო რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის 2016
2018 წლე ბის სტრა ტე გია და 2017 და 2018 
წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მე ბი.24 სო ცი ა ლუ რი 
ჩარ თუ ლო ბის სტრა ტე გია მო ი ცავს პრი ო
რი ტე ტებ სა და ამო ცა ნებს, რო მელ თა გან
ხორ ცი ე ლე ბაც ხელს შე უწყობს სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბას გო რის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში და ამას თა ნა ვე გან საზღ ვ რავს იმ 
ძი რი თად პრინ ცი პებ სა და პრი ო რი ტე ტულ 
მი მარ თუ ლე ბებს, რო მე ლიც უნ და შეს რულ
დეს სა მოქ მე დო გეგ მა ში გა წე რი ლი კონ კ
რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის მეშ ვე ო ბით. სა ყუ
რადღე ბო ა, რომ სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
24 გორის მუნიციპალიტეტის სოციალური ჩართულობის 
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და გეგ მ ვი სა და შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ზე სა უბ
რი სას, არც ერთ რეს პონ დენტს ზე მო აღ ნიშ
ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბი არ უხ სე ნე ბი ა. რო გორც 
გა მო იკ ვე თა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სო
ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის და გეგ მ ვის დროს თა ნამ შ რომ ლობს სა
მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რო მელ თაც 
იცი ან ად გი ლობ რი ვი თე მის სა ჭი რო ე ბე
ბი. აღ ნიშ ნულ ჯგუ ფებ თან თა ნამ შ რომ ლო
ბა გარ კ ვე ულ წი ლად იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ას 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მოთხოვ ნი ლე ბებ ზე, 
თუმ ცა, გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სა მო ქა
ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სრუ ლად ვერ მო ი
ცა ვენ ყვე ლა მოწყ ვ ლად ჯგუფს და ვერ ფა
რა ვენ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ყვე ლა 
სო ფელს, ინ ფორ მა ცია ფრაგ მენ ტუ ლი და 
არა საკ მა რი სი ა. 
მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბა ბი უ ჯე ტის და
გეგ მ ვის პრო ცეს ში მცი რეა და ძი რი თა დად 
გა მო ი ხა ტე ბა სა ჯა რო გან ხილ ვებ ში მო სახ
ლე ო ბის ფრაგ მენ ტუ ლი მო ნა წი ლე ო ბით. სა
ჯა რო გან ხილ ვე ბი უმ თავ რე სად ფორ მა ლურ 
ხა სი ათს ატა რებს, სა დაც მო ნა წი ლე თა მო
ბი ლი ზე ბა სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით 
ხდე ბა. ეს კი გარ კ ვე ულ წი ლად გა მო რიცხავს 
იმ მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბას, რომ ლებ
საც არ აქვთ სა თა ნა დო უნა რე ბი და წვდო
მა კომ პი უ ტე რულ ტექ ნი კა სა თუ, ინ ტერ ნეტ 
რე სურ სებ ზე და ა.შ. სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბის 
ად გი ლი ხში რად მუ ნი ცი პა ლუ რი ცენ ტ რი _ 
ქა ლა ქი გო რი ა, რაც და მა ტე ბით დაბ რ კო
ლე ბას წარ მო ად გენს სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ო ბის თ ვის. მო ნა წი ლე ე ბის ჩარ თუ
ლო ბა ში, ძი რი თა დად იგუ ლის ხ მე ბა მხო
ლოდ მათ თ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა. ძა
ლი ან იშ ვი ა თია რა ი მე სა ხის ინი ცი ა ტი ვე ბი სა 
და რე კო მენ და ცი ე ბის წარ დ გე ნა მო ქა ლა ქე
ე ბის მხრი დან. 

3.1.2 სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის  
გა ცე მის წე სი
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მა რე გუ ლირ დე ბა _ „გორის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2018 წლის ად გი ლობ
რი ვი ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს #57 დად გე ნი
ლე ბით,25 რომ ლის მი ხედ ვი თაც, პროგ რა მით 
სარ გებ ლო ბა შე უძ ლია გო რის მუ ნი ცი პა

25 შემდგომში, სოციალური დახმარების გაცემის წესი.

ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 2018 წლის 1 იან
ვ რამ დე რე გის ტ რი რე ბულ მო სახ ლე ო ბას26 
და ასე ვე, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 
მცხოვ რებ იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პი
რებს. ამა ვე დე ბუ ლე ბით არის გან საზღ ვ რუ
ლი ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის გა ცე მის პი რო ბე ბი, მიმ ღებ თა 
(ბენეფიციართა) კა ტე გო რი ე ბი, მათ მი ერ 
წარ მო სად გე ნი დო კუ მენ ტა ცი ის სა ხე ო ბე
ბი და დახ მა რე ბის სა ხით გა სა ცე მი თან ხის 
ოდე ნო ბე ბი. 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წე სი წარ
მო ად გენს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ
რა მის გა უმ ჯო ბე სე ბულ დო კუ მენტს. თუ 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის პროგ რა მა გან
საზღ ვ რავს სა მიზ ნე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის კა ტე
გო რი ებს (ვის ეძ ლე ვა დახ მა რე ბა), გა ცე მის 
წე სი, კა ტე გო რი ებ თან ერ თად, აკონ კ რე
ტებს, რო გორ და რა კრი ტე რი უ მებ ზე დაყ რ
დ ნო ბით ხდე ბა დახ მა რე ბის გა ცე მა.
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მის წეს ში ერ თ ერ თი ძი რი თა
დი კრი ტე რი უ მია სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე
ბის სა ა გენ ტო დან შემ წე ო ბის მიმ ღებ პირ თა 
ბა ზა ში ბე ნე ფი ცი ა რის რე გის ტ რა ცია და მი სი 
სა რე ი ტინ გო ქუ ლის ოდე ნო ბა. მა გა ლი თად, 
უფა სო მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მით მო სარ გებ ლეს სხვა კრი ტე რი უ
მებ თან ერ თად უნ და ჰქონ დეს 100 000დან 
150 000მდე სა რე ი ტინ გო ქუ ლა, თუმ ცა ზო
გი ერ თი ქვეპ როგ რა მის შემ თხ ვე ვა ში, გან მ
საზღ ვ რე ლია მხო ლოდ სა მე დი ცი ნო ჩვე ნე ბა, 
ასა კი, ოჯა ხის სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი და ა.შ. 
ერ თი მხრივ, აღ ნიშ ნუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მიდ გო მა და კრი ტე რი უ მად სა რე ი ტინ გო ქუ
ლის შე მო ღე ბა ეხ მა რე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
უკეთ გან კარ გოს არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი რე
სუ რე ბი და და ეხ მა როს მათ, ვინც სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა ერ თი ან ბა ზა შია რე გის ტ
რი რე ბუ ლი და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა გენ ტოს მი ერ დად გე ნი ლი კრი ტე რი უ მე
ბით არის მოწყ ვ ლა დი, მე ო რე მხრივ, ზო გი
ერთ ქვეპ როგ რა მა ში სა რე ი ტინ გო ქუ ლის, 
რო გორც კრი ტე რი უ მის მოხ ს ნა, ეხ მა რე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს დახ მა რე ბის გა რე შე არ 
და ტო ვოს ის პი რე ბი, ვი საც რი გი მი ზე ზე ბის 
გა მო სო ცი ა ლუ რად და უც ველ თა ბა ზა ში შე
სა ბა მი სი სა რე ი ტინ გო ქუ ლა არ აქვთ, მაგ
რამ მა თი სო ცი ა ლუ რი მოწყ ვ ლა დო ბა სხვა 
კრი ტე რი უ მე ბით დას ტურ დე ბა. 

26 რეგისტრაციის ვადა არ ვრცელდება წესის მე8 და მე10 
მუხლზე.
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ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ჯან მ რ თე ლო ბის დაც
ვის და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ
რა მე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლოს. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს ახორ ცი ე ლებს ცენ
ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბაც.

3.1.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის ბი უ ჯე ტის 
და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცე სი
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ხელ მ წი ფო ორ
გა ნო ე ბის თ ვის არ არ სე ბობს რა ი მე სა ხის 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დო კუ მენ ტი ან რე გუ ლა
ცი ა, რო მე ლიც სის ტე მუ რად გან საზღ ვ რავ და 
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის ყვე ლა ეტაპს _ ანა
ლიზს, ან გა რიშ გე ბას, მო ნი ტო რინ გ სა და შე
ფა სე ბას.23 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღებ პი რებ თან სიღ რ მი სე ულ ინ ტერ ვი უ
ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ რი პო
ლი ტი კის, ისე ვე რო გორც ბი უ ჯე ტის და გეგ
მ ვის პრო ცე სი არა სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი ა. გო
რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღებ მა პი რებ მა ინ ტერ ვი უს დროს აღ ნიშ
ნეს, რომ სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის უფ რო სი, 
ახა ლი პროგ რა მის და გეგ მ ვი სას, ძი რი თა
დად, წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბით ხელ მ ძღ
ვა ნე ლობს და გა სუ ლი წლე ბის პროგ რა მის 
შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბას ეყ რ დ ნო ბა. რეს პონ
დენ ტე ბი გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ი
დან ასე ვე აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ად გი ლობ რი
ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და გეგ მ ვი სას 
ით ვა ლის წი ნე ბენ კვლე ვის შე დე გებ საც, თუმ
ცა კვლე ვის ცნე ბა ში ისი ნი ძი რი თა დად მო
სახ ლე ო ბის მო მარ თ ვი ა ნო ბის სტა ტის ტი კას 
მო ი აზ რე ბენ.

სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლებ
თან ინ ტერ ვი უ ებ მაც აჩ ვე ნა, რომ გო რის მო
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის თვი სებ რი ვი, ან 
სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვა, რო გორც წე სი, არ 
ხორ ცი ელ დე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი არ აწარ მო ებს სო ცი
ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
რე გუ ლა რულ მო ნი ტო რინგს და არ აფა სებს 
მათ მი ერ მიღ წე ულ შე დე გებს და გავ ლე ნას. 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია შე მო ი ფარ გ ლე ბა 
23 პოლიკიტის დაგეგმვის სისტემის რეფორმის სტრა  
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მხო ლოდ იმ ბა ზე ბის შექ მ ნით და გა ნახ ლე
ბით, სა დაც მა თი ვე პროგ რა მით მო სარ გებ
ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციაა 
მო ცე მუ ლი. გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი
ას არ გა აჩ ნია სრუ ლი ინ ფორ მა ცია მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი სხვა დას ხ ვა სა ჭი რო
ე ბე ბის მქო ნე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის შე სა ხებ. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის / 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის დროს, მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი ცდი ლობს, 
ცენ ტ რა ლუ რი მთავ რო ბის მი ერ გა მოკ ვე თი
ლი პრი ო რი ტე ტე ბი ყო ველ წ ლი უ რად ად გი
ლობ რივ სო ცი ა ლურ პროგ რა მა შიც ასა ხოს. 
ამ მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბი სას, მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი ცდი ლობს არ გა და ფა როს, არა მედ შე
ავ სოს არ სე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბი. გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე
რი ა ში ამ ბო ბენ, რომ სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი
კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ისი ნი ცდი ლო ბენ 
სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო თუ ად გი ლობ
რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 
დარ გობ რივ ტრე ნინ გებ სა და სა ინ ფორ მა
ციო შეხ ვედ რებ ზე მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა პრაქ
ტი კა ში გა მო ი ყე ნონ.
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის მო ად გი ლის 
გან მარ ტე ბით, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და
გეგ მ ვის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია „სოციალურ 
სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე მრჩე ველ თა საბ ჭო“, 
რომ ლის შე მად გენ ლო ბა შიც სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, სა ხელ მ წი ფო 
რწმუ ნე ბუ ლის  გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტ რა
ცი ის, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
და თემ ში მო მუ შა ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე
ბი შე დი ან. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამა ვე საბ ჭოს 
მი ე რაა შე მუ შა ვე ბუ ლი გო რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის 2016
2018 წლე ბის სტრა ტე გია და 2017 და 2018 
წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მე ბი.24 სო ცი ა ლუ რი 
ჩარ თუ ლო ბის სტრა ტე გია მო ი ცავს პრი ო
რი ტე ტებ სა და ამო ცა ნებს, რო მელ თა გან
ხორ ცი ე ლე ბაც ხელს შე უწყობს სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბას გო რის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში და ამას თა ნა ვე გან საზღ ვ რავს იმ 
ძი რი თად პრინ ცი პებ სა და პრი ო რი ტე ტულ 
მი მარ თუ ლე ბებს, რო მე ლიც უნ და შეს რულ
დეს სა მოქ მე დო გეგ მა ში გა წე რი ლი კონ კ
რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის მეშ ვე ო ბით. სა ყუ
რადღე ბო ა, რომ სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
24 გორის მუნიციპალიტეტის სოციალური ჩართულობის 

სტრატეგია, 20172018 წელი. 
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თი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესს“33

მიიჩნევს. დებულება განსაზღვრავს გორის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგის
ტრირებული უსახლკარო პირების რეგის
ტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრი
სით უზრუნველყოფის წესს, რეგისტრაციის 
კრიტერიუმებს, პროცედურებსა და საცხოვ
რისით დაკმაყოფილების პირობებს, ასევე 
საცხოვრისით მოსარგებლე პირების მონი
ტორინგის პროცედურებს. ამ წესის განხორ
ციელების მიზნით, გორის მუნიციპალიტეტის 
მერმა შექმნა უსახლკარო პირთა რეგისტ
რაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით 
უზრუნველყოფის სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო 
ჯგუფის შემადგენლობაში გორის მუნიციპა
ლიტეტის საკრებულოს წევრებთან, მერიის 
თანამდებობის პირებთან და სხვა პროფე
სიულ საჯარო მოხელეებთან ერთად შედი
ან, მოწვეული სპეციალისტებიც (მათ შორის, 
არასამთავრობო ორგანიზაციების და სო
ციალური მომსახურების სააგენტოს წარმო
მადგენლები).34 გორის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ბალანსზე ირიცხება ორი სოციალუ
რი საცხოვრისი, რომელთა ადმინისტრირე
ბას სოციალური სამსახური სამსახური ახორ
ციელებს. დებულების შედეგად სოციალური 
საცხოვრისით სარგებლობს სწორედ ის კა
ტეგორია, რომელსაც აღნიშნული სერვისი 
ყველაზე მეტად სჭირდება (ინტერვიუ გორის 
მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილესთან). 
გორის მუნიციპალიტეტი ცდილობს სოცი
ალური პოლიტიკის სფეროში ინოვაციური 
მოდგომებიც დანერგოს. 2018 წელს მუნი
ციპალიტეტმა შეცვალა არსებული პრაქტი
კა და ქირავნობის პროგრამის განხორციე
ლებასთან ერთად შეიძინა ორი დროებითი 
საცხოვრისი (ეგრეთ წოდებული საცხოვრე
ბელი კონტეინერი) რაც, სხვა მუნიციპალი
ტეტებთან შედარებით ინოვაციურია და ემ
სახურება სოფლად მცხოვრები უსახლკარო 
ოჯახების ბინით უზრუნველყოფას. საცხოვ
რისის საერთო ფართი 18 კვ. მეტრია, რაც 
სველ წერტილსაც მოიცავს და მონტაჟდე
ბა ბენეფიციარის კერძო საკუთრებაში არ

33 მონაცემები ეყრდნობა გორის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 8 აგვისტოს 
გამოგზავნილ დოკუმენტებს. გორის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს #60 დადგენილება. 

34 ინფორმაცია ეყრდნობა გორის მუნიციპალიტეტის მე
რიის #60 დადგენილებას, „გორის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და 
მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის 
დამტკიცების შესახებ“. 14 მაისი, 2018 წელი.

სებულ მიწის ნაკვეთზე. ინიციატივა საპი
ლოტეა, თუმცა მუნიციპალიტეტი გეგმავს 
პროგრამულად განხორციელებასაც, რაც 
გულისხმობს სოციალურ პროგრამაში მომ
დევნო წელს 100 000 ლარის მობილიზებას 
და კიდევ უფრო მეტი ადამიანის უზრუნველ
ყოფას საცხოვრისით. გასულ წლებში მერია 
ვერ ახერხებდა სოფლად მძიმე საბინაო 
პირობებში მყოფი მოსახლეობის საცხოვ
რისით უზრუნველყოფას, აღნიშნული ინო
ვაციური მიდგომით კი გადაწყვეტილების 
მიმღებმა პირებმა ერთი მხრივ, ადგილზე, 
სოფელში შეინარჩუნეს მოსახლეობა და მათ 
საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე დაუ
მონტაჟეს საცხოვრებელი სახლი, ხოლო მე
ორე მხრივ, ამ მიდგომით მუნიციპალიტეტმა 
შეამცირა ყოველთვიური შედარებით არა
ეფექტური ხარჯები, რადგან ქირით უზრუნ
ველყოფის პროგრამით მოსარგებლე ბენე
ფიციარები წლიდან წლამდე არ იცვლებიან, 
ხოლო ბინების შესყიდვა/მონტაჟით შედარე
ბით ხანგრძლივ პერსპექტივაში გვარდება 
საცხოვრისით უზრუნველყოფის პრობლემა. 

3.1.4 ადგილობრივი სოციალური 
პროგრამის შეფასებამოწყვლადი 
ჯგუფების მიერ 
გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
დამოკიდებულებებისა და არსებული სოცი
ალური პროგრამის (ქვეპროგრამების) შე
ფასების შესასწავლად, გორის მუნიციპალი
ტეტში ფოკუს ჯგუფის ინტერვიუები ჩატარდა 
11 რესპონდენტის მონაწილეობით. ფოკუს
 ჯგუფის ინტერვიუების დროს, მონაწილეებ
მა შეაფასეს მუნიციპალიტეტში არსებული 
სოციალური პროგრამა, გამოთქვეს რეკო
მენდაციები გასაუმჯობესებლად, რათა, მუ
ნიციპალიტეტში არსებული ქვეპროგრამები 
უფრო მეტად მოერგოს მათ ინდივიდუალურ 
საჭიროებებს.
ფოკუს ჯგუფის ინტერვიუების შედეგად შეგ
როვებულ მონაცემთა ანალიზზე დაყრნობით 
შეიძლება ითქვას, რომ გორის მუნიციპალი
ტეტის მოსახლეობა პოზიტიურად აფასებებს 
სოციალურ პროგრამას და მის შემადგენელ 
ქვეპროგრამებს, თუმცა ასევე გამოკვეთს 
რამდენიმე მნიშვნელოვან ხარვეზს, როგო
რიცაა:
1. დახმარების ერთჯერადი ხასიათი;
2. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მიერ შემუშავებულ პროგრამაში, ზოგი

18 მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის  
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

3.1.3 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა და 
მი სი ბი უ ჯე ტი 

2018 წელს, გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ
ჯეტ ში, მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც
ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის 
გა მო ყო ფი ლი თან ხა 2 085 00027 ლა რით 
გა ნი საზღ ვ რა. სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის 
სამ სა ხუ რის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი პროგ რა მა 
21 ქვეპ როგ რა მის გან შედ გე ბა. (მონაცემები 
იხი ლეთ ბმულ ზე, და ნარ თი #7 სა ხით28) 
მიზ ნობ რი ვი ბე ნე ფი ცი ა რე ბი სათ ვის ერ თ ჯე
რა დი დახ მა რე ბის გა სა წე ვად, სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის ქვეპ როგ რა მე ბი დან ყვე ლა ზე 
მე ტი თან ხა იხარ ჯე ბა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე
ლი მო სახ ლე ო ბის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რაც ჯა მუ რად 235 000 
ლარს შე ად გენს. ყვე ლა ზე მცი რე ფუ ლა დი 
სახ ს რე ბი კი _ 2000 ლა რის ოდე ნო ბით, გა
მო ყო ფი ლია სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა
ხე ბის ბი ნათ მე სა კუთ რე თა ამ ხა ნა გო ბის და 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის 
მე სა კუთ რე თა გა ერ თი ა ნე ბე ბის თა ნა და ფი
ნან სე ბის მო ნა წი ლე ო ბის წი ლის და ფი ნან სე
ბის ქვეპ როგ რა მი სათ ვის.29 
არ სე ბუ ლი 21 ქვეპ როგ რა მი დან: 
ორი ქვეპ როგ რა მა ით ვა ლის წი ნებს პე რი ო
დუ ლი ხა სი ა თის _ ყო ველ თ ვი ურ გა სა ცემ
ლებს (უსახლკარო მო სახ ლე ო ბის ქი რით 
უზ რუნ ველ ყო ფის თა ნა და ფი ნან სე ბა; რე ინ
ტეგ რა ცი ა ში მყო ფი ბავ შ ვე ბის დახ მა რე ბა 
თა ნა და ფი ნან სე ბით);
ერ თი ქვეპ როგ რა მა თა ნა და ფი ნან სე ბით უზ
რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო 
ორ გა ნი ზა ცი ებს და სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე
ბის გამ წევ პი რებს;
18 ქვეპ როგ რა მა ორი ენ ტი რე ბუ ლია ერ თ ჯე
რად გა სა ცე მელ ზე.30 

27 გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკი
ცების შესახებ. www.matsne.gov.ge/ka/document/view/ 
3948460?publication=0

28 გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და 
ჯანდაცვის სამსახურის 2018 წლის მიმდინარე ხარჯი 
01.01.2018 – 07.08.2018 ჩათვლით. დანართი #7. 
https://docs.google.com/document/d/1egPhnoQnVT_
ed0GPvJZwCskVI_r6lxTKXBtO_WEU/edit

29 მონაცემები ეყრდნობა გორის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2018 წლის 
8 აგვისტოს გამოგზავნილ დოკუმენტებს.

30 დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი #1. 
გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სოციალური და 
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის სო ცი ა ლურ პროგ რა მა ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი წი ლი მო დის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის 
თა ნა და ფი ნან სე ბის ქვეპ როგ რა მა ზე,31 რა
მაც 2018 წელს 250 000 ლარს შე ად გი ნა. 
ქვეპ როგ რა მა მო ი აზ რებს არა ერ თ ჯე რად 
დახ მა რე ბას, არა მედ ად გილ ზე სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის შექ მ ნას სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სხვა არა კო მერ ცი უ ლი 
პი რე ბის მი ერ მე რი ა ში წარ დ გე ნი ლი პრო
ექ ტე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბის გზით. ბო ლო 
სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში (2016, 2017, 
2018 წლე ბი) ქვეპ როგ რა მის ფარ გ ლებ ში 
17მა ორ გა ნი ზა ცი ამ მი ი ღო თა ნა და ფი ნან
სე ბა სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის გან სა ხორ
ცი ე ლებ ლად (მონაცემები იხი ლეთ ბმულ ზე, 
და ნარ თი #8 სა ხით32). თა ნა და ფი ნან სე ბუ
ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი გათ ვ ლი ლია შემ დეგ 
მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებ ზე: შშმ პი რე ბი, სო ცი
ა ლუ რად და უც ვე ლი ბავ შ ვე ბი, მო ხუ ცე ბი, 
სოფ ლად მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რ დე ბი, ომის 
და სამ ხ დ რო ძა ლე ბის ვე ტე რა ნე ბი და იძუ
ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი. 2018 
წელს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა თა ნა და ფი ნან სე ბის 
ქვეპ როგ რა მით ყვე ლა ზე მე ტი ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რა გა ი ღო შშმ პირ თა სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის თ ვის, რა მაც ჯამ ში 75 500 ლა
რი შე ად გი ნა. აღ ნიშ ნუ ლი თან ხით შშმ პირ
თა დღის ცენ ტ რი სა და სა ზაფხუ ლო ბა ნა კის 
მხარ და ჭე რა გან ხორ ცი ელ და. მე რი ის შე სა
ბა მი სი სამ სა ხუ რი სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის 
თა ნა და ფი ნან სე ბას თან და კავ ში რე ბით გა
დაწყ ვე ტი ლე ბას სა მუ შაო ჯგუ ფის სა შუ ა ლე
ბით იღებს, თუმ ცა, არ აქვს მკა ფი ოდ გან
საზღ ვ რუ ლი კრი ტე რი უ მე ბი, რაც სა მუ შაო 
ჯგუ ფის წევ რებს სა შუ ა ლე ბას მის ცემ და ერ
თი ა ნი მიდ გო მით მი ე ღოთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
პრო ექ ტის მხარ და ჭე რის შე სა ხებ.
2018 წელს, გო რის მუ ნი ცი აპ ლი ტე ტის მე რია 
სო ცი ა ლურ სფე რო ში მიღ წე ულ ერ თ ერ თი 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან წარ მა ტე ბად 2018 
წლის 14 მა ისს დამ ტ კი ცე ბულ „გორის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე უსახ ლ კა რო 
პი რე ბის რე გის ტ რა ცი ი სა და მა თი დრო ე ბი
31 დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი #2. 

გორის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის 
სამსახურის მიერ დაფინასნებული პროექტები (2016, 
2017, 2018)

32 გორის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის 
სამსახურის მიერ დაფინანსებული პროექტები. დანართი 
#8. https://docs.google.com/document/d/1W0RDwfD
30nwk1j2tynUaV9ovJJUMKpWNk6M22sjcc/edit

https://docs.google.com/document/d/1egPh-n-oQnVT_ed0GPvJZwCskVI_r6lxT-KXBtO_WEU/edit
https://docs.google.com/document/d/1W0RDw-fD30nwk1j2tynUaV9ovJJU-MKpWNk6M22sjcc/edit
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თი საცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფის წესს“33 
მი იჩ ნევს. დე ბუ ლე ბა გან საზღ ვ რავს გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის
ტ რი რე ბუ ლი უსახ ლ კა რო პი რე ბის რე გის
ტ რა ცი ი სა და მა თი დრო ე ბი თი საცხოვ რი
სით უზ რუნ ველ ყო ფის წესს, რე გის ტ რა ცი ის 
კრი ტე რი უ მებს, პრო ცე დუ რებ სა და საცხოვ
რი სით დაკ მა ყო ფი ლე ბის პი რო ბებს, ასე ვე 
საცხოვ რი სით მო სარ გებ ლე პი რე ბის მო ნი
ტო რინ გის პრო ცე დუ რებს. ამ წე სის გან ხორ
ცი ე ლე ბის მიზ ნით, გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მერ მა შექ მ ნა უსახ ლ კა რო პირ თა რე გის ტ
რა ცი ი სა და მა თი დრო ე ბი თი საცხოვ რი სით 
უზ რუნ ველ ყო ფის სა მუ შაო ჯგუ ფი. სა მუ შაო 
ჯგუ ფის შე მად გენ ლო ბა ში გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს წევ რებ თან, მე რი ის 
თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან და სხვა პრო ფე
სი ულ სა ჯა რო მო ხე ლე ებ თან ერ თად შე დი
ან, მოწ ვე უ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბიც (მათ შო რის, 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სო
ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს წარ მო
მად გენ ლე ბი).34 გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მე რი ის ბა ლან ს ზე ირიცხე ბა ორი სო ცი ა ლუ
რი საცხოვ რი სი, რო მელ თა ად მი ნის ტ რი რე
ბას სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი სამ სა ხუ რი ახორ
ცი ე ლებს. დე ბუ ლე ბის შე დე გად სო ცი ა ლუ რი 
საცხოვ რი სით სარ გებ ლობს სწო რედ ის კა
ტე გო რი ა, რო მელ საც აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სი 
ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბა (ინტერვიუ გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის მო ად გი ლეს თან). 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ცდი ლობს სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის სფე რო ში ინო ვა ცი უ რი 
მოდ გო მე ბიც და ნერ გოს. 2018 წელს მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ მა შეც ვა ლა არ სე ბუ ლი პრაქ ტი
კა და ქი რავ ნო ბის პროგ რა მის გან ხორ ცი ე
ლე ბას თან ერ თად შე ი ძი ნა ორი დრო ე ბი თი 
საცხოვ რი სი (ეგრეთ წო დე ბუ ლი საცხოვ რე
ბე ლი კონ ტე ი ნე რი) რაც, სხვა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტებ თან შე და რე ბით ინო ვა ცი უ რია და ემ
სა ხუ რე ბა სოფ ლად მცხოვ რე ბი უსახ ლ კა რო 
ოჯა ხე ბის ბი ნით უზ რუნ ველ ყო ფას. საცხოვ
რი სის სა ერ თო ფარ თი 18 კვ. მეტ რი ა, რაც 
სველ წერ ტილ საც მო ი ცავს და მონ ტაჟ დე
ბა ბე ნე ფი ცი ა რის კერ ძო სა კუთ რე ბა ში არ

33 მონაცემები ეყრდნობა გორის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 8 აგვისტოს 
გამოგზავნილ დოკუმენტებს. გორის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს #60 დადგენილება. 

34 ინფორმაცია ეყრდნობა გორის მუნიციპალიტეტის მე
რიის #60 დადგენილებას, „გორის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და 
მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის 
დამტკიცების შესახებ“. 14 მაისი, 2018 წელი.

სე ბულ მი წის ნაკ ვეთ ზე. ინი ცი ა ტი ვა სა პი
ლო ტე ა, თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი გეგ მავს 
პროგ რა მუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბა საც, რაც 
გუ ლის ხ მობს სო ცი ა ლურ პროგ რა მა ში მომ
დევ ნო წელს 100 000 ლა რის მო ბი ლი ზე ბას 
და კი დევ უფ რო მე ტი ადა მი ა ნის უზ რუნ ველ
ყო ფას საცხოვ რი სით. გა სულ წლებ ში მე რია 
ვერ ახერ ხებ და სოფ ლად მძი მე სა ბი ნაო 
პი რო ბებ ში მყო ფი მო სახ ლე ო ბის საცხოვ
რი სით უზ რუნ ველ ყო ფას, აღ ნიშ ნუ ლი ინო
ვა ცი უ რი მიდ გო მით კი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღებ მა პი რებ მა ერ თი მხრივ, ად გილ ზე, 
სო ფელ ში შე ი ნარ ჩუ ნეს მო სახ ლე ო ბა და მათ 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ მი წის ნაკ ვეთ ზე და უ
მონ ტა ჟეს საცხოვ რე ბე ლი სახ ლი, ხო ლო მე
ო რე მხრივ, ამ მიდ გო მით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 
შე ამ ცი რა ყო ველ თ ვი უ რი შე და რე ბით არა
ე ფექ ტუ რი ხარ ჯე ბი, რად გან ქი რით უზ რუნ
ველ ყო ფის პროგ რა მით მო სარ გებ ლე ბე ნე
ფი ცი ა რე ბი წლი დან წლამ დე არ იც ვ ლე ბი ან, 
ხო ლო ბი ნე ბის შეს ყიდ ვა/ მონ ტა ჟით შე და რე
ბით ხან გ რ ძ ლივ პერ ს პექ ტი ვა ში გვარ დე ბა 
საცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფის პრობ ლე მა. 

3.1.4 ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის შე ფა სე ბა მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბის მი ერ 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის 
და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი სა და არ სე ბუ ლი სო ცი
ა ლუ რი პროგ რა მის (ქვეპროგრამების) შე
ფა სე ბის შე სას წავ ლად, გო რის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბი ჩა ტარ და 
11 რეს პონ დენ ტის მო ნა წი ლე ო ბით. ფო კუს 
 ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის დროს, მო ნა წი ლე ებ
მა შე ა ფა სეს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა, გა მოთ ქ ვეს რე კო
მენ და ცი ე ბი გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, რა თა, მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბუ ლი ქვეპ როგ რა მე ბი 
უფ რო მე ტად მო ერ გოს მათ ინ დი ვი დუ ა ლურ 
სა ჭი რო ე ბებს.
ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის შე დე გად შეგ
რო ვე ბულ მო ნა ცემ თა ანა ლიზ ზე დაყ რ ნო ბით 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ გო რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მო სახ ლე ო ბა პო ზი ტი უ რად აფა სე ბებს 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მას და მის შე მად გე ნელ 
ქვეპ როგ რა მებს, თუმ ცა ასე ვე გა მოკ ვეთს 
რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან ხარ ვეზს, რო გო
რი ცა ა:
1. დახ მა რე ბის ერ თ ჯე რა დი ხა სი ა თი;
2. ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის

მი ერ შე მუ შა ვე ბულ პროგ რა მა ში, ზო გი
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3.1.3 სოციალური პროგრამა და 
მისი ბიუჯეტი 

2018 წელს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუ
ჯეტში, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაც
ვისა და სოციალური უზრუნველყოფისთვის 
გამოყოფილი თანხა 2 085 00027 ლარით 
განისაზღვრა. სოციალური და ჯანდაცვის 
სამსახურის მიერ შემუშავებული პროგრამა 
21 ქვეპროგრამისგან შედგება. (მონაცემები 
იხილეთ ბმულზე, დანართი #7 სახით28) 
მიზნობრივი ბენეფიციარებისათვის ერთჯე
რადი დახმარების გასაწევად, სოციალური 
დახმარების ქვეპროგრამებიდან ყველაზე 
მეტი თანხა იხარჯება სოციალურად დაუცვე
ლი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების 
უზრუნველსაყოფად, რაც ჯამურად 235 000 
ლარს შეადგენს. ყველაზე მცირე ფულადი 
სახსრები კი _ 2000 ლარის ოდენობით, გა
მოყოფილია სოციალურად დაუცველი ოჯა
ხების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის და 
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების 
მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფი
ნანსების მონაწილეობის წილის დაფინანსე
ბის ქვეპროგრამისათვის.29

არსებული 21 ქვეპროგრამიდან: 
ორი ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერიო
დული ხასიათის _ ყოველთვიურ გასაცემ
ლებს (უსახლკარო მოსახლეობის ქირით 
უზრუნველყოფის თანადაფინანსება; რეინ
ტეგრაციაში მყოფი ბავშვების დახმარება 
თანადაფინანსებით);
ერთი ქვეპროგრამა თანადაფინანსებით უზ
რუნველყოფს ადგილობრივ სამოქალაქო 
ორგანიზაციებს და სოციალური მომსახურე
ბის გამწევ პირებს;
18 ქვეპროგრამა ორიენტირებულია ერთჯე
რად გასაცემელზე.30

27 გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკი
ცების შესახებ. www.matsne.gov.ge/ka/document/view/
3948460?publication=0

28 გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და 
ჯანდაცვის სამსახურის 2018 წლის მიმდინარე ხარჯი 
01.01.2018 – 07.08.2018 ჩათვლით. დანართი #7. 
https://docs.google.com/document/d/1egPhnoQnVT_
ed0GPvJZwCskVI_r6lxTKXBtO_WEU/edit

29 მონაცემები ეყრდნობა გორის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ 2018 წლის 
8 აგვისტოს გამოგზავნილ დოკუმენტებს.

30 დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი #1. 
გორის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სოციალური და 
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები.

აღსანიშნავია, რომ გორის მუნიციპალიტე
ტის სოციალურ პროგრამაში, მნიშვნელოვა
ნი წილი მოდის სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციების სოციალური პროექტების 
თანადაფინანსების ქვეპროგრამაზე,31 რა
მაც 2018 წელს 250 000 ლარს შეადგინა. 
ქვეპროგრამა მოიაზრებს არა ერთჯერად 
დახმარებას, არამედ ადგილზე სოციალუ
რი მომსახურების შექმნას საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების და სხვა არაკომერციული 
პირების მიერ მერიაში წარდგენილი პრო
ექტების თანადაფინანსების გზით. ბოლო 
სამი წლის განმავლობაში (2016, 2017, 
2018 წლები) ქვეპროგრამის ფარგლებში 
17მა ორგანიზაციამ მიიღო თანადაფინან
სება სოციალური პროექტების განსახორ
ციელებლად (მონაცემები იხილეთ ბმულზე, 
დანართი #8 სახით32). თანადაფინანსებუ
ლი მომსახურებები გათვლილია შემდეგ 
მოწყვლად ჯგუფებზე: შშმ პირები, სოცი
ალურად დაუცველი ბავშვები, მოხუცები, 
სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდები, ომის 
და სამხდრო ძალების ვეტერანები და იძუ
ლებით გადაადგილებული პირები. 2018 
წელს მუნიციპალიტეტმა თანადაფინანსების 
ქვეპროგრამით ყველაზე მეტი ფინანსური 
მხარდაჭერა გაიღო შშმ პირთა სოციალური 
მომსახურებისთვის, რამაც ჯამში 75 500 ლა
რი შეადგინა. აღნიშნული თანხით შშმ პირ
თა დღის ცენტრისა და საზაფხულო ბანაკის 
მხარდაჭერა განხორციელდა. მერიის შესა
ბამისი სამსახური სოციალური პროექტების 
თანადაფინანსებასთან დაკავშირებით გა
დაწყვეტილებას სამუშაო ჯგუფის საშუალე
ბით იღებს, თუმცა, არ აქვს მკაფიოდ გან
საზღვრული კრიტერიუმები, რაც სამუშაო 
ჯგუფის წევრებს საშუალებას მისცემდა ერ
თიანი მიდგომით მიეღოთ გადაწყვეტილება 
პროექტის მხარდაჭერის შესახებ.
2018 წელს, გორის მუნიციაპლიტეტის მერია 
სოციალურ სფეროში მიღწეულ ერთ ერთი 
ყველაზე მნიშვნელოვან წარმატებად 2018 
წლის 14 მაისს დამტკიცებულ „გორის მუ
ნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო 
პირების რეგისტრაციისა და მათი დროები
31 დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი #2. 

გორის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის 
სამსახურის მიერ დაფინასნებული პროექტები (2016, 
2017, 2018)

32 გორის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის 
სამსახურის მიერ დაფინანსებული პროექტები. დანართი 
#8. https://docs.google.com/document/d/1W0RDwfD
30nwk1j2tynUaV9ovJJUMKpWNk6M22sjcc/edit



20 მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის  
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

ერ თი სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფი
სათ ვის ქვეპ როგ რა მე ბის არარ სე ბო ბა 
(კანონთან კონ ფ ლიქ ტ ში მყოფ პი რებ
თან მი მარ თე ბით);

3. სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის პრო ცეს
ში, რიგ შემ თხ ვე ვა ში, სა არ სე ბო შემ წე ო ბის 
მიმ ღე ბი ბე ნე ფი ცი ა რე ბი სათ ვის უპი რა
ტე სო ბის მი ნი ჭე ბა, რო ცა ღა რი ბი ადა მი
ა ნე ბის გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფი მოთხოვ ნილ 
კრი ტე რი უ მებს ვერ აკ მა ყო ფი ლებს და სო
ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიღ მა რჩე ბა;

4. სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის
პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის
კვლე ვის არა სის ტე მუ რო ბა. 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ფო კუს  ჯ გუ ფის მო
ნა წი ლე ე ბი ერ თ ჯე რად სო ცი ა ლურ გა სა ცემ
ლებს ძი რი თა დად პო ზი ტი უ რად აფა სე ბენ, 
თუმ ცა მი იჩ ნე ვენ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტერ
ვენ ცია არა საკ მა რი სი ა. 
„200 ლა რი რო მე ლიც მე რი ამ მომ ცა ერ
თხელ, იმ მო მენ ტ ში ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
იყო ჩე მი და ჩე მის შვი ლე ბის გა და სარ ჩე ნად, 
რად გან ოჯა ხუ რი კონ ფ ლიქ ტის გა მო, თით
ქ მის ღია ცის ქვეშ დავ რ ჩი, ოჯა ხის წევ რე ბის 
დახ მა რე ბის გა რე შე.“ (34 წლის, სო ცი ა ლუ
რად და უც ვე ლი ქა ლი გო რი დან) 
და დე ბით შე ფა სე ბას თან ერ თად, ფო კუს  ჯ
გუ ფის მო ნა წი ლე ებ მა გა მოკ ვე თეს ქვეპ როგ
რა მებ ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა ნაკ ლო ვა ნე
ბე ბი. რეს პონ დენ ტე ბის თქმით, ერ თ ჯე რად 
ფუ ლად გა სა ცემ ლებ ზე ორი ენ ტა ცი ის გა მო 
ქვეპ როგ რა მე ბის უმე ტე სო ბა, ვერ პა სუ ხობს 
მოწყ ვ ლა დი მო სახ ლე ო ბის მრა ვალ ჯე რად 
სა ჭი რო ე ბებს და ვერ ცვლის მო ქა ლა ქე თა 
სო ცი ა ლურ მდგო მა რე ო ბას უკე თე სო ბი სა კენ 
გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში. უფა სო მე დი
კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მით 
მო სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი (ეპილეფსიით, 
პარ კინ სო ნით და ა ვა დე ბუ ლი ავად მ ყო ფის 
ოჯა ხის წევ რე ბი) აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ზრუნ ვა ამ ადა მი ა ნე ბის მე დი კა მენ
ტე ბით უზ რუნ ველ სა ყო ფად და სა ფა სე ბე ლი ა, 
თუმ ცა ერ თი წლის მან ძილ ზე ერ თ ჯე რა დად 
მი ღე ბუ ლი თან ხა მაქ სი მუმ 100 ლა რის ოდე
ნო ბით, მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე
ბის თ ვის არა საკ მა რი სი ა. 
ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი მი იჩ ნე ვენ, 
რომ ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის გარ და, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მაც უნ და იზ რუ ნოს და საქ მე
ბის მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, გან სა

კუთ რე ბით კი შშმ პი რე ბი სა და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის
თ ვის. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 
იმუ შა ოს სო ცი ა ლურ პროგ რა მა ში სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შექ მ ნის ხელ შემ წყო ბი ქვეპ როგ
რა მე ბის და მა ტე ბა ზე, რაც და ეხ მა რე ბა სა მუ
შა ოს მა ძი ებ ლებს სხვა დას ხ ვა სა ჭი რო უნარ  
 ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ში. ფო კუს  ჯ გუ ფის 
მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტს ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად ჰქონ და 
და საქ მე ბის პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა, რაც ბო ლო ორი 
წლის მან ძილ ზე აღარ და ფი ნან სე ბუ ლა. 
პროგ რა მა უზ რუნ ველ ყოფ და 20 უმუ შე ვა
რი, აქ ტი უ რი და მო ტი ვი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის  
გა დამ ზა დე ბას და პი რა დი მენ ტო რის დახ
მა რე ბით ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის 
გეგ მის შე მუ შა ვე ბას მა თი შემ დ გო მი და საქ
მე ბის თ ვის.35

ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფის მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ქვეპ როგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი სა უბ რო ბენ 
იმ სირ თუ ლე ებ ზე, რაც შე სა ბა მი სი პროგ რა
მით სარ გებ ლო ბას ახ ლავს თან. 

„მერიის მხრი დან გა მო ყო ფი ლი 80 ლა რი 
არის არა საკ მა რი სი, შე უძ ლე ბე ლია ელე
მენ ტა რუ ლი პი რო ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა 
და გვი ჭირს ისე თი მე სა კუთ რის მო ძებ ნა, 
რო მელ საც სურს ოფი ცი ა ლუ რად ან გა რიშ
ზე და ე რიცხოს თან ხა.“ _ 45 წლის მა მა კა ცი
გო რი დან.

კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი პი რე ბი გა
მოთ ქ ვა მენ უკ მა ყო ფი ლე ბას, რომ მუ ნი ცი
პა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის ბი უ ჯე ტით 
ვერ სარ გებ ლო ბენ, რად გან არ აქვთ საკ მა
რი სი ხელ შეწყო ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის მხრი დან, რაც მათ და ეხ მა
რე ბო და მო სახ ლე ო ბას თან ინ ტეგ რა ცი ა სა 
და სა კუ თა რი ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლუ რი პი რო
ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში. 
„ციხიდან გა მოს ვ ლის შემ დეგ არ მქონ და 
ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბა პი რა დო ბა ამე
ღო, სამ სა ხუ რის დაწყე ბა ზე ლა პა რა კიც კი 
ზედ მე ტი ა, მე რი ა ში მი ვე დი და რო გორც 

35  RDFG, დასაქმების პროგრამა, ოქტომბერი, 2016.  
www.rdfg.ge/wpcontent/uploads/2017/02/%E1%83%
93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%
A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%
98%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%
9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%
9B%E1%83%90.pdf

21მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის 
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

გავიგე ჩემნაირ ხალხს ვერ ეხმარებიან.“ 
– 28 წლის მამაკაცი, გორის მუნიციპა 
ლიტეტიდან.

ქვეპროგრამები ძირითადად მორგებულია 
იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც, სოციალუ
რი მომსახურების სააგენტოს შეფასებით, 
არაუმეტეს 150 000 ქულას ფლობენ. მუ
ნიციპალიტეტის პროგრამა წინასწარ გან
საზღვრავს მოსარგებლე პირთა წრეს და 
ერთ ერთ კრიტერიუმად ადგენს სოციალუ
რად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში 
მითითებულ სარეიტინგო ქულას. შესაბამი
სად, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირ
ვებული მოსახლეობა, ვისაც რიგი მიზეზების 
გამო (მაგალითად: ოჯახის იმ წევრის შემო
სავალი, რომელიც არ არის ჩართული ოჯახ
ზე ზრუნვაში; მცირე შემოსავალი/ხელფასი, 
რომელიც არასაკმარისია და ვერ ფარავს 
ბენეფიციარის საჭიროებებს) განსაზღვ
რულზე უფრო მაღალი ქულათა რაოდენობა 
აქვს, ხშირად მომსახურების მიღმა რჩება. 
ესენი არიან ძირითადად ხანდაზმული ადა
მიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ოჯახის წევ
რებთან ერთად.
მიუხედავად იმისა, რომ გორის მუნიციპა
ლიტეტის წარმომადგენლები სოციალური 
პროგრამის დაგეგმვისას ცდილობენ მოწყ
ვლადი ჯგუფების უმრავლესობის მოცვას, 
ინტერვიუს მონაწილე ბენეფიციარები მიიჩ
ნევენ, რომ აღნიშნული ინტერვენცია არა
საკმარისია და მხოლოდ ნაწილობრივ უმ
სუბუქებს ადამიანს სოციალურ ეკონომიკურ 
მდგომარეობას. ისინი თვლიან, რომ ჯერ
ჯერობით გორის მუნიციპალიტეტის სოცია
ლური ქვეპროგრამები მათი პრობლემების 
გრძელვადიან გადაწყვეტაზე არაა ორიენ
ტირებული. ამასთანავე, გორში მცხოვრები 
სოციალური პროგრამით მოსარგებლე ადა
მიანები მიიჩნევენ, რომ მათი ჩართულობით 
შედგენილმა სოციალურმა პროგრამამ, შე
საძლოა, მეტი სარგებელი მოუტანოს გორის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად 
მოწყვლად ადამიანებს. 

3.2 ქარელის მუნიციპალიტეტი 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამ
სახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2018 
წელს ქარელის მუნიციპალიტეტში 41 100 
ადამიანია რეგისტრირებული.36 საარსებო 
36 მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვით

შემწეობით (სოციალური დახმარებით) მო
სარგებლეთა რიცხვი, 2018 წლის ნოემბრის 
მონაცემებით, 8 643 პირით განისაზრვრება 
რაც ქარელის მუნიციპალიტეტის მთლიანი 
მოსახლეობის 21%ია.37 აღსანიშნავია, რომ 
2017 წელთან შედარებით, 2018 წელს მიზ
ნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებ
თა პროცენტული რაოდენობა 1 %ით არის 
შემცირებული. 
ისევე როგორც გორში, 2018 წელს ქარე
ლის მუნიციპალიტეტისთვისაც მოსახლეო
ბის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა ერთ ერთ მნიშვნელოვან 
პრიორიტეტს წარმოადგენდა, რაც გამოკვე
თილია ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრე
ბულოს #42 დადგენილების 17ე მუხლის 
მეხუთე პუნქტში. ქარელის მუნიციპალიტე
ტი არსებული რესურსის ფარგლებში გა
ნაგრძობს სოციალურად დაუცველი მო
სახლეობის უზრუნველყოფას სხვადასხვა 
დახმარებებით და შეღავათებით. 2018 
წელს, ქარელის მთლიანი ბიუჯეტის 8%38

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოცია
ლური უზრუნველყოფისათვის გამოიყო, რაც 
წინა, 2017 წლის მონაცემებთან შედარებით 
2%ით მეტია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქა
რელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დაფი
ნანსების ყველაზე დიდი წილი ინფრასტრუქ
ტურული პროექტების განხორციელებისა 
(29%) და განათლების უზრუნველყოფისთ
ვისაა (21%) გათვალისწინებული.

3.2.1 სოციალური პროგრამის 
ბიუჯეტის და პოლიტიკის 
დაგეგმვის პროცესი
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოციალური 
სამსახური, როგორც სოციალური პოლიტი
კის, ისე ბიუჯეტის დაგეგმვისას, არასათა
ნადოდ ახორციელებს მუნიციპალიტეტში 
პრობლემებისა და საჭიროებების კვლევას 
და მხოლოდ სოციალური პროგრამით მო
სარგებლე ბენეფიციარების მომართვია
ნობის სტატისტიკას და წინა წლების სოცი

მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით. 15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo

37 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018. www.ssa.
gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 

38 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება. 
2017 წლის 4 დეკემბერი. www.matsne.gov.ge/ka/docu
ment/view/3879739?publication=0
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გა ვი გე ჩემ ნა ირ ხალხს ვერ ეხ მა რე ბი ან.“  
– 28 წლის მა მა კა ცი, გო რის მუ ნი ცი პა  
 ლი ტ ე ტი დან.

ქვეპ როგ რა მე ბი ძი რი თა დად მორ გე ბუ ლია 
იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც, სოციალუ
რი მომსახურების სააგენტოს შეფასებით, 
არაუმეტეს 150 000 ქულას ფლობენ. მუ
ნიციპალიტეტის პროგრამა წინასწარ გან
საზღვრავს მოსარგებლე პირთა წრეს და 
ერთ ერთ კრიტერიუმად ადგენს სოციალუ
რად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში 
მითითებულ სარეიტინგო ქულას. შესაბამი
სად, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირ
ვებული მოსახლეობა, ვისაც რიგი მიზეზების 
გამო (მაგალითად: ოჯახის იმ წევრის შემო
სავალი, რომელიც არ არის ჩართული ოჯახ
ზე ზრუნვაში; მცირე შემოსავალი/ხელფასი, 
რომელიც არასაკმარისია და ვერ ფარავს 
ბენეფიციარის საჭიროებებს) განსაზღვ
რულზე უფრო მაღალი ქულათა რაოდენობა 
აქვს, ხშირად მომსახურების მიღმა რჩება. 
ესენი არიან ძირითადად ხანდაზმული ადა
მიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ოჯახის წევ
რებთან ერთად.
მიუხედავად იმისა, რომ გორის მუნიციპა
ლიტეტის წარმომადგენლები სოციალური 
პროგრამის დაგეგმვისას ცდილობენ მოწყ
ვლადი ჯგუფების უმრავლესობის მოცვას, 
ინტერვიუს მონაწილე ბენეფიციარები მიიჩ
ნევენ, რომ აღნიშნული ინტერვენცია არა
საკმარისია და მხოლოდ ნაწილობრივ უმ
სუბუქებს ადამიანს სოციალურ ეკონომიკურ 
მდგომარეობას. ისინი თვლიან, რომ ჯერ
ჯერობით გორის მუნიციპალიტეტის სოცია
ლური ქვეპროგრამები მათი პრობლემების 
გრძელვადიან გადაწყვეტაზე არაა ორიენ
ტირებული. ამასთანავე, გორში მცხოვრები 
სოციალური პროგრამით მოსარგებლე ადა
მიანები მიიჩნევენ, რომ მათი ჩართულობით 
შედგენილმა სოციალურმა პროგრამამ, შე
საძლოა, მეტი სარგებელი მოუტანოს გორის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად 
მოწყვლად ადამიანებს. 

3.2 ქარელის მუნიციპალიტეტი 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამ
სახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2018 
წელს ქარელის მუნიციპალიტეტში 41 100 
ადამიანია რეგისტრირებული.36 საარსებო 
36 მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვით

შემწეობით (სოციალური დახმარებით) მო
სარგებლეთა რიცხვი, 2018 წლის ნოემბრის 
მონაცემებით, 8 643 პირით განისაზრვრება 
რაც ქარელის მუნიციპალიტეტის მთლიანი 
მოსახლეობის 21%ია.37 აღსანიშნავია, რომ 
2017 წელთან შედარებით, 2018 წელს მიზ
ნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებ
თა პროცენტული რაოდენობა 1 %ით არის 
შემცირებული. 
ისევე როგორც გორში, 2018 წელს ქარე
ლის მუნიციპალიტეტისთვისაც მოსახლეო
ბის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა ერთ ერთ მნიშვნელოვან 
პრიორიტეტს წარმოადგენდა, რაც გამოკვე
თილია ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრე
ბულოს #42 დადგენილების 17ე მუხლის 
მეხუთე პუნქტში. ქარელის მუნიციპალიტე
ტი არსებული რესურსის ფარგლებში გა
ნაგრძობს სოციალურად დაუცველი მო
სახლეობის უზრუნველყოფას სხვადასხვა 
დახმარებებით და შეღავათებით. 2018 
წელს, ქარელის მთლიანი ბიუჯეტის 8%38

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოცია
ლური უზრუნველყოფისათვის გამოიყო, რაც 
წინა, 2017 წლის მონაცემებთან შედარებით 
2%ით მეტია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქა
რელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დაფი
ნანსების ყველაზე დიდი წილი ინფრასტრუქ
ტურული პროექტების განხორციელებისა 
(29%) და განათლების უზრუნველყოფისთ
ვისაა (21%) გათვალისწინებული.

3.2.1 სოციალური პროგრამის 
ბიუჯეტის და პოლიტიკის 
დაგეგმვის პროცესი
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოციალური 
სამსახური, როგორც სოციალური პოლიტი
კის, ისე ბიუჯეტის დაგეგმვისას, არასათა
ნადოდ ახორციელებს მუნიციპალიტეტში 
პრობლემებისა და საჭიროებების კვლევას 
და მხოლოდ სოციალური პროგრამით მო
სარგებლე ბენეფიციარების მომართვია
ნობის სტატისტიკას და წინა წლების სოცი

მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით. 15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo

37 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018. www.ssa.
gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 

38 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება. 
2017 წლის 4 დეკემბერი. www.matsne.gov.ge/ka/docu
ment/view/3879739?publication=0
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ერთი სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფი
სათვის ქვეპროგრამების არარსებობა 
(კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებ
თან მიმართებით);

3. სოციალური დახმარების გაცემის პროცეს
ში, რიგ შემთხვევაში, საარსებო შემწეობის 
მიმღები ბენეფიციარებისათვის უპირა
ტესობის მინიჭება, როცა ღარიბი ადამი
ანების გარკვეული ჯგუფი მოთხოვნილ 
კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს და სო
ციალური დახმარების მიღმა რჩება;

4. სოციალური პროგრამის შემუშავების 
პროცესში მოსახლეობის საჭიროებების 
კვლევის არასისტემურობა. 

შეიძლება ითქვას, რომ ფოკუს ჯგუფის მო
ნაწილეები ერთჯერად სოციალურ გასაცემ
ლებს ძირითადად პოზიტიურად აფასებენ, 
თუმცა მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ინტერ
ვენცია არასაკმარისია. 
„200 ლარი რომელიც მერიამ მომცა ერ
თხელ, იმ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანი 
იყო ჩემი და ჩემის შვილების გადასარჩენად, 
რადგან ოჯახური კონფლიქტის გამო, თით
ქმის ღია ცის ქვეშ დავრჩი, ოჯახის წევრების 
დახმარების გარეშე.“ (34 წლის, სოციალუ
რად დაუცველი ქალი გორიდან) 
დადებით შეფასებასთან ერთად, ფოკუს ჯ
გუფის მონაწილეებმა გამოკვეთეს ქვეპროგ
რამებში არსებული სხვადასხვა ნაკლოვანე
ბები. რესპონდენტების თქმით, ერთჯერად 
ფულად გასაცემლებზე ორიენტაციის გამო 
ქვეპროგრამების უმეტესობა, ვერ პასუხობს 
მოწყვლადი მოსახლეობის მრავალჯერად 
საჭიროებებს და ვერ ცვლის მოქალაქეთა 
სოციალურ მდგომარეობას უკეთესობისაკენ 
გრძელვადიან პერსპექტივაში. უფასო მედი
კამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით 
მოსარგებლე ბენეფიციარები (ეპილეფსიით, 
პარკინსონით დაავადებული ავადმყოფის 
ოჯახის წევრები) აღნიშნავენ, რომ მუნიციპა
ლიტეტის ზრუნვა ამ ადამიანების მედიკამენ
ტებით უზრუნველსაყოფად დასაფასებელია, 
თუმცა ერთი წლის მანძილზე ერთჯერადად 
მიღებული თანხა მაქსიმუმ 100 ლარის ოდე
ნობით, მათი საჭიროებების დაკმაყოფილე
ბისთვის არასაკმარისია. 
ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები მიიჩნევენ, 
რომ ცენტრალური ხელისუფლების გარდა, 
მუნიციპალიტეტმაც უნდა იზრუნოს დასაქმე
ბის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, განსა

კუთრებით კი შშმ პირებისა და ოჯახში 
ძალადობის მსხვერპლი ბენეფიციარების
თვის. მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტმა 
იმუშაოს სოციალურ პროგრამაში სამუშაო 
ადგილების შექმნის ხელშემწყობი ქვეპროგ
რამების დამატებაზე, რაც დაეხმარება სამუ
შაოს მაძიებლებს სხვადასხვა საჭირო უნარ
ჩვევების განვითარებაში. ფოკუს ჯგუფის 
მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალი
ტეტს ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგა
დოების ორგანიზაციებთან ერთად ჰქონდა 
დასაქმების პროგრამის განხორციელების 
წარმატებული პრაქტიკა, რაც ბოლო ორი 
წლის მანძილზე აღარ დაფინანსებულა. 
პროგრამა უზრუნველყოფდა 20 უმუშევა
რი, აქტიური და მოტივირებული ადამიანის 
გადამზადებას და პირადი მენტორის დახ
მარებით ინდივიდუალური განვითარების 
გეგმის შემუშავებას მათი შემდგომი დასაქ
მებისთვის.35

ქირით უზრუნველყოფის მუნიციპალური 
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები საუბრობენ 
იმ სირთულეებზე, რაც შესაბამისი პროგრა
მით სარ გებ ლო ბას ახ ლავს თან. 

„მერიის მხრი დან გა მო ყო ფი ლი 80 ლა რი 
არის არა საკ მა რი სი, შე უძ ლე ბე ლია ელე-
მენ ტა რუ ლი პი რო ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა 
და გვი ჭირს ისე თი მე სა კუთ რის მო ძებ ნა, 
რო მელ საც სურს ოფი ცი ა ლუ რად ან გა რიშ-
ზე და ე რიცხოს თან ხა.“ _ 45 წლის მამაკაცი   
გორიდან.  

კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები გა
მოთქვამენ უკმაყოფილებას, რომ მუნიცი
პალური სოციალური პროგრამის ბიუჯეტით 
ვერ სარგებლობენ, რადგან არ აქვთ საკმა
რისი ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმ
მართველობის მხრიდან, რაც მათ დაეხმა
რებოდა მოსახლეობასთან ინტეგრაციასა 
და საკუთარი ოჯახების სოციალური პირო
ბების გაუმჯობესებაში.
„ციხიდან გამოსვლის შემდეგ არ მქონდა 
ფინანსური შესაძლებლობა პირადობა ამე
ღო, სამსახურის დაწყებაზე ლაპარაკიც კი 
ზედმეტია, მერიაში მივედი და როგორც 

35 RDFG, დასაქმების პროგრამა, ოქტომბერი, 2016. 
www.rdfg.ge/wp
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ერთი სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფი
სათვის ქვეპროგრამების არარსებობა 
(კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებ
თან მიმართებით);

3. სოციალური დახმარების გაცემის პროცეს
ში, რიგ შემთხვევაში, საარსებო შემწეობის 
მიმღები ბენეფიციარებისათვის უპირა
ტესობის მინიჭება, როცა ღარიბი ადამი
ანების გარკვეული ჯგუფი მოთხოვნილ 
კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებს და სო
ციალური დახმარების მიღმა რჩება;

4. სოციალური პროგრამის შემუშავების 
პროცესში მოსახლეობის საჭიროებების 
კვლევის არასისტემურობა. 

შეიძლება ითქვას, რომ ფოკუს ჯგუფის მო
ნაწილეები ერთჯერად სოციალურ გასაცემ
ლებს ძირითადად პოზიტიურად აფასებენ, 
თუმცა მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ინტერ
ვენცია არასაკმარისია. 
„200 ლარი რომელიც მერიამ მომცა ერ
თხელ, იმ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანი 
იყო ჩემი და ჩემის შვილების გადასარჩენად, 
რადგან ოჯახური კონფლიქტის გამო, თით
ქმის ღია ცის ქვეშ დავრჩი, ოჯახის წევრების 
დახმარების გარეშე.“ (34 წლის, სოციალუ
რად დაუცველი ქალი გორიდან) 
დადებით შეფასებასთან ერთად, ფოკუს ჯ
გუფის მონაწილეებმა გამოკვეთეს ქვეპროგ
რამებში არსებული სხვადასხვა ნაკლოვანე
ბები. რესპონდენტების თქმით, ერთჯერად 
ფულად გასაცემლებზე ორიენტაციის გამო 
ქვეპროგრამების უმეტესობა, ვერ პასუხობს 
მოწყვლადი მოსახლეობის მრავალჯერად 
საჭიროებებს და ვერ ცვლის მოქალაქეთა 
სოციალურ მდგომარეობას უკეთესობისაკენ 
გრძელვადიან პერსპექტივაში. უფასო მედი
კამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით 
მოსარგებლე ბენეფიციარები (ეპილეფსიით, 
პარკინსონით დაავადებული ავადმყოფის 
ოჯახის წევრები) აღნიშნავენ, რომ მუნიციპა
ლიტეტის ზრუნვა ამ ადამიანების მედიკამენ
ტებით უზრუნველსაყოფად დასაფასებელია, 
თუმცა ერთი წლის მანძილზე ერთჯერადად 
მიღებული თანხა მაქსიმუმ 100 ლარის ოდე
ნობით, მათი საჭიროებების დაკმაყოფილე
ბისთვის არასაკმარისია. 
ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები მიიჩნევენ, 
რომ ცენტრალური ხელისუფლების გარდა, 
მუნიციპალიტეტმაც უნდა იზრუნოს დასაქმე
ბის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, განსა

კუთრებით კი შშმ პირებისა და ოჯახში 
ძალადობის მსხვერპლი ბენეფიციარების
თვის. მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტმა 
იმუშაოს სოციალურ პროგრამაში სამუშაო 
ადგილების შექმნის ხელშემწყობი ქვეპროგ
რამების დამატებაზე, რაც დაეხმარება სამუ
შაოს მაძიებლებს სხვადასხვა საჭირო უნარ
ჩვევების განვითარებაში. ფოკუს ჯგუფის 
მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მუნიციპალი
ტეტს ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგა
დოების ორგანიზაციებთან ერთად ჰქონდა 
დასაქმების პროგრამის განხორციელების 
წარმატებული პრაქტიკა, რაც ბოლო ორი 
წლის მანძილზე აღარ დაფინანსებულა. 
პროგრამა უზრუნველყოფდა 20 უმუშევა
რი, აქტიური და მოტივირებული ადამიანის 
გადამზადებას და პირადი მენტორის დახ
მარებით ინდივიდუალური განვითარების 
გეგმის შემუშავებას მათი შემდგომი დასაქ
მებისთვის.35

ქირით უზრუნველყოფის მუნიციპალური 
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები საუბრობენ 
იმ სირთულეებზე, რაც შესაბამისი პროგრა
მით სარგებლობას ახლავს თან. 

„მერიის მხრიდან გამოყოფილი 80 ლარი 
არის არასაკმარისი, შეუძლებელია ელე-
მენტარული პირობებით უზრუნველყოფა 
და გვიჭირს ისეთი მესაკუთრის მოძებნა, 
რომელსაც სურს ოფიციალურად ანგარიშ-
ზე დაერიცხოს თანხა.“ _ 45 წლის მამაკაცი
გორიდან.

კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები გა
მოთქვამენ უკმაყოფილებას, რომ მუნიცი
პალური სოციალური პროგრამის ბიუჯეტით 
ვერ სარგებლობენ, რადგან არ აქვთ საკმა
რისი ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმ
მართველობის მხრიდან, რაც მათ დაეხმა
რებოდა მოსახლეობასთან ინტეგრაციასა 
და საკუთარი ოჯახების სოციალური პირო
ბების გაუმჯობესებაში.
„ციხიდან გამოსვლის შემდეგ არ მქონდა 
ფინანსური შესაძლებლობა პირადობა ამე
ღო, სამსახურის დაწყებაზე ლაპარაკიც კი 
ზედმეტია, მერიაში მივედი და როგორც 

35  RDFG, დასაქმების პროგრამა, ოქტომბერი, 2016.  
www.rdfg.ge/wp
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გავიგე ჩემნაირ ხალხს ვერ ეხმარებიან.“ 
– 28 წლის მამაკაცი, გორის მუნიციპა 
ლიტეტიდან.

ქვეპროგრამები ძირითადად მორგებულია 
იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც, სოციალუ
რი მომსახურების სააგენტოს შეფასებით, 
არაუმეტეს 150 000 ქულას ფლობენ. მუ
ნიციპალიტეტის პროგრამა წინასწარ გან
საზღვრავს მოსარგებლე პირთა წრეს და 
ერთ ერთ კრიტერიუმად ადგენს სოციალუ
რად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში 
მითითებულ სარეიტინგო ქულას. შესაბამი
სად, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირ
ვებული მოსახლეობა, ვისაც რიგი მიზეზების 
გამო (მაგალითად: ოჯახის იმ წევრის შემო
სავალი, რომელიც არ არის ჩართული ოჯახ
ზე ზრუნვაში; მცირე შემოსავალი/ხელფასი, 
რომელიც არასაკმარისია და ვერ ფარავს 
ბენეფიციარის საჭიროებებს) განსაზღვ
რულზე უფრო მაღალი ქულათა რაოდენობა 
აქვს, ხშირად მომსახურების მიღმა რჩება. 
ესენი არიან ძირითადად ხანდაზმული ადა
მიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ოჯახის წევ
რებთან ერთად.
მიუხედავად იმისა, რომ გორის მუნიციპა
ლიტეტის წარმომადგენლები სოციალური 
პროგრამის დაგეგმვისას ცდილობენ მოწყ
ვლადი ჯგუფების უმრავლესობის მოცვას, 
ინტერვიუს მონაწილე ბენეფიციარები მიიჩ
ნევენ, რომ აღნიშნული ინტერვენცია არა
საკმარისია და მხოლოდ ნაწილობრივ უმ
სუბუქებს ადამიანს სოციალურ ეკონომიკურ 
მდგომარეობას. ისინი თვლიან, რომ ჯერ
ჯერობით გორის მუნიციპალიტეტის სოცია
ლური ქვეპროგრამები მათი პრობლემების 
გრძელვადიან გადაწყვეტაზე არაა ორიენ
ტირებული. ამასთანავე, გორში მცხოვრები 
სოციალური პროგრამით მოსარგებლე ადა
მიანები მიიჩნევენ, რომ მათი ჩართულობით 
შედგენილმა სოციალურმა პროგრამამ, შე
საძლოა, მეტი სარგებელი მოუტანოს გორის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად 
მოწყვლად ადამიანებს. 

3.2 ქარელის მუნიციპალიტეტი 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამ
სახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2018 
წელს ქარელის მუნიციპალიტეტში 41 100 
ადამიანია რეგისტრირებული.36 საარსებო 
36 მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვით

შემწეობით (სოციალური დახმარებით) მო
სარგებლეთა რიცხვი, 2018 წლის ნოემბრის 
მონაცემებით, 8 643 პირით განისაზრვრება 
რაც ქარელის მუნიციპალიტეტის მთლიანი 
მოსახლეობის 21%ია.37 აღსანიშნავია, რომ 
2017 წელთან შედარებით, 2018 წელს მიზ
ნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებ
თა პროცენტული რაოდენობა 1 %ით არის 
შემცირებული. 
ისევე როგორც გორში, 2018 წელს ქარე
ლის მუნიციპალიტეტისთვისაც მოსახლეო
ბის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა ერთ ერთ მნიშვნელოვან 
პრიორიტეტს წარმოადგენდა, რაც გამოკვე
თილია ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრე
ბულოს #42 დადგენილების 17ე მუხლის 
მეხუთე პუნქტში. ქარელის მუნიციპალიტე
ტი არსებული რესურსის ფარგლებში გა
ნაგრძობს სოციალურად დაუცველი მო
სახლეობის უზრუნველყოფას სხვადასხვა 
დახმარებებით და შეღავათებით. 2018 
წელს, ქარელის მთლიანი ბიუჯეტის 8%38

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოცია
ლური უზრუნველყოფისათვის გამოიყო, რაც 
წინა, 2017 წლის მონაცემებთან შედარებით 
2%ით მეტია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქა
რელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დაფი
ნანსების ყველაზე დიდი წილი ინფრასტრუქ
ტურული პროექტების განხორციელებისა 
(29%) და განათლების უზრუნველყოფისთ
ვისაა (21%) გათვალისწინებული.

3.2.1 სოციალური პროგრამის 
ბიუჯეტის და პოლიტიკის 
დაგეგმვის პროცესი
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოციალური 
სამსახური, როგორც სოციალური პოლიტი
კის, ისე ბიუჯეტის დაგეგმვისას, არასათა
ნადოდ ახორციელებს მუნიციპალიტეტში 
პრობლემებისა და საჭიროებების კვლევას 
და მხოლოდ სოციალური პროგრამით მო
სარგებლე ბენეფიციარების მომართვია
ნობის სტატისტიკას და წინა წლების სოცი

მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით. 15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo

37 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018. www.ssa.
gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 

38 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება. 
2017 წლის 4 დეკემბერი. www.matsne.gov.ge/ka/docu
ment/view/3879739?publication=0
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გავიგე ჩემნაირ ხალხს ვერ ეხმარებიან.“ 
– 28 წლის მამაკაცი, გორის მუნიციპა 
ლიტეტიდან.

ქვეპროგრამები ძირითადად მორგებულია 
იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც, სოციალუ
რი მომსახურების სააგენტოს შეფასებით, 
არაუმეტეს 150 000 ქულას ფლობენ. მუ
ნიციპალიტეტის პროგრამა წინასწარ გან
საზღვრავს მოსარგებლე პირთა წრეს და 
ერთ ერთ კრიტერიუმად ადგენს სოციალუ
რად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში 
მითითებულ სარეიტინგო ქულას. შესაბამი
სად, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირ
ვებული მოსახლეობა, ვისაც რიგი მიზეზების 
გამო (მაგალითად: ოჯახის იმ წევრის შემო
სავალი, რომელიც არ არის ჩართული ოჯახ
ზე ზრუნვაში; მცირე შემოსავალი/ხელფასი, 
რომელიც არასაკმარისია და ვერ ფარავს 
ბენეფიციარის საჭიროებებს) განსაზღვ
რულზე უფრო მაღალი ქულათა რაოდენობა 
აქვს, ხშირად მომსახურების მიღმა რჩება. 
ესენი არიან ძირითადად ხანდაზმული ადა
მიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ოჯახის წევ
რებთან ერთად.
მიუხედავად იმისა, რომ გორის მუნიციპა
ლიტეტის წარმომადგენლები სოციალური 
პროგრამის დაგეგმვისას ცდილობენ მოწყ
ვლადი ჯგუფების უმრავლესობის მოცვას, 
ინტერვიუს მონაწილე ბენეფიციარები მიიჩ
ნევენ, რომ აღნიშნული ინტერვენცია არა
საკმარისია და მხოლოდ ნაწილობრივ უმ
სუბუქებს ადამიანს სოციალურ ეკონომიკურ 
მდგომარეობას. ისინი თვლიან, რომ ჯერ
ჯერობით გორის მუნიციპალიტეტის სოცია
ლური ქვეპროგრამები მათი პრობლემების 
გრძელვადიან გადაწყვეტაზე არაა ორიენ
ტირებული. ამასთანავე, გორში მცხოვრები 
სოციალური პროგრამით მოსარგებლე ადა
მიანები მიიჩნევენ, რომ მათი ჩართულობით 
შედგენილმა სოციალურმა პროგრამამ, შე
საძლოა, მეტი სარგებელი მოუტანოს გორის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად 
მოწყვლად ადამიანებს. 

3.2 ქარელის მუნიციპალიტეტი 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამ
სახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2018 
წელს ქარელის მუნიციპალიტეტში 41 100 
ადამიანია რეგისტრირებული.36 საარსებო 
36 მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვით

შემწეობით (სოციალური დახმარებით) მო
სარგებლეთა რიცხვი, 2018 წლის ნოემბრის 
მონაცემებით, 8 643 პირით განისაზრვრება 
რაც ქარელის მუნიციპალიტეტის მთლიანი 
მოსახლეობის 21%ია.37 აღსანიშნავია, რომ 
2017 წელთან შედარებით, 2018 წელს მიზ
ნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებ
თა პროცენტული რაოდენობა 1 %ით არის 
შემცირებული. 
ისევე როგორც გორში, 2018 წელს ქარე
ლის მუნიციპალიტეტისთვისაც მოსახლეო
ბის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა ერთ ერთ მნიშვნელოვან 
პრიორიტეტს წარმოადგენდა, რაც გამოკვე
თილია ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრე
ბულოს #42 დადგენილების 17ე მუხლის 
მეხუთე პუნქტში. ქარელის მუნიციპალიტე
ტი არსებული რესურსის ფარგლებში გა
ნაგრძობს სოციალურად დაუცველი მო
სახლეობის უზრუნველყოფას სხვადასხვა 
დახმარებებით და შეღავათებით. 2018 
წელს, ქარელის მთლიანი ბიუჯეტის 8%38

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოცია
ლური უზრუნველყოფისათვის გამოიყო, რაც 
წინა, 2017 წლის მონაცემებთან შედარებით 
2%ით მეტია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქა
რელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დაფი
ნანსების ყველაზე დიდი წილი ინფრასტრუქ
ტურული პროექტების განხორციელებისა 
(29%) და განათლების უზრუნველყოფისთ
ვისაა (21%) გათვალისწინებული.

3.2.1 სოციალური პროგრამის 
ბიუჯეტის და პოლიტიკის 
დაგეგმვის პროცესი
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოციალური 
სამსახური, როგორც სოციალური პოლიტი
კის, ისე ბიუჯეტის დაგეგმვისას, არასათა
ნადოდ ახორციელებს მუნიციპალიტეტში 
პრობლემებისა და საჭიროებების კვლევას 
და მხოლოდ სოციალური პროგრამით მო
სარგებლე ბენეფიციარების მომართვია
ნობის სტატისტიკას და წინა წლების სოცი

მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით. 15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo

37 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018. www.ssa.
gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 

38 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება. 
2017 წლის 4 დეკემბერი. www.matsne.gov.ge/ka/docu
ment/view/3879739?publication=0
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გავიგე ჩემნაირ ხალხს ვერ ეხმარებიან.“ 
– 28 წლის მამაკაცი, გორის მუნიციპა 
ლიტეტიდან.

ქვეპროგრამები ძირითადად მორგებულია 
იმ ბენეფიციარებზე, რომლებიც, სოციალუ
რი მომსახურების სააგენტოს შეფასებით, 
არაუმეტეს 150 000 ქულას ფლობენ. მუ
ნიციპალიტეტის პროგრამა წინასწარ გან
საზღვრავს მოსარგებლე პირთა წრეს და 
ერთ ერთ კრიტერიუმად ადგენს სოციალუ
რად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში 
მითითებულ სარეიტინგო ქულას. შესაბამი
სად, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირ
ვებული მოსახლეობა, ვისაც რიგი მიზეზების 
გამო (მაგალითად: ოჯახის იმ წევრის შემო
სავალი, რომელიც არ არის ჩართული ოჯახ
ზე ზრუნვაში; მცირე შემოსავალი/ხელფასი, 
რომელიც არასაკმარისია და ვერ ფარავს 
ბენეფიციარის საჭიროებებს) განსაზღვ
რულზე უფრო მაღალი ქულათა რაოდენობა 
აქვს, ხშირად მომსახურების მიღმა რჩება. 
ესენი არიან ძირითადად ხანდაზმული ადა
მიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ოჯახის წევ
რებთან ერთად.
მიუხედავად იმისა, რომ გორის მუნიციპა
ლიტეტის წარმომადგენლები სოციალური 
პროგრამის დაგეგმვისას ცდილობენ მოწყ
ვლადი ჯგუფების უმრავლესობის მოცვას, 
ინტერვიუს მონაწილე ბენეფიციარები მიიჩ
ნევენ, რომ აღნიშნული ინტერვენცია არა
საკმარისია და მხოლოდ ნაწილობრივ უმ
სუბუქებს ადამიანს სოციალურ ეკონომიკურ 
მდგომარეობას. ისინი თვლიან, რომ ჯერ
ჯერობით გორის მუნიციპალიტეტის სოცია
ლური ქვეპროგრამები მათი პრობლემების 
გრძელვადიან გადაწყვეტაზე არაა ორიენ
ტირებული. ამასთანავე, გორში მცხოვრები 
სოციალური პროგრამით მოსარგებლე ადა
მიანები მიიჩნევენ, რომ მათი ჩართულობით 
შედგენილმა სოციალურმა პროგრამამ, შე
საძლოა, მეტი სარგებელი მოუტანოს გორის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად 
მოწყვლად ადამიანებს. 

3.2 ქარელის მუნიციპალიტეტი 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამ
სახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2018 
წელს ქარელის მუნიციპალიტეტში 41 100 
ადამიანია რეგისტრირებული.36 საარსებო 
36 მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვით

შემწეობით (სოციალური დახმარებით) მო
სარგებლეთა რიცხვი, 2018 წლის ნოემბრის 
მონაცემებით, 8 643 პირით განისაზრვრება 
რაც ქარელის მუნიციპალიტეტის მთლიანი 
მოსახლეობის 21%ია.37 აღსანიშნავია, რომ 
2017 წელთან შედარებით, 2018 წელს მიზ
ნობრივი სოციალური დახმარების მიმღებ
თა პროცენტული რაოდენობა 1 %ით არის 
შემცირებული. 
ისევე როგორც გორში, 2018 წელს ქარე
ლის მუნიციპალიტეტისთვისაც მოსახლეო
ბის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 
უზრუნველყოფა ერთ ერთ მნიშვნელოვან 
პრიორიტეტს წარმოადგენდა, რაც გამოკვე
თილია ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრე
ბულოს #42 დადგენილების 17ე მუხლის 
მეხუთე პუნქტში. ქარელის მუნიციპალიტე
ტი არსებული რესურსის ფარგლებში გა
ნაგრძობს სოციალურად დაუცველი მო
სახლეობის უზრუნველყოფას სხვადასხვა 
დახმარებებით და შეღავათებით. 2018 
წელს, ქარელის მთლიანი ბიუჯეტის 8%38

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოცია
ლური უზრუნველყოფისათვის გამოიყო, რაც 
წინა, 2017 წლის მონაცემებთან შედარებით 
2%ით მეტია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქა
რელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დაფი
ნანსების ყველაზე დიდი წილი ინფრასტრუქ
ტურული პროექტების განხორციელებისა 
(29%) და განათლების უზრუნველყოფისთ
ვისაა (21%) გათვალისწინებული.

3.2.1 სოციალური პროგრამის 
ბიუჯეტის და პოლიტიკის 
დაგეგმვის პროცესი
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოციალური 
სამსახური, როგორც სოციალური პოლიტი
კის, ისე ბიუჯეტის დაგეგმვისას, არასათა
ნადოდ ახორციელებს მუნიციპალიტეტში 
პრობლემებისა და საჭიროებების კვლევას 
და მხოლოდ სოციალური პროგრამით მო
სარგებლე ბენეფიციარების მომართვია
ნობის სტატისტიკას და წინა წლების სოცი

მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით. 15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo

37 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018. www.ssa.
gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 

38 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება. 
2017 წლის 4 დეკემბერი. www.matsne.gov.ge/ka/docu
ment/view/3879739?publication=0
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გა ვი გე ჩემ ნა ირ ხალხს ვერ ეხ მა რე ბი ან.“  
– 28 წლის მა მა კა ცი, გო რის მუ ნი ცი პა  
 ლი ტ ე ტი დან.

ქვეპ როგ რა მე ბი ძი რი თა დად მორ გე ბუ ლია 
იმ ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე, რომ ლე ბიც, სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს შე ფა სე ბით, 
არა უ მე ტეს 150 000 ქუ ლას ფლო ბენ. მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის პროგ რა მა წი ნას წარ გან
საზღ ვ რავს მო სარ გებ ლე პირ თა წრეს და 
ერ თ ერთ კრი ტე რი უ მად ად გენს სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა ერ თი ან მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 
მი თი თე ბულ სა რე ი ტინ გო ქუ ლას. შე სა ბა მი
სად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი შე ჭირ
ვე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა, ვი საც რი გი მი ზე ზე ბის 
გა მო (მაგალითად: ოჯა ხის იმ წევ რის შე მო
სა ვა ლი, რო მე ლიც არ არის ჩარ თუ ლი ოჯახ
ზე ზრუნ ვა ში; მცი რე შე მო სა ვა ლი/ ხელ ფა სი, 
რო მე ლიც არა საკ მა რი სია და ვერ ფა რავს 
ბე ნე ფი ცი ა რის სა ჭი რო ე ბებს) გან საზღ ვ
რულ ზე უფ რო მა ღა ლი ქუ ლა თა რა ო დე ნო ბა 
აქვს, ხში რად მომ სა ხუ რე ბის მიღ მა რჩე ბა. 
ესე ნი არი ან ძი რი თა დად ხან დაზ მუ ლი ადა
მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ ოჯა ხის წევ
რებ თან ერ თად.
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის და გეგ მ ვი სას ცდი ლო ბენ მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის უმ რავ ლე სო ბის მოც ვას, 
ინ ტერ ვი უს მო ნა წი ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი მი იჩ
ნე ვენ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტერ ვენ ცია არა
საკ მა რი სია და მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ უმ
სუ ბუ ქებს ადა მი ანს სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ 
მდგო მა რე ო ბას. ისი ნი თვლი ან, რომ ჯერ
ჯე რო ბით გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა
ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბი მა თი პრობ ლე მე ბის 
გრძელ ვა დი ან გა დაწყ ვე ტა ზე არაა ორი ენ
ტი რე ბუ ლი. ამას თა ნა ვე, გორ ში მცხოვ რე ბი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით მო სარ გებ ლე ადა
მი ა ნე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ მა თი ჩარ თუ ლო ბით 
შედ გე ნილ მა სო ცი ა ლურ მა პროგ რა მამ, შე
საძ ლო ა, მე ტი სარ გე ბე ლი მო უ ტა ნოს გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ სო ცი ა ლუ რად 
მოწყ ვ ლად ადა მი ა ნებს. 

3.2 ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ
სა ხუ რის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 
წელს ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 41 100 
ადა მი ა ნია რე გის ტ რი რე ბუ ლი.36 სა არ სე ბო 
36 მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვით

შემ წე ო ბით (სოციალური დახ მა რე ბით) მო
სარ გებ ლე თა რიცხ ვი, 2018 წლის ნო ემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, 8 643 პი რით გა ნი საზ რ ვ რე ბა 
რაც ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი 
მო სახ ლე ო ბის 21%ია.37 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს მიზ
ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ
თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბა 1 %ით არის 
შემ ცი რე ბუ ლი. 
ისე ვე რო გორც გორ ში, 2018 წელს ქა რე
ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვი საც მო სახ ლე ო
ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და, რაც გა მოკ ვე
თი ლია ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე
ბუ ლოს #42 დად გე ნი ლე ბის 17ე მუხ ლის 
მე ხუ თე პუნ ქ ტ ში. ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი არ სე ბუ ლი რე სურ სის ფარ გ ლებ ში გა
ნაგ რ ძობს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო
სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას სხვა დას ხ ვა 
დახ მა რე ბე ბით და შე ღა ვა თე ბით. 2018 
წელს, ქა რე ლის მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის 8%38 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა
ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის გა მო ი ყო, რაც 
წი ნა, 2017 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით 
2%ით მე ტი ა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ქა
რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში და ფი
ნან სე ბის ყვე ლა ზე დი დი წი ლი ინ ფ რას ტ რუქ
ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა 
(29%) და გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ
ვი საა (21%) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

3.2.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის  
ბი უ ჯე ტის და პო ლი ტი კის  
და გეგ მ ვის პრო ცე სი
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი 
სამ სა ხუ რი, რო გორც სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი
კის, ისე ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას, არა სა თა
ნა დოდ ახორ ცი ე ლებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას 
და მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით მო
სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მო მარ თ ვი ა
ნო ბის სტა ტის ტი კას და წი ნა წლე ბის სო ცი

მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით. 15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo

37 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018. www.ssa.
gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 

38  ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება. 
2017 წლის 4 დეკემბერი. www.matsne.gov.ge/ka/docu
ment/view/3879739?publication=0

20 მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის  
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

ერ თი სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფი
სათ ვის ქვეპ როგ რა მე ბის არარ სე ბო ბა 
(კანონთან კონ ფ ლიქ ტ ში მყოფ პი რებ
თან მი მარ თე ბით);

3. სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის პრო ცეს
ში, რიგ შემ თხ ვე ვა ში, სა არ სე ბო შემ წე ო ბის 
მიმ ღე ბი ბე ნე ფი ცი ა რე ბი სათ ვის უპი რა
ტე სო ბის მი ნი ჭე ბა, რო ცა ღა რი ბი ადა მი
ა ნე ბის გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფი მოთხოვ ნილ 
კრი ტე რი უ მებს ვერ აკ მა ყო ფი ლებს და სო
ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიღ მა რჩე ბა;

4. სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის 
პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
კვლე ვის არა სის ტე მუ რო ბა. 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ფო კუს  ჯ გუ ფის მო
ნა წი ლე ე ბი ერ თ ჯე რად სო ცი ა ლურ გა სა ცემ
ლებს ძი რი თა დად პო ზი ტი უ რად აფა სე ბენ, 
თუმ ცა მი იჩ ნე ვენ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტერ
ვენ ცია არა საკ მა რი სი ა. 
„200 ლა რი რო მე ლიც მე რი ამ მომ ცა ერ
თხელ, იმ მო მენ ტ ში ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
იყო ჩე მი და ჩე მის შვი ლე ბის გა და სარ ჩე ნად, 
რად გან ოჯა ხუ რი კონ ფ ლიქ ტის გა მო, თით
ქ მის ღია ცის ქვეშ დავ რ ჩი, ოჯა ხის წევ რე ბის 
დახ მა რე ბის გა რე შე.“ (34 წლის, სო ცი ა ლუ
რად და უც ვე ლი ქა ლი გო რი დან) 
და დე ბით შე ფა სე ბას თან ერ თად, ფო კუს  ჯ
გუ ფის მო ნა წი ლე ებ მა გა მოკ ვე თეს ქვეპ როგ
რა მებ ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა ნაკ ლო ვა ნე
ბე ბი. რეს პონ დენ ტე ბის თქმით, ერ თ ჯე რად 
ფუ ლად გა სა ცემ ლებ ზე ორი ენ ტა ცი ის გა მო 
ქვეპ როგ რა მე ბის უმე ტე სო ბა, ვერ პა სუ ხობს 
მოწყ ვ ლა დი მო სახ ლე ო ბის მრა ვალ ჯე რად 
სა ჭი რო ე ბებს და ვერ ცვლის მო ქა ლა ქე თა 
სო ცი ა ლურ მდგო მა რე ო ბას უკე თე სო ბი სა კენ 
გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში. უფა სო მე დი
კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მით 
მო სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი (ეპილეფსიით, 
პარ კინ სო ნით და ა ვა დე ბუ ლი ავად მ ყო ფის 
ოჯა ხის წევ რე ბი) აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ზრუნ ვა ამ ადა მი ა ნე ბის მე დი კა მენ
ტე ბით უზ რუნ ველ სა ყო ფად და სა ფა სე ბე ლი ა, 
თუმ ცა ერ თი წლის მან ძილ ზე ერ თ ჯე რა დად 
მი ღე ბუ ლი თან ხა მაქ სი მუმ 100 ლა რის ოდე
ნო ბით, მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე
ბის თ ვის არა საკ მა რი სი ა. 
ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი მი იჩ ნე ვენ, 
რომ ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის გარ და, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მაც უნ და იზ რუ ნოს და საქ მე
ბის მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, გან სა

კუთ რე ბით კი შშმ პი რე ბი სა და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის
თ ვის. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 
იმუ შა ოს სო ცი ა ლურ პროგ რა მა ში სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შექ მ ნის ხელ შემ წყო ბი ქვეპ როგ
რა მე ბის და მა ტე ბა ზე, რაც და ეხ მა რე ბა სა მუ
შა ოს მა ძი ებ ლებს სხვა დას ხ ვა სა ჭი რო უნარ  
 ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ში. ფო კუს  ჯ გუ ფის 
მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტს ად გი ლობ რივ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად ჰქონ და 
და საქ მე ბის პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კა, რაც ბო ლო ორი 
წლის მან ძილ ზე აღარ და ფი ნან სე ბუ ლა. 
პროგ რა მა უზ რუნ ველ ყოფ და 20 უმუ შე ვა
რი, აქ ტი უ რი და მო ტი ვი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის  
გა დამ ზა დე ბას და პი რა დი მენ ტო რის დახ
მა რე ბით ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის 
გეგ მის შე მუ შა ვე ბას მა თი შემ დ გო მი და საქ
მე ბის თ ვის.35

ქი რით უზ რუნ ველ ყო ფის მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ქვეპ როგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი სა უბ რო ბენ 
იმ სირ თუ ლე ებ ზე, რაც შე სა ბა მი სი პროგ რა
მით სარ გებ ლო ბას ახ ლავს თან. 

„მერიის მხრი დან გა მო ყო ფი ლი 80 ლა რი 
არის არა საკ მა რი სი, შე უძ ლე ბე ლია ელე-
მენ ტა რუ ლი პი რო ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა 
და გვი ჭირს ისე თი მე სა კუთ რის მო ძებ ნა, 
რო მელ საც სურს ოფი ცი ა ლუ რად ან გა რიშ-
ზე და ე რიცხოს თან ხა.“ _ 45 წლის მამაკაცი   
გორიდან.  

კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი პი რე ბი გა
მოთ ქ ვა მენ უკ მა ყო ფი ლე ბას, რომ მუ ნი ცი
პა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის ბი უ ჯე ტით 
ვერ სარ გებ ლო ბენ, რად გან არ აქვთ საკ მა
რი სი ხელ შეწყო ბა ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის მხრი დან, რაც მათ და ეხ მა
რე ბო და მო სახ ლე ო ბას თან ინ ტეგ რა ცი ა სა 
და სა კუ თა რი ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლუ რი პი რო
ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში. 
„ციხიდან გა მოს ვ ლის შემ დეგ არ მქონ და 
ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბა პი რა დო ბა ამე
ღო, სამ სა ხუ რის დაწყე ბა ზე ლა პა რა კიც კი 
ზედ მე ტი ა, მე რი ა ში მი ვე დი და რო გორც 

35  RDFG, დასაქმების პროგრამა, ოქტომბერი, 2016.  
www.rdfg.ge/wp
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გა ვი გე ჩემ ნა ირ ხალხს ვერ ეხ მა რე ბი ან.“  
– 28 წლის მა მა კა ცი, გო რის მუ ნი ცი პა  
 ლი ტ ე ტი დან.

ქვეპ როგ რა მე ბი ძი რი თა დად მორ გე ბუ ლია 
იმ ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე, რომ ლე ბიც, სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს შე ფა სე ბით, 
არა უ მე ტეს 150 000 ქუ ლას ფლო ბენ. მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის პროგ რა მა წი ნას წარ გან
საზღ ვ რავს მო სარ გებ ლე პირ თა წრეს და 
ერ თ ერთ კრი ტე რი უ მად ად გენს სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა ერ თი ან მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 
მი თი თე ბულ სა რე ი ტინ გო ქუ ლას. შე სა ბა მი
სად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი შე ჭირ
ვე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა, ვი საც რი გი მი ზე ზე ბის 
გა მო (მაგალითად: ოჯა ხის იმ წევ რის შე მო
სა ვა ლი, რო მე ლიც არ არის ჩარ თუ ლი ოჯახ
ზე ზრუნ ვა ში; მცი რე შე მო სა ვა ლი/ ხელ ფა სი, 
რო მე ლიც არა საკ მა რი სია და ვერ ფა რავს 
ბე ნე ფი ცი ა რის სა ჭი რო ე ბებს) გან საზღ ვ
რულ ზე უფ რო მა ღა ლი ქუ ლა თა რა ო დე ნო ბა 
აქვს, ხში რად მომ სა ხუ რე ბის მიღ მა რჩე ბა. 
ესე ნი არი ან ძი რი თა დად ხან დაზ მუ ლი ადა
მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ ოჯა ხის წევ
რებ თან ერ თად.
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის და გეგ მ ვი სას ცდი ლო ბენ მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის უმ რავ ლე სო ბის მოც ვას, 
ინ ტერ ვი უს მო ნა წი ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი მი იჩ
ნე ვენ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტერ ვენ ცია არა
საკ მა რი სია და მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ უმ
სუ ბუ ქებს ადა მი ანს სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ 
მდგო მა რე ო ბას. ისი ნი თვლი ან, რომ ჯერ
ჯე რო ბით გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა
ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბი მა თი პრობ ლე მე ბის 
გრძელ ვა დი ან გა დაწყ ვე ტა ზე არაა ორი ენ
ტი რე ბუ ლი. ამას თა ნა ვე, გორ ში მცხოვ რე ბი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით მო სარ გებ ლე ადა
მი ა ნე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ მა თი ჩარ თუ ლო ბით 
შედ გე ნილ მა სო ცი ა ლურ მა პროგ რა მამ, შე
საძ ლო ა, მე ტი სარ გე ბე ლი მო უ ტა ნოს გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ სო ცი ა ლუ რად 
მოწყ ვ ლად ადა მი ა ნებს. 

3.2 ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ
სა ხუ რის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 
წელს ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 41 100 
ადა მი ა ნია რე გის ტ რი რე ბუ ლი.36 სა არ სე ბო 
36 მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვით

შემ წე ო ბით (სოციალური დახ მა რე ბით) მო
სარ გებ ლე თა რიცხ ვი, 2018 წლის ნო ემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, 8 643 პი რით გა ნი საზ რ ვ რე ბა 
რაც ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი 
მო სახ ლე ო ბის 21%ია.37 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს მიზ
ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ
თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბა 1 %ით არის 
შემ ცი რე ბუ ლი. 
ისე ვე რო გორც გორ ში, 2018 წელს ქა რე
ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვი საც მო სახ ლე ო
ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და, რაც გა მოკ ვე
თი ლია ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე
ბუ ლოს #42 დად გე ნი ლე ბის 17ე მუხ ლის 
მე ხუ თე პუნ ქ ტ ში. ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი არ სე ბუ ლი რე სურ სის ფარ გ ლებ ში გა
ნაგ რ ძობს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო
სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას სხვა დას ხ ვა 
დახ მა რე ბე ბით და შე ღა ვა თე ბით. 2018 
წელს, ქა რე ლის მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის 8%38 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა
ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის გა მო ი ყო, რაც 
წი ნა, 2017 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით 
2%ით მე ტი ა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ქა
რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში და ფი
ნან სე ბის ყვე ლა ზე დი დი წი ლი ინ ფ რას ტ რუქ
ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა 
(29%) და გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ
ვი საა (21%) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

3.2.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის  
ბი უ ჯე ტის და პო ლი ტი კის  
და გეგ მ ვის პრო ცე სი
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი 
სამ სა ხუ რი, რო გორც სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი
კის, ისე ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას, არა სა თა
ნა დოდ ახორ ცი ე ლებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას 
და მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით მო
სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მო მარ თ ვი ა
ნო ბის სტა ტის ტი კას და წი ნა წლე ბის სო ცი

მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით. 15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo

37 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018. www.ssa.
gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 

38  ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება. 
2017 წლის 4 დეკემბერი. www.matsne.gov.ge/ka/docu
ment/view/3879739?publication=0
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გა ვი გე ჩემ ნა ირ ხალხს ვერ ეხ მა რე ბი ან.“  
– 28 წლის მა მა კა ცი, გო რის მუ ნი ცი პა  
 ლი ტ ე ტი დან.

ქვეპ როგ რა მე ბი ძი რი თა დად მორ გე ბუ ლია 
იმ ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე, რომ ლე ბიც, სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს შე ფა სე ბით, 
არა უ მე ტეს 150 000 ქუ ლას ფლო ბენ. მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის პროგ რა მა წი ნას წარ გან
საზღ ვ რავს მო სარ გებ ლე პირ თა წრეს და 
ერ თ ერთ კრი ტე რი უ მად ად გენს სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა ერ თი ან მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 
მი თი თე ბულ სა რე ი ტინ გო ქუ ლას. შე სა ბა მი
სად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი შე ჭირ
ვე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა, ვი საც რი გი მი ზე ზე ბის 
გა მო (მაგალითად: ოჯა ხის იმ წევ რის შე მო
სა ვა ლი, რო მე ლიც არ არის ჩარ თუ ლი ოჯახ
ზე ზრუნ ვა ში; მცი რე შე მო სა ვა ლი/ ხელ ფა სი, 
რო მე ლიც არა საკ მა რი სია და ვერ ფა რავს 
ბე ნე ფი ცი ა რის სა ჭი რო ე ბებს) გან საზღ ვ
რულ ზე უფ რო მა ღა ლი ქუ ლა თა რა ო დე ნო ბა 
აქვს, ხში რად მომ სა ხუ რე ბის მიღ მა რჩე ბა. 
ესე ნი არი ან ძი რი თა დად ხან დაზ მუ ლი ადა
მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ ოჯა ხის წევ
რებ თან ერ თად.
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის და გეგ მ ვი სას ცდი ლო ბენ მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის უმ რავ ლე სო ბის მოც ვას, 
ინ ტერ ვი უს მო ნა წი ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი მი იჩ
ნე ვენ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტერ ვენ ცია არა
საკ მა რი სია და მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ უმ
სუ ბუ ქებს ადა მი ანს სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ 
მდგო მა რე ო ბას. ისი ნი თვლი ან, რომ ჯერ
ჯე რო ბით გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა
ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბი მა თი პრობ ლე მე ბის 
გრძელ ვა დი ან გა დაწყ ვე ტა ზე არაა ორი ენ
ტი რე ბუ ლი. ამას თა ნა ვე, გორ ში მცხოვ რე ბი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით მო სარ გებ ლე ადა
მი ა ნე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ მა თი ჩარ თუ ლო ბით 
შედ გე ნილ მა სო ცი ა ლურ მა პროგ რა მამ, შე
საძ ლო ა, მე ტი სარ გე ბე ლი მო უ ტა ნოს გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ სო ცი ა ლუ რად 
მოწყ ვ ლად ადა მი ა ნებს. 

3.2 ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ
სა ხუ რის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 
წელს ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 41 100 
ადა მი ა ნია რე გის ტ რი რე ბუ ლი.36 სა არ სე ბო 
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შემ წე ო ბით (სოციალური დახ მა რე ბით) მო
სარ გებ ლე თა რიცხ ვი, 2018 წლის ნო ემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, 8 643 პი რით გა ნი საზ რ ვ რე ბა 
რაც ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი 
მო სახ ლე ო ბის 21%ია.37 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს მიზ
ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ
თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბა 1 %ით არის 
შემ ცი რე ბუ ლი. 
ისე ვე რო გორც გორ ში, 2018 წელს ქა რე
ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვი საც მო სახ ლე ო
ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და, რაც გა მოკ ვე
თი ლია ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე
ბუ ლოს #42 დად გე ნი ლე ბის 17ე მუხ ლის 
მე ხუ თე პუნ ქ ტ ში. ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი არ სე ბუ ლი რე სურ სის ფარ გ ლებ ში გა
ნაგ რ ძობს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო
სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას სხვა დას ხ ვა 
დახ მა რე ბე ბით და შე ღა ვა თე ბით. 2018 
წელს, ქა რე ლის მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის 8%38 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა
ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის გა მო ი ყო, რაც 
წი ნა, 2017 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით 
2%ით მე ტი ა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ქა
რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში და ფი
ნან სე ბის ყვე ლა ზე დი დი წი ლი ინ ფ რას ტ რუქ
ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა 
(29%) და გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ
ვი საა (21%) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

3.2.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის  
ბი უ ჯე ტის და პო ლი ტი კის  
და გეგ მ ვის პრო ცე სი
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი 
სამ სა ხუ რი, რო გორც სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი
კის, ისე ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას, არა სა თა
ნა დოდ ახორ ცი ე ლებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას 
და მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით მო
სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მო მარ თ ვი ა
ნო ბის სტა ტის ტი კას და წი ნა წლე ბის სო ცი

მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით. 15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo
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გა ვი გე ჩემ ნა ირ ხალხს ვერ ეხ მა რე ბი ან.“  
– 28 წლის მა მა კა ცი, გო რის მუ ნი ცი პა  
 ლი ტ ე ტი დან.

ქვეპ როგ რა მე ბი ძი რი თა დად მორ გე ბუ ლია 
იმ ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე, რომ ლე ბიც, სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს შე ფა სე ბით, 
არა უ მე ტეს 150 000 ქუ ლას ფლო ბენ. მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის პროგ რა მა წი ნას წარ გან
საზღ ვ რავს მო სარ გებ ლე პირ თა წრეს და 
ერ თ ერთ კრი ტე რი უ მად ად გენს სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა ერ თი ან მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 
მი თი თე ბულ სა რე ი ტინ გო ქუ ლას. შე სა ბა მი
სად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი შე ჭირ
ვე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა, ვი საც რი გი მი ზე ზე ბის 
გა მო (მაგალითად: ოჯა ხის იმ წევ რის შე მო
სა ვა ლი, რო მე ლიც არ არის ჩარ თუ ლი ოჯახ
ზე ზრუნ ვა ში; მცი რე შე მო სა ვა ლი/ ხელ ფა სი, 
რო მე ლიც არა საკ მა რი სია და ვერ ფა რავს 
ბე ნე ფი ცი ა რის სა ჭი რო ე ბებს) გან საზღ ვ
რულ ზე უფ რო მა ღა ლი ქუ ლა თა რა ო დე ნო ბა 
აქვს, ხში რად მომ სა ხუ რე ბის მიღ მა რჩე ბა. 
ესე ნი არი ან ძი რი თა დად ხან დაზ მუ ლი ადა
მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ ოჯა ხის წევ
რებ თან ერ თად.
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის და გეგ მ ვი სას ცდი ლო ბენ მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის უმ რავ ლე სო ბის მოც ვას, 
ინ ტერ ვი უს მო ნა წი ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი მი იჩ
ნე ვენ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტერ ვენ ცია არა
საკ მა რი სია და მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ უმ
სუ ბუ ქებს ადა მი ანს სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ 
მდგო მა რე ო ბას. ისი ნი თვლი ან, რომ ჯერ
ჯე რო ბით გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა
ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბი მა თი პრობ ლე მე ბის 
გრძელ ვა დი ან გა დაწყ ვე ტა ზე არაა ორი ენ
ტი რე ბუ ლი. ამას თა ნა ვე, გორ ში მცხოვ რე ბი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით მო სარ გებ ლე ადა
მი ა ნე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ მა თი ჩარ თუ ლო ბით 
შედ გე ნილ მა სო ცი ა ლურ მა პროგ რა მამ, შე
საძ ლო ა, მე ტი სარ გე ბე ლი მო უ ტა ნოს გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ სო ცი ა ლუ რად 
მოწყ ვ ლად ადა მი ა ნებს. 

3.2 ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ
სა ხუ რის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 
წელს ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 41 100 
ადა მი ა ნია რე გის ტ რი რე ბუ ლი.36 სა არ სე ბო 
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შემ წე ო ბით (სოციალური დახ მა რე ბით) მო
სარ გებ ლე თა რიცხ ვი, 2018 წლის ნო ემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, 8 643 პი რით გა ნი საზ რ ვ რე ბა 
რაც ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი 
მო სახ ლე ო ბის 21%ია.37 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს მიზ
ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ
თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბა 1 %ით არის 
შემ ცი რე ბუ ლი. 
ისე ვე რო გორც გორ ში, 2018 წელს ქა რე
ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვი საც მო სახ ლე ო
ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და, რაც გა მოკ ვე
თი ლია ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე
ბუ ლოს #42 დად გე ნი ლე ბის 17ე მუხ ლის 
მე ხუ თე პუნ ქ ტ ში. ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი არ სე ბუ ლი რე სურ სის ფარ გ ლებ ში გა
ნაგ რ ძობს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო
სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას სხვა დას ხ ვა 
დახ მა რე ბე ბით და შე ღა ვა თე ბით. 2018 
წელს, ქა რე ლის მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის 8%38 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა
ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის გა მო ი ყო, რაც 
წი ნა, 2017 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით 
2%ით მე ტი ა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ქა
რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში და ფი
ნან სე ბის ყვე ლა ზე დი დი წი ლი ინ ფ რას ტ რუქ
ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა 
(29%) და გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ
ვი საა (21%) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

3.2.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის  
ბი უ ჯე ტის და პო ლი ტი კის  
და გეგ მ ვის პრო ცე სი
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი 
სამ სა ხუ რი, რო გორც სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი
კის, ისე ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას, არა სა თა
ნა დოდ ახორ ცი ე ლებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას 
და მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით მო
სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მო მარ თ ვი ა
ნო ბის სტა ტის ტი კას და წი ნა წლე ბის სო ცი

მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით. 15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo
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გა ვი გე ჩემ ნა ირ ხალხს ვერ ეხ მა რე ბი ან.“  
– 28 წლის მა მა კა ცი, გო რის მუ ნი ცი პა  
 ლი ტ ე ტი დან.

ქვეპ როგ რა მე ბი ძი რი თა დად მორ გე ბუ ლია 
იმ ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე, რომ ლე ბიც, სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს შე ფა სე ბით, 
არა უ მე ტეს 150 000 ქუ ლას ფლო ბენ. მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის პროგ რა მა წი ნას წარ გან
საზღ ვ რავს მო სარ გებ ლე პირ თა წრეს და 
ერ თ ერთ კრი ტე რი უ მად ად გენს სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა ერ თი ან მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 
მი თი თე ბულ სა რე ი ტინ გო ქუ ლას. შე სა ბა მი
სად, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი შე ჭირ
ვე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა, ვი საც რი გი მი ზე ზე ბის 
გა მო (მაგალითად: ოჯა ხის იმ წევ რის შე მო
სა ვა ლი, რო მე ლიც არ არის ჩარ თუ ლი ოჯახ
ზე ზრუნ ვა ში; მცი რე შე მო სა ვა ლი/ ხელ ფა სი, 
რო მე ლიც არა საკ მა რი სია და ვერ ფა რავს 
ბე ნე ფი ცი ა რის სა ჭი რო ე ბებს) გან საზღ ვ
რულ ზე უფ რო მა ღა ლი ქუ ლა თა რა ო დე ნო ბა 
აქვს, ხში რად მომ სა ხუ რე ბის მიღ მა რჩე ბა. 
ესე ნი არი ან ძი რი თა დად ხან დაზ მუ ლი ადა
მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ ოჯა ხის წევ
რებ თან ერ თად.
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე ბი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის და გეგ მ ვი სას ცდი ლო ბენ მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის უმ რავ ლე სო ბის მოც ვას, 
ინ ტერ ვი უს მო ნა წი ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი მი იჩ
ნე ვენ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტერ ვენ ცია არა
საკ მა რი სია და მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ უმ
სუ ბუ ქებს ადა მი ანს სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ 
მდგო მა რე ო ბას. ისი ნი თვლი ან, რომ ჯერ
ჯე რო ბით გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა
ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბი მა თი პრობ ლე მე ბის 
გრძელ ვა დი ან გა დაწყ ვე ტა ზე არაა ორი ენ
ტი რე ბუ ლი. ამას თა ნა ვე, გორ ში მცხოვ რე ბი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით მო სარ გებ ლე ადა
მი ა ნე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ მა თი ჩარ თუ ლო ბით 
შედ გე ნილ მა სო ცი ა ლურ მა პროგ რა მამ, შე
საძ ლო ა, მე ტი სარ გე ბე ლი მო უ ტა ნოს გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ სო ცი ა ლუ რად 
მოწყ ვ ლად ადა მი ა ნებს. 

3.2 ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ
სა ხუ რის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 
წელს ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 41 100 
ადა მი ა ნია რე გის ტ რი რე ბუ ლი.36 სა არ სე ბო 
36 მოსახლეობის რიცხოვნობა რეგიონების და თვით

შემ წე ო ბით (სოციალური დახ მა რე ბით) მო
სარ გებ ლე თა რიცხ ვი, 2018 წლის ნო ემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, 8 643 პი რით გა ნი საზ რ ვ რე ბა 
რაც ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი 
მო სახ ლე ო ბის 21%ია.37 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს მიზ
ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ
თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბა 1 %ით არის 
შემ ცი რე ბუ ლი. 
ისე ვე რო გორც გორ ში, 2018 წელს ქა რე
ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვი საც მო სახ ლე ო
ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და, რაც გა მოკ ვე
თი ლია ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე
ბუ ლოს #42 დად გე ნი ლე ბის 17ე მუხ ლის 
მე ხუ თე პუნ ქ ტ ში. ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი არ სე ბუ ლი რე სურ სის ფარ გ ლებ ში გა
ნაგ რ ძობს სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო
სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას სხვა დას ხ ვა 
დახ მა რე ბე ბით და შე ღა ვა თე ბით. 2018 
წელს, ქა რე ლის მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის 8%38 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა
ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის გა მო ი ყო, რაც 
წი ნა, 2017 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით 
2%ით მე ტი ა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ქა
რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ში და ფი
ნან სე ბის ყვე ლა ზე დი დი წი ლი ინ ფ რას ტ რუქ
ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა 
(29%) და გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ
ვი საა (21%) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

3.2.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის  
ბი უ ჯე ტის და პო ლი ტი კის  
და გეგ მ ვის პრო ცე სი
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი 
სამ სა ხუ რი, რო გორც სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი
კის, ისე ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას, არა სა თა
ნა დოდ ახორ ცი ე ლებს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 
პრობ ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას 
და მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მით მო
სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მო მარ თ ვი ა
ნო ბის სტა ტის ტი კას და წი ნა წლე ბის სო ცი

მმართველი ერთეულების მიხედვით, 1 იანვრის მდგო
მარეობით. 15 დეკემბერი, 2018. http://www.geostat.
ge/?action=page&p_id=151&lang=geo

37 საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018. www.ssa.
gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298 

38  ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება. 
2017 წლის 4 დეკემბერი. www.matsne.gov.ge/ka/docu
ment/view/3879739?publication=0
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გან მ საზღ ვ რე ლად მო ი აზ რებს იმ გა რე მო ე
ბას, რომ დად გე ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბის გა რე
შე, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ ნე ბის მი ერ 
ადა მი ანს, გა ნურ ჩევ ლად მა თი სო ცი ა ლურ 
ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი სა მი სით სარ
გებ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა აქვს. 
 

3.2.3 ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის შე ფა სე ბა მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბის მი ერ 
სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
ად გი ლობ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე სა ფა სებ ლად ჩა
ტარ და ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ, რო მელ საც 
10 რეს პონ დენ ტი ეს წ რე ბო და. ფო კუს  ჯ გუ
ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის დროს რეს პონ დენ ტებ
მა ისა უბ რეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურ 
პროგ რა მა ზე, შე ა ფა სეს პროგ რა მის შე სა ბა
მი სო ბა მათ სა ჭი რო ე ბებ თან და გა მოთ ქ ვეს 
მო საზ რე ბე ბი პროგ რა მის გა სა უმ ჯო ბე სებ
ლად. 
ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის შე დე გად შეგ
რო ვე ბულ მო ნა ცემ თა ანა ლიზ ზე დაყ რ ნო
ბით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ქა რე ლის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა ძი რი თა დად 
პო ზი ტი უ რად აფა სე ბებს ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვი სა და სო ცი ა ლურ პროგ რა მას. გან სა
კუთ რე ბულ კმა ყო ფი ლე ბას მო სახ ლე ო ბის 
მკურ ნა ლო ბის და ფი ნან სე ბის ქვეპ როგ რა
მას თან მი მარ თე ბით გა მოთ ქ ვა მენ .
„მნიშვნელოვანია მო სახ ლე ო ბის თა ნა და ფი
ნან სე ბა გან სა კუთ რე ბით ოპე რა ცი ე ბის დროს 
და ვფიქ რობ, რომ გან მ საზღ ვ რე ლი არ უნ და 
იყოს სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი, ან ქუ ლა. პი რა
დად მე ძა ლი ან და მეხ მა რა ეს პროგ რა მა, 
რო დე საც გა ვი კე თე ბარ ძა ყის ძვლის ოპე
რა ცი ა, რო მე ლიც საკ მა ოდ ძვი რადღი რე ბუ
ლია და მი უ ხე და ვად სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის 
არ ქო ნი სა, ძა ლი ან გა მი ჭირ დე ბო და სა ჭი რო 
თან ხის მო ბი ლი ზე ბა, რა მაც რამ დე ნი მე ათა
სი ლა რი შე ად გი ნა.“ _ 42 წლის ქა ლი ქა რე
ლი დან.

მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი (განსაკუთრებით კი  
ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის მქო ნე ავად მ ყო  
 ფე ბი) მი იჩ ნე ვენ, რომ სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მი დან მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის 
ქვეპ როგ რა მის ამო ღე ბამ მათ ფი ნან სურ  
მდგო მა რე ო ბა ზე ნე გა ტი უ რად იმოქ მე და.  
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ცენ ტ რა ლურ მა მთავ

რო ბამ ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის მქო ნე  
პა ცი ენ ტე ბის თ ვის რი გი მე დი კა მენ ტე ბის და   
ფი ნან სე ბის პროგ რა მა და იწყო:
„სოციალურად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა
ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში რე გის ტ რი რე ბულ, 100 
000მდე სა რე ი ტინ გო ქუ ლის მქო ნე მო ქა
ლა ქე ებს, ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის (გულ
სისხლძარღვთა, ფილ ტ ვის, დი ა ბე ტის ტი პი 
2 (არაინსულინდამოკიდებული), ფა რი სებ
რი ჯირ კ ვ ლის და ა ვა დე ბე ბე ბი) სამ კურ ნა
ლო მე დი კა მენ ტე ბი და უ ფი ნან ს დე ბათ“;44 
თუმ ცა, მო სახ ლე ო ბის აზ რით, აღ ნიშ ნუ ლი 
სა ხელ მ წი ფო ინ ტერ ვენ ცია არა საკ მა რი სია 
და უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, ბე ნე ფი ცი ა რებს თა
ვად უწევთ იმ ძი რი თა დი ხარ ჯის და ფარ ვა, 
რო მე ლიც მა თი ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე
ო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, ან გა სა უმ ჯო ბე სებ
ლად არის სა ჭი რო. 
„ვარ ქრო ნი კუ ლი ავად მ ყო ფი და გა მუდ
მე ბით მე სა ჭი რო ე ბა ძვი რადღი რე ბუ ლი მე
დი კა მენ ტე ბი, რო მელ საც ვერ ვყი დუ ლობ 
სა კუ თა რი შე მო სავ ლით, რად გან ვარ პენ სი
ო ნე რი და პენ სი ის თან ხა არ არის საკ მა რი სი 
საკ ვე ბის, კო მუ ნა ლუ რე ბის და მე დი კა მენ ტე
ბის სა ყიდ ლად.“ _ 70 წლის მა მა კა ცი, ქა რე
ლი დან. 

ფო კუს  ჯ გუ ფის წევ რე ბის ნა წი ლი, გან სა
კუთ რე ბით კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი 
და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი პი რე ბი, 
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მა ში მოწყ ვ ლა დი სა მიზ
ნე ჯგუ ფე ბის სიმ წი რეს გა მოკ ვე თენ. ისი ნი 
მი იჩ ნე ვენ, რომ ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა ერ თ გ ვა რო ვა ნია და 
მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის თ ვის 
სა ჭი რო ქვეპ როგ რა მებ სა და რე სურს არ მო
ი ცავს. 
„დიდი სურ ვი ლი მაქვს ჩე მი შვი ლე ბი, რომ
ლე ბიც არი ან არას რულ წ ლოვ ნე ბი, ჩარ
თუ ლე ბი იყ ვ ნენ სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბებ ში, 
რად გან მე ამი სი ფი ნან სუ რი სა შუ ა ლე ბა არ 
მაქვს, მაგ რამ ვი ცი, რომ გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტს აქვს ასე თი პროგ რა მე ბი, სა დაც 
ბავ შ ვებს აქვთ სა შუ ა ლე ბა სხვა დას ხ ვა ღო
ნის ძი ე ბებ ში, ტრე ნინ გებ სა და უფა სო ექ ს
კურ სი ებ ში ჩა ერ თონ.“ — 47 წლის ქა ლი ქა
რე ლი დან.

44 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 15 აგვისტო, 2018.  
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=888
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ა ლუ რი პროგ რა მის ანა ლიზს ეყ რ დ ნო ბა. 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის დროს, 
და ბა ლია სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი სა და სა
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ
ლო ბაც, რაც ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი 
სამ სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის გან მარ ტე ბით, 
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ზო გა დო ებ
რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სიმ ცი რი თა და მო სახ
ლე ო ბის მხრი დან ჩარ თუ ლო ბის სურ ვი ლის 
არ ქო ნით აიხ ს ნე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, გა წე უ ლი 
დახ მა რე ბის მიზ ნობ რი ო ბი სა და ხა რის ხის 
კონ ტ რო ლის გა უ მარ თა ო ბაც, რაც მო ნი ტო
რინ გის სის ტე მის არარ სე ბო ბის მაჩ ვე ნე ბე
ლი ა. 
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შიი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის გა ცე მა წეს რიგ დე ბა საკ რე ბუ
ლოს მი ერ 2017 წლის 4 დე კემ ბერს გა მო
ცე მუ ლი #87 გან კარ გუ ლე ბით39 _ „ქარელის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
2018 წლის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
პა კე ტის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“. ამა ვე გან
კარ გუ ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლია სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის მიზ ნე ბი, მა თი მიღ წე ვის შე ფა
სე ბის ინ დი კა ტო რე ბი, პროგ რა მით მო სარ
გებ ლე პირ თა კა ტე გო რია და რა ო დე ნო ბა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის 
სამ სა ხუ რი, კო მი სი უ რი მიდ გო მის გა მო ყე
ნე ბის გა რე შე, და მო უ კი დებ ლად იღებს გა
დაწყ ვე ტი ლე ბას ბე ნე ფი ცი ა რის და ფი ნან სე
ბის შე სა ხებ რაც ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მი მართ 
ობი ექ ტუ რი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბის აღ ქ
მას არ თუ ლებს.

3.2.2 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა და  
მი სი ბი უ ჯე ტი 

2018 წელს, ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი
უ ჯეტ ში, მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც
ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის 
გა მო ყო ფი ლი თან ხა 885 000 ლა რით გა
ნი საზღ ვ რა.40 რე სურ სი 10 ქვეპ როგ რა მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას მოხ მარ და. (მონაცემები 

39 მონაცემები ეყრდნობა ქარელის მუნიციპალიტეტის 
მერიის სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 8 აგ
ვისტოს გამოგზავნილ დოკუმენტებს.

40 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 
04 დეკემბრის №42 დადგენილებაში „ქარელის მუნიცი
პალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ცვლილების შეტანის თაობაზე. www.matsne.gov.ge/ka/
document/view/4390325?publication=0

და ნარ თი #9 სა ხით იხი ლეთ ბმულ ზე41) 
არ სე ბუ ლი პროგ რა მი დან სო ცი ა ლუ რი უზ
რუნ ველ ყო ფის თ ვის მთლი ა ნი სო ცი ა ლუ რი 
ბი უ ჯე ტის 89% (795 600 ლა რი) იხარ ჯე ბა, 
ხო ლო 11 % (90 000 ლა რი) _ ჯან დაც ვის 
მომ სა ხუ რე ბა ზე მო დის. რაც შე ე ხე ბა ჯან მ
რ თე ლო ბის დაც ვი სა და უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მის ბი უ ჯე ტის ქვეპ როგ რა მებს, ყვე
ლა ზე დი დი წი ლი _ 75% (670 000 ლა რი) 
ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის უზ რუნ
ველ ყო ფის თ ვის, ხო ლო ყვე ლა ზე მცი რე რა
ო დე ნო ბა _ 1 % (7 600 ლა რი) ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ებ თან გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე 
სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი ოჯა ხე ბის დახ მა რე
ბის თ ვი საა გა მო ყო ფი ლი. 
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა
მე ბის უმ რავ ლე სო ბა ერ თ ჯე რა დი ხა სი ა თი
სა ა. გა მო ნაკ ლი სია უფა სო კვე ბის პროგ რა
მა, რო მე ლიც უკი დუ რე სად შე ჭირ ვე ბუ ლი 
მო სახ ლე ო ბის თ ვის (რომელთა სა რე ი ტინ გო 
ქუ ლა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს 
მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 0დან 65 000მდეა42) 
არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ჯან დაც ვის 
და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა
მა, კერ ძოდ მო სახ ლე ო ბის მკურ ნა ლო ბის 
და ფი ნან სე ბის ქვეპ როგ რა მა, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ ოჯა ხის თ
ვის მი ნი ჭე ბულ სა რე ი ტინ გო ქუ ლას დახ მა
რე ბის მი ღე ბის კრი ტე რი უ მად არ აწე სებს. 
ქვეპ როგ რა მა, წლის გან მავ ლო ბა ში ერ თ
ჯე რა დად მკურ ნა ლო ბის, ოპე რა ცი ის ან გა
მოკ ვ ლე ვე ბის 40 %ით,43 არა უ მე ტეს 4000 
ლა რის ოდე ნო ბით თა ნა და ფი ნან სე ბას ით
ვა ლის წი ნებს. ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ჯან დაც ვის და სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ქვეპ როგ რა მას, თა ვი სი ში
ნა არ სი თა და გა ცე მის პი რო ბე ბით და დე ბი
თად აფა სებს და გა მოკ ვეთს გან ს ხ ვა ვე ბულ 
მიდ გო მას ში და ქარ თ ლის სხვა მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ქვეპ როგ რა მებ თან მი მარ თე
ბა ში. იგი ქვეპ როგ რა მის წარ მა ტე ბუ ლო ბის 
41 ქარელის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამები. 

დანართი #9. www.docs.google.com/document/d/12X
tNgBfnmMSfpgANz77wzfJluY6doUyaOx3a8tNtAks/edit

42  მონაცემები ეყრდნობა ქარელის მუნიციპალიტეტის 
მერიის სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 8 აგ
ვისტოს გამოგზავნილ დოკუმენტებს.

43 მონაცემები ეყრდნობა ქარელის მუნიციპალიტეტის 
მერიის სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 8 აგ
ვისტოს გამოგზავნილ დოკუმენტებს.

https://docs.google.com/document/d/12XtNgBfnmMSfpgANz77wzfJluY6doUyaOx3a8tNtAks/edit
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გან მ საზღ ვ რე ლად მო ი აზ რებს იმ გა რე მო ე
ბას, რომ დად გე ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბის გა რე
შე, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ ნე ბის მი ერ 
ადა მი ანს, გა ნურ ჩევ ლად მა თი სო ცი ა ლურ 
ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი სა მი სით სარ
გებ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა აქვს. 
 

3.2.3 ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის შე ფა სე ბა მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბის მი ერ 
სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
ად გი ლობ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე სა ფა სებ ლად ჩა
ტარ და ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ, რო მელ საც 
10 რეს პონ დენ ტი ეს წ რე ბო და. ფო კუს  ჯ გუ
ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის დროს რეს პონ დენ ტებ
მა ისა უბ რეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლურ 
პროგ რა მა ზე, შე ა ფა სეს პროგ რა მის შე სა ბა
მი სო ბა მათ სა ჭი რო ე ბებ თან და გა მოთ ქ ვეს 
მო საზ რე ბე ბი პროგ რა მის გა სა უმ ჯო ბე სებ
ლად. 
ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის შე დე გად შეგ
რო ვე ბულ მო ნა ცემ თა ანა ლიზ ზე დაყ რ ნო
ბით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ქა რე ლის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა ძი რი თა დად 
პო ზი ტი უ რად აფა სე ბებს ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვი სა და სო ცი ა ლურ პროგ რა მას. გან სა
კუთ რე ბულ კმა ყო ფი ლე ბას მო სახ ლე ო ბის 
მკურ ნა ლო ბის და ფი ნან სე ბის ქვეპ როგ რა
მას თან მი მარ თე ბით გა მოთ ქ ვა მენ .
„მნიშვნელოვანია მო სახ ლე ო ბის თა ნა და ფი
ნან სე ბა გან სა კუთ რე ბით ოპე რა ცი ე ბის დროს 
და ვფიქ რობ, რომ გან მ საზღ ვ რე ლი არ უნ და 
იყოს სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი, ან ქუ ლა. პი რა
დად მე ძა ლი ან და მეხ მა რა ეს პროგ რა მა, 
რო დე საც გა ვი კე თე ბარ ძა ყის ძვლის ოპე
რა ცი ა, რო მე ლიც საკ მა ოდ ძვი რადღი რე ბუ
ლია და მი უ ხე და ვად სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის 
არ ქო ნი სა, ძა ლი ან გა მი ჭირ დე ბო და სა ჭი რო 
თან ხის მო ბი ლი ზე ბა, რა მაც რამ დე ნი მე ათა
სი ლა რი შე ად გი ნა.“ _ 42 წლის ქა ლი ქა რე
ლი დან.

მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი (განსაკუთრებით კი  
ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის მქო ნე ავად მ ყო  
 ფე ბი) მი იჩ ნე ვენ, რომ სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მი დან მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის 
ქვეპ როგ რა მის ამო ღე ბამ მათ ფი ნან სურ  
მდგო მა რე ო ბა ზე ნე გა ტი უ რად იმოქ მე და.  
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ცენ ტ რა ლურ მა მთავ

რო ბამ ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის მქო ნე  
პა ცი ენ ტე ბის თ ვის რი გი მე დი კა მენ ტე ბის და   
ფი ნან სე ბის პროგ რა მა და იწყო:
„სოციალურად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა
ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში რე გის ტ რი რე ბულ, 100 
000მდე სა რე ი ტინ გო ქუ ლის მქო ნე მო ქა
ლა ქე ებს, ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის (გულ
სისხლძარღვთა, ფილ ტ ვის, დი ა ბე ტის ტი პი 
2 (არაინსულინდამოკიდებული), ფა რი სებ
რი ჯირ კ ვ ლის და ა ვა დე ბე ბე ბი) სამ კურ ნა
ლო მე დი კა მენ ტე ბი და უ ფი ნან ს დე ბათ“;44 
თუმ ცა, მო სახ ლე ო ბის აზ რით, აღ ნიშ ნუ ლი 
სა ხელ მ წი ფო ინ ტერ ვენ ცია არა საკ მა რი სია 
და უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, ბე ნე ფი ცი ა რებს თა
ვად უწევთ იმ ძი რი თა დი ხარ ჯის და ფარ ვა, 
რო მე ლიც მა თი ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე
ო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, ან გა სა უმ ჯო ბე სებ
ლად არის სა ჭი რო. 
„ვარ ქრო ნი კუ ლი ავად მ ყო ფი და გა მუდ
მე ბით მე სა ჭი რო ე ბა ძვი რადღი რე ბუ ლი მე
დი კა მენ ტე ბი, რო მელ საც ვერ ვყი დუ ლობ 
სა კუ თა რი შე მო სავ ლით, რად გან ვარ პენ სი
ო ნე რი და პენ სი ის თან ხა არ არის საკ მა რი სი 
საკ ვე ბის, კო მუ ნა ლუ რე ბის და მე დი კა მენ ტე
ბის სა ყიდ ლად.“ _ 70 წლის მა მა კა ცი, ქა რე
ლი დან. 

ფო კუს  ჯ გუ ფის წევ რე ბის ნა წი ლი, გან სა
კუთ რე ბით კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი 
და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი პი რე ბი, 
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მა ში მოწყ ვ ლა დი სა მიზ
ნე ჯგუ ფე ბის სიმ წი რეს გა მოკ ვე თენ. ისი ნი 
მი იჩ ნე ვენ, რომ ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა ერ თ გ ვა რო ვა ნია და 
მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის თ ვის 
სა ჭი რო ქვეპ როგ რა მებ სა და რე სურს არ მო
ი ცავს. 
„დიდი სურ ვი ლი მაქვს ჩე მი შვი ლე ბი, რომ
ლე ბიც არი ან არას რულ წ ლოვ ნე ბი, ჩარ
თუ ლე ბი იყ ვ ნენ სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბებ ში, 
რად გან მე ამი სი ფი ნან სუ რი სა შუ ა ლე ბა არ 
მაქვს, მაგ რამ ვი ცი, რომ გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტს აქვს ასე თი პროგ რა მე ბი, სა დაც 
ბავ შ ვებს აქვთ სა შუ ა ლე ბა სხვა დას ხ ვა ღო
ნის ძი ე ბებ ში, ტრე ნინ გებ სა და უფა სო ექ ს
კურ სი ებ ში ჩა ერ თონ.“ — 47 წლის ქა ლი ქა
რე ლი დან.

44 სოციალური მომსახურების სააგენტო, 15 აგვისტო, 2018.  
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=888
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ა ლუ რი პროგ რა მის ანა ლიზს ეყ რ დ ნო ბა. 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის დროს, 
და ბა ლია სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი სა და სა
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თუ
ლო ბაც, რაც ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი 
სამ სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის გან მარ ტე ბით, 
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა ზო გა დო ებ
რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სიმ ცი რი თა და მო სახ
ლე ო ბის მხრი დან ჩარ თუ ლო ბის სურ ვი ლის 
არ ქო ნით აიხ ს ნე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, გა წე უ ლი 
დახ მა რე ბის მიზ ნობ რი ო ბი სა და ხა რის ხის 
კონ ტ რო ლის გა უ მარ თა ო ბაც, რაც მო ნი ტო
რინ გის სის ტე მის არარ სე ბო ბის მაჩ ვე ნე ბე
ლი ა. 
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ შიი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის გა ცე მა წეს რიგ დე ბა საკ რე ბუ
ლოს მი ერ 2017 წლის 4 დე კემ ბერს გა მო
ცე მუ ლი #87 გან კარ გუ ლე ბით39 _ „ქარელის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
2018 წლის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
პა კე ტის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“. ამა ვე გან
კარ გუ ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლია სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის მიზ ნე ბი, მა თი მიღ წე ვის შე ფა
სე ბის ინ დი კა ტო რე ბი, პროგ რა მით მო სარ
გებ ლე პირ თა კა ტე გო რია და რა ო დე ნო ბა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის 
სამ სა ხუ რი, კო მი სი უ რი მიდ გო მის გა მო ყე
ნე ბის გა რე შე, და მო უ კი დებ ლად იღებს გა
დაწყ ვე ტი ლე ბას ბე ნე ფი ცი ა რის და ფი ნან სე
ბის შე სა ხებ რაც ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მი მართ 
ობი ექ ტუ რი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბის აღ ქ
მას არ თუ ლებს.

3.2.2 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა და  
მი სი ბი უ ჯე ტი 

2018 წელს, ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი
უ ჯეტ ში, მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც
ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის 
გა მო ყო ფი ლი თან ხა 885 000 ლა რით გა
ნი საზღ ვ რა.40 რე სურ სი 10 ქვეპ როგ რა მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას მოხ მარ და. (მონაცემები 

39 მონაცემები ეყრდნობა ქარელის მუნიციპალიტეტის 
მერიის სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 8 აგ
ვისტოს გამოგზავნილ დოკუმენტებს.

40 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 
04 დეკემბრის №42 დადგენილებაში „ქარელის მუნიცი
პალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ 
ცვლილების შეტანის თაობაზე. www.matsne.gov.ge/ka/
document/view/4390325?publication=0

და ნარ თი #9 სა ხით იხი ლეთ ბმულ ზე41) 
არ სე ბუ ლი პროგ რა მი დან სო ცი ა ლუ რი უზ
რუნ ველ ყო ფის თ ვის მთლი ა ნი სო ცი ა ლუ რი 
ბი უ ჯე ტის 89% (795 600 ლა რი) იხარ ჯე ბა, 
ხო ლო 11 % (90 000 ლა რი) _ ჯან დაც ვის 
მომ სა ხუ რე ბა ზე მო დის. რაც შე ე ხე ბა ჯან მ
რ თე ლო ბის დაც ვი სა და უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მის ბი უ ჯე ტის ქვეპ როგ რა მებს, ყვე
ლა ზე დი დი წი ლი _ 75% (670 000 ლა რი) 
ოჯა ხე ბის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის უზ რუნ
ველ ყო ფის თ ვის, ხო ლო ყვე ლა ზე მცი რე რა
ო დე ნო ბა _ 1 % (7 600 ლა რი) ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ებ თან გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე 
სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი ოჯა ხე ბის დახ მა რე
ბის თ ვი საა გა მო ყო ფი ლი. 
ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა
მე ბის უმ რავ ლე სო ბა ერ თ ჯე რა დი ხა სი ა თი
სა ა. გა მო ნაკ ლი სია უფა სო კვე ბის პროგ რა
მა, რო მე ლიც უკი დუ რე სად შე ჭირ ვე ბუ ლი 
მო სახ ლე ო ბის თ ვის (რომელთა სა რე ი ტინ გო 
ქუ ლა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს 
მო ნა ცემ თა ბა ზა ში 0დან 65 000მდეა42) 
არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ჯან დაც ვის 
და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა
მა, კერ ძოდ მო სახ ლე ო ბის მკურ ნა ლო ბის 
და ფი ნან სე ბის ქვეპ როგ რა მა, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ ოჯა ხის თ
ვის მი ნი ჭე ბულ სა რე ი ტინ გო ქუ ლას დახ მა
რე ბის მი ღე ბის კრი ტე რი უ მად არ აწე სებს. 
ქვეპ როგ რა მა, წლის გან მავ ლო ბა ში ერ თ
ჯე რა დად მკურ ნა ლო ბის, ოპე რა ცი ის ან გა
მოკ ვ ლე ვე ბის 40 %ით,43 არა უ მე ტეს 4000 
ლა რის ოდე ნო ბით თა ნა და ფი ნან სე ბას ით
ვა ლის წი ნებს. ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის ჯან დაც ვის და სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ქვეპ როგ რა მას, თა ვი სი ში
ნა არ სი თა და გა ცე მის პი რო ბე ბით და დე ბი
თად აფა სებს და გა მოკ ვეთს გან ს ხ ვა ვე ბულ 
მიდ გო მას ში და ქარ თ ლის სხვა მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბის ქვეპ როგ რა მებ თან მი მარ თე
ბა ში. იგი ქვეპ როგ რა მის წარ მა ტე ბუ ლო ბის 
41 ქარელის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამები. 

დანართი #9. www.docs.google.com/document/d/12X
tNgBfnmMSfpgANz77wzfJluY6doUyaOx3a8tNtAks/edit

42  მონაცემები ეყრდნობა ქარელის მუნიციპალიტეტის 
მერიის სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 8 აგ
ვისტოს გამოგზავნილ დოკუმენტებს.

43 მონაცემები ეყრდნობა ქარელის მუნიციპალიტეტის 
მერიის სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 8 აგ
ვისტოს გამოგზავნილ დოკუმენტებს.
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ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სო ცი ა ლურ 
სამ სა ხურს არ აქვს მო ნი ტო რინ გი სა და შე
ფა სე ბის სის ტე მა. შე სა ბა მი სად, არ ფლობს 
ინ ფორ მა ცი ას მათ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე, რა საც ბი უ ჯე
ტის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში გა მო ი ყე ნებ და.
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სო ცი ა ლურ სამ
სა ხურს პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში 
სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და სო ცი ა
ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გამ წევ პი რებ თან ხან
გ რ ძ ლი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბის პრაქ ტი კა არ 
აქვს. სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
დროს, და ბა ლია სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი
სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა. ამ სირ თუ ლე ებ ზე, ასე ვე სო
ცი ა ლურ სამ სა ხურ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი
ღე ბის სის ტე მის მო უქ ნე ლო ბა ზე სა უბ რობს 
ორ გა ნი ზა ცია _ „კასპის შშმ პირ თა კავ ში
რის“ წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც ამ ბობს, 
რომ სო ცი ა ლურ სამ სა ხურს რამ დენ ჯერ
მე მი მარ თა წი ნა და დე ბით სო ცი ა ლუ რი სა
წარ მოს პრო ექ ტის თა ნა და ფი ნან სე ბი სა და 
ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ხებ, თუმ ცა 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის გან უარ ზე არ
გუ მენ ტი რე ბუ ლი პა სუ ხი არას დ როს მი უ ღი ა. 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო
ცეს ში, სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და მო
ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის სიმ ცი რე შე იძ ლე ბა 
გა მოწ ვე უ ლი იყოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მო
ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ნაკ ლე ბო ბით და 
შე სა ბა მი სად, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ისე 
მო სახ ლე ო ბის მი მარ თ ვი ა ნო ბის სიმ ცი რით. 
თუმ ცა, ხაზ გა სას მე ლია თა ნამ შ რომ ლო ბის 
პო ზი ტი უ რი გა მოც დი ლე ბაც. 2018 წელს სა
მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბის ახალ გაზ რ დულ მა 
ცენ ტ რ მა „მომავალი“, მი მარ თ ვის სა ფუძ
ველ ზე შშმ ბავ შ ვ თა ტრან ს პორ ტი რე ბის თ ვის 
და ცენ ტ რის ინ ტერ ნეტ ხარ ჯე ბის და სა ფა
რად მე რი ის სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან თა ნა
და ფი ნან სე ბა მი ი ღო. 

3.3.2 სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე-
მის წე სი
კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მა რე გუ ლირ დე ბა საკ რე ბუ
ლოს #49 დად გე ნი ლე ბით „კასპის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის 2018 წლის ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა
ცე მის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“. დად

გე ნი ლე ბა გან საზღ ვ რავს კას პის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტ რი რე ბუ ლი 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე
ტი დან ერ თ ჯე რა დი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის პი რო ბებს, მიმ ღებ თა კა ტე გო რი ებს, 
მათ მი ერ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში წარ სად გენ დო
კუ მენ ტა ცი ას და დახ მა რე ბის სა ხით გა სა ცე მი 
თან ხის ოდე ნო ბებს. 
2018 წლის შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მით გან საზღ ვ რუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის და ნიშ ვ ნი სა და გა ცე მის ორ გა
ნი ზე ბას კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო
ფის სამ სა ხუ რი არე გუ ლი რებს. სო ცი ა ლურ 
პროგ რა მა ში არ სე ბულ ყვე ლა მუხ ლ ზე ბე
ნე ფი ცი ა რის გან ცხა დე ბის გან ხილ ვა და გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ხდე ბა კო მი სი უ რი 
წე სით, რაც ამაღ ლებს გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას და 
ხელს უწყობს ობი ექ ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას. კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა
ლუ რი სამ სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ენ ლის, და ლი 
და ვი თაშ ვი ლის გან მარ ტე ბით, კო მი სი ა ში 
სხვა დას ხ ვა სფე როს წარ მო მად გე ნე ლი 12 
წევ რი ა, რომ ლე ბიც მო ხა ლი სე ობ რივ საწყი
სებ ზე მუ შა ო ბენ. 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წეს სა და 
სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის თ ვის გა მო ყო ფილ 
ბი უ ჯეტ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი, ძი რი თა
დად, მიმ დი ნა რე წელს დახ მა რე ბის მი ღე ბის 
მსურ ვე ლი პი რე ბის მო მარ თ ვი ა ნო ბა სა და 
ასე ვე, მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ თემ
ში არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ შეგ რო
ვილ ინ ფორ მა ცი ას ეყ რ დ ნო ბა. 
ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს სო ცი ა ლუ რი და 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის გა და ფარ ვის თა ვი
დან არი დე ბის მიზ ნით, კას პის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წეს
ში იყე ნებს ისეთ გან მარ ტე ბებს, რო გო რი ცაა 
მა გა ლი თად: „მუხლი 1. ონ კო ლო გი უ რი 
პა ცი ენ ტე ბის სა მე დი ცი ნო და მე დი კა მენ ტო
ზუ რი დახ მა რე ბა. პუნ ქ ტი 4. ონ კო ლო გი ურ 
ავად მ ყოფს, რო მე ლიც არ ფი ნან ს დე ბა სა
ყო ველ თაო ჯან დაც ვი დან ან სა დაზღ ვე ვო 
კომ პა ნი ი დან, დახ მა რე ბა გა ე წე ვა ერ თ ჯე
რა დად, სტა ცი ო ნა რუ ლი და ამ ბუ ლა ტო რი უ
ლი მკურ ნა ლო ბის თ ვის თა ნა და ფი ნან სე ბით 
70%, არა უ მე ტეს 1500 ლა რის ოდე ნო ბით.“ 
მსგავ სი ში ნა არ სის გან მარ ტე ბა აქვს ყვე ლა 
მუხლს, რომ ლი თაც და სა ფი ნან სე ბე ლი მომ
სა ხუ რე ბა კავ შირ შია სა ყო ველ თაო ჯან დაც
ვის პროგ რა მას თან.
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ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის შე დე გად შეგ
რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ანა ლიზ ზე დაყ რ ნო
ბით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ქა რე ლის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა მეტ  ნაკ ლე ბად 
პო ზი ტი უ რად აფა სე ბებს ად გი ლობ რივ სო
ცი ა ლურ პროგ რა მას და მის შე მად გე ნელ 
ქვეპ როგ რა მებს, თუმ ცა რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე
ლო ვან ხარ ვეზს გა მოკ ვეთს. ესე ნი ა:
1. ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ

ყო ფის პროგ რა მის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში 
ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი რო ე ბე ბის გა უთ ვა
ლის წი ნებ ლო ბა;

2. ქვეპ როგ რა მე ბის ერ თ გ ვა როვ ნე ბა;
3. მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ

რა მის არარ სე ბო ბა.

3.3 კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

2018 წელს, კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბა 42 800 ადა მი ა ნი შე ად გენ და.45 
ამა ვე წლის ნო ემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, სა არ
სე ბო შემ წე ო ბით (სოციალური დახ მა რე ბით) 
სარ გებ ლობ და 7 620 ადა მი ა ნი, რაც კას პის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი მო სახ ლე ო
ბის 17,8% ია.46 2017 წელ თან შე და რე ბით, 
2018 წელს, კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიზ
ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ
თა რა ო დე ნო ბა შემ ცი რე ბუ ლია 2%ით.
2018 წელს კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა ერ თ ერთ მთა
ვარ პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და, რაც და
დას ტუ რე ბუ ლია კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლოს #45 დად გე ნი ლე ბის მე 1 6 ე 
მუხ ლის მე ხუ თე პუნ ქ ტით _ „მოსახლეობის 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი უზ
რუნ ველ ყო ფა“. სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
პროგ რა მა კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი
ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის სხვა
დას ხ ვა ფე ნე ბი სათ ვის გარ კ ვე უ ლი შე ღა ვა
თე ბი თა და დახ მა რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას, 
სა რი ტუ ა ლო მომ სა ხუ რე ბის ანაზღა უ რე ბას, 
მო ხუ ცე ბულ თა, მი უ სა ფარ თა და სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა კვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას, 

45 მოსახლეობის 2018 წლის საყოველთაო აღწერა. 15 დე  
კემბერი, 2018. http://www.geostat.ge/?action=page&p 
_id=151&lang=geo

46  საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018.

 www.ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298

დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე
სე ბის მიზ ნით მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის 
დახ მა რე ბას და სხვა სო ცი ა ლუ რი ღო ნის ძი
ე ბე ბის და ფი ნან სე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 2018 
წელს კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი 
ბი უ ჯე ტის 6,7%47 მო სახ ლე ო ბის ჯან დაც ვი
სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ
რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის და ი ხარ ჯა. 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი წი ნა წლის მო ნა ცე მებ თან 
შე და რე ბით 2,6%ით არის გაზ რ დი ლი. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ბი უ ჯე ტის 76% ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ
ტებ ზე, ხო ლო ყვე ლა ზე მცი რე _ 1% თავ დაც
ვა ზე, სა ზო გა დო ებ რივ წეს რიგ სა და უსაფ რ
თხო ე ბა ზე იხარ ჯე ბა.
კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ
სა ხუ რის ბო ლო სა მი წლის დო კუ მენ ტე ბის 
ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მე რია ყო ველ წ ლი უ რად ცდი ლობს  
გა ზარ დოს რო გორც სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მე ბის რა ო დე ნო ბა და სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი, 
ასე ვე ბი უ ჯე ტი. თუმ ცა, ყვე ლა მომ სა ხუ რე ბა, 
რო მე ლიც რე გუ ლირ დე ბო და 2018 წლის 
და გა სუ ლი ორი წლის სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის გა ცე მის წე სით, ერ თ ჯე რა დია და არ 
არის მი მარ თუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი სო ცი ა
ლუ რი სერ ვი სე ბის შექ მ ნი სა კენ, რაც, ბუ ნებ
რი ვი ა, არა ე ფექ ტუ რი ა.

3.3.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის  
ბი უ ჯე ტის და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
პრო ცე სი

კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ
სა ხუ რი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და ბი უ
ჯე ტის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში ძი რი თა დად 
ეყ რ დ ნო ბა წი ნა წლებ ში მომ სა ხუ რე ბის მიმ
ღე ბი პი რე ბის სტა ტის ტი კას და სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბას. ამას
თა ნა ვე, კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი თა ნამ შ რომ ლობს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბებ თან, ცდი ლობს, მათ გან გა
ი გოს და /ან და ა ზუს ტოს სხვა დას ხ ვა სა მიზ ნე 
ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბი და შე სა ბა მი სად, სო ცი
ა ლურ პროგ რა მა ში გა ით ვა ლის წი ნოს მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბი და რა ო დე
47 „კასპის მუნიციპალიტეტს 2018 წლის ბიუჯეტის დამ

ტკიცების შესახებ“ დადგენილება 8 დეკემბერი 2017 წ. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4424706?
publication=0



25მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის  
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სო ცი ა ლურ 
სამ სა ხურს არ აქვს მო ნი ტო რინ გი სა და შე
ფა სე ბის სის ტე მა. შე სა ბა მი სად, არ ფლობს 
ინ ფორ მა ცი ას მათ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე, რა საც ბი უ ჯე
ტის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში გა მო ი ყე ნებ და.
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის სო ცი ა ლურ სამ
სა ხურს პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში 
სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და სო ცი ა
ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გამ წევ პი რებ თან ხან
გ რ ძ ლი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბის პრაქ ტი კა არ 
აქვს. სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
დროს, და ბა ლია სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი
სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა. ამ სირ თუ ლე ებ ზე, ასე ვე სო
ცი ა ლურ სამ სა ხურ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი
ღე ბის სის ტე მის მო უქ ნე ლო ბა ზე სა უბ რობს 
ორ გა ნი ზა ცია _ „კასპის შშმ პირ თა კავ ში
რის“ წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც ამ ბობს, 
რომ სო ცი ა ლურ სამ სა ხურს რამ დენ ჯერ
მე მი მარ თა წი ნა და დე ბით სო ცი ა ლუ რი სა
წარ მოს პრო ექ ტის თა ნა და ფი ნან სე ბი სა და 
ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ხებ, თუმ ცა 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის გან უარ ზე არ
გუ მენ ტი რე ბუ ლი პა სუ ხი არას დ როს მი უ ღი ა. 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო
ცეს ში, სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და მო
ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის სიმ ცი რე შე იძ ლე ბა 
გა მოწ ვე უ ლი იყოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სა მო
ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ნაკ ლე ბო ბით და 
შე სა ბა მი სად, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ისე 
მო სახ ლე ო ბის მი მარ თ ვი ა ნო ბის სიმ ცი რით. 
თუმ ცა, ხაზ გა სას მე ლია თა ნამ შ რომ ლო ბის 
პო ზი ტი უ რი გა მოც დი ლე ბაც. 2018 წელს სა
მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბის ახალ გაზ რ დულ მა 
ცენ ტ რ მა „მომავალი“, მი მარ თ ვის სა ფუძ
ველ ზე შშმ ბავ შ ვ თა ტრან ს პორ ტი რე ბის თ ვის 
და ცენ ტ რის ინ ტერ ნეტ ხარ ჯე ბის და სა ფა
რად მე რი ის სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან თა ნა
და ფი ნან სე ბა მი ი ღო. 

3.3.2 სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე-
მის წე სი
კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მა რე გუ ლირ დე ბა საკ რე ბუ
ლოს #49 დად გე ნი ლე ბით „კასპის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის 2018 წლის ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა
ცე მის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“. დად

გე ნი ლე ბა გან საზღ ვ რავს კას პის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტ რი რე ბუ ლი 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე
ტი დან ერ თ ჯე რა დი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გა ცე მის პი რო ბებს, მიმ ღებ თა კა ტე გო რი ებს, 
მათ მი ერ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში წარ სად გენ დო
კუ მენ ტა ცი ას და დახ მა რე ბის სა ხით გა სა ცე მი 
თან ხის ოდე ნო ბებს. 
2018 წლის შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მით გან საზღ ვ რუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის და ნიშ ვ ნი სა და გა ცე მის ორ გა
ნი ზე ბას კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო
ფის სამ სა ხუ რი არე გუ ლი რებს. სო ცი ა ლურ 
პროგ რა მა ში არ სე ბულ ყვე ლა მუხ ლ ზე ბე
ნე ფი ცი ა რის გან ცხა დე ბის გან ხილ ვა და გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ხდე ბა კო მი სი უ რი 
წე სით, რაც ამაღ ლებს გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას და 
ხელს უწყობს ობი ექ ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას. კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა
ლუ რი სამ სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ენ ლის, და ლი 
და ვი თაშ ვი ლის გან მარ ტე ბით, კო მი სი ა ში 
სხვა დას ხ ვა სფე როს წარ მო მად გე ნე ლი 12 
წევ რი ა, რომ ლე ბიც მო ხა ლი სე ობ რივ საწყი
სებ ზე მუ შა ო ბენ. 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წეს სა და 
სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის თ ვის გა მო ყო ფილ 
ბი უ ჯეტ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი, ძი რი თა
დად, მიმ დი ნა რე წელს დახ მა რე ბის მი ღე ბის 
მსურ ვე ლი პი რე ბის მო მარ თ ვი ა ნო ბა სა და 
ასე ვე, მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ თემ
ში არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ შეგ რო
ვილ ინ ფორ მა ცი ას ეყ რ დ ნო ბა. 
ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს სო ცი ა ლუ რი და 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის გა და ფარ ვის თა ვი
დან არი დე ბის მიზ ნით, კას პის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის წეს
ში იყე ნებს ისეთ გან მარ ტე ბებს, რო გო რი ცაა 
მა გა ლი თად: „მუხლი 1. ონ კო ლო გი უ რი 
პა ცი ენ ტე ბის სა მე დი ცი ნო და მე დი კა მენ ტო
ზუ რი დახ მა რე ბა. პუნ ქ ტი 4. ონ კო ლო გი ურ 
ავად მ ყოფს, რო მე ლიც არ ფი ნან ს დე ბა სა
ყო ველ თაო ჯან დაც ვი დან ან სა დაზღ ვე ვო 
კომ პა ნი ი დან, დახ მა რე ბა გა ე წე ვა ერ თ ჯე
რა დად, სტა ცი ო ნა რუ ლი და ამ ბუ ლა ტო რი უ
ლი მკურ ნა ლო ბის თ ვის თა ნა და ფი ნან სე ბით 
70%, არა უ მე ტეს 1500 ლა რის ოდე ნო ბით.“ 
მსგავ სი ში ნა არ სის გან მარ ტე ბა აქვს ყვე ლა 
მუხლს, რომ ლი თაც და სა ფი ნან სე ბე ლი მომ
სა ხუ რე ბა კავ შირ შია სა ყო ველ თაო ჯან დაც
ვის პროგ რა მას თან.
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ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის შე დე გად შეგ
რო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ანა ლიზ ზე დაყ რ ნო
ბით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ქა რე ლის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბა მეტ  ნაკ ლე ბად 
პო ზი ტი უ რად აფა სე ბებს ად გი ლობ რივ სო
ცი ა ლურ პროგ რა მას და მის შე მად გე ნელ 
ქვეპ როგ რა მებს, თუმ ცა რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე
ლო ვან ხარ ვეზს გა მოკ ვეთს. ესე ნი ა:
1. ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ

ყო ფის პროგ რა მის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში 
ბე ნე ფი ცი არ თა სა ჭი რო ე ბე ბის გა უთ ვა
ლის წი ნებ ლო ბა;

2. ქვეპ როგ რა მე ბის ერ თ გ ვა როვ ნე ბა;
3. მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ

რა მის არარ სე ბო ბა.

3.3 კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 

2018 წელს, კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბა 42 800 ადა მი ა ნი შე ად გენ და.45 
ამა ვე წლის ნო ემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, სა არ
სე ბო შემ წე ო ბით (სოციალური დახ მა რე ბით) 
სარ გებ ლობ და 7 620 ადა მი ა ნი, რაც კას პის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი მო სახ ლე ო
ბის 17,8% ია.46 2017 წელ თან შე და რე ბით, 
2018 წელს, კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიზ
ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ
თა რა ო დე ნო ბა შემ ცი რე ბუ ლია 2%ით.
2018 წელს კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა ერ თ ერთ მთა
ვარ პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და, რაც და
დას ტუ რე ბუ ლია კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
საკ რე ბუ ლოს #45 დად გე ნი ლე ბის მე 1 6 ე 
მუხ ლის მე ხუ თე პუნ ქ ტით _ „მოსახლეობის 
ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი უზ
რუნ ველ ყო ფა“. სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
პროგ რა მა კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი
ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის სხვა
დას ხ ვა ფე ნე ბი სათ ვის გარ კ ვე უ ლი შე ღა ვა
თე ბი თა და დახ მა რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას, 
სა რი ტუ ა ლო მომ სა ხუ რე ბის ანაზღა უ რე ბას, 
მო ხუ ცე ბულ თა, მი უ სა ფარ თა და სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა კვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას, 

45 მოსახლეობის 2018 წლის საყოველთაო აღწერა. 15 დე  
კემბერი, 2018. http://www.geostat.ge/?action=page&p 
_id=151&lang=geo

46  საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების რაოდენობა. 
2018 წლის სტატისტიკა, 15 დეკემბერი 2018.

 www.ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=1298

დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე
სე ბის მიზ ნით მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის 
დახ მა რე ბას და სხვა სო ცი ა ლუ რი ღო ნის ძი
ე ბე ბის და ფი ნან სე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 2018 
წელს კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი 
ბი უ ჯე ტის 6,7%47 მო სახ ლე ო ბის ჯან დაც ვი
სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ
რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის და ი ხარ ჯა. 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი წი ნა წლის მო ნა ცე მებ თან 
შე და რე ბით 2,6%ით არის გაზ რ დი ლი. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ბი უ ჯე ტის 76% ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ
ტებ ზე, ხო ლო ყვე ლა ზე მცი რე _ 1% თავ დაც
ვა ზე, სა ზო გა დო ებ რივ წეს რიგ სა და უსაფ რ
თხო ე ბა ზე იხარ ჯე ბა.
კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ
სა ხუ რის ბო ლო სა მი წლის დო კუ მენ ტე ბის 
ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მე რია ყო ველ წ ლი უ რად ცდი ლობს  
გა ზარ დოს რო გორც სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მე ბის რა ო დე ნო ბა და სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი, 
ასე ვე ბი უ ჯე ტი. თუმ ცა, ყვე ლა მომ სა ხუ რე ბა, 
რო მე ლიც რე გუ ლირ დე ბო და 2018 წლის 
და გა სუ ლი ორი წლის სო ცი ა ლუ რი დახ მა
რე ბის გა ცე მის წე სით, ერ თ ჯე რა დია და არ 
არის მი მარ თუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი სო ცი ა
ლუ რი სერ ვი სე ბის შექ მ ნი სა კენ, რაც, ბუ ნებ
რი ვი ა, არა ე ფექ ტუ რი ა.

3.3.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის  
ბი უ ჯე ტის და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
პრო ცე სი

კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ
სა ხუ რი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და ბი უ
ჯე ტის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში ძი რი თა დად 
ეყ რ დ ნო ბა წი ნა წლებ ში მომ სა ხუ რე ბის მიმ
ღე ბი პი რე ბის სტა ტის ტი კას და სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბას. ამას
თა ნა ვე, კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი თა ნამ შ რომ ლობს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბებ თან, ცდი ლობს, მათ გან გა
ი გოს და /ან და ა ზუს ტოს სხვა დას ხ ვა სა მიზ ნე 
ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბი და შე სა ბა მი სად, სო ცი
ა ლურ პროგ რა მა ში გა ით ვა ლის წი ნოს მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბი და რა ო დე
47 „კასპის მუნიციპალიტეტს 2018 წლის ბიუჯეტის დამ

ტკიცების შესახებ“ დადგენილება 8 დეკემბერი 2017 წ. 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4424706?
publication=0
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თოთ მე რი ას, სა ზო გა დო ებ რივ ტრან ს პორტს 
ვერ გა მო ი ყე ნებთ, შე ნო ბებ ში ვერ შეხ ვალთ 
და თუ შეხ ვალთ, ში და გა და ად გი ლე ბას 
ვერ შეძ ლებთ. გა მო დის, რომ სახ ლ ში უნ და 
იყოთ და არა ფე რი აკე თოთ.“ მა მა კა ცი, 38 
წლის, კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. 

ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, უფა სო კვე ბის 
სერ ვი სის გარ და, აუცი ლე ბე ლი ა, შე იქ მ ნას 
ისე თი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა, რო მე ლიც 
მარ ტო ხე ლა ან მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ 
მო ხუ ცებს სხვა დას ხ ვა მხარ და ჭე რით უზ რუნ
ველ ყოფს და მათ თავს უფ რო ღირ სე უ ლად 
და და ცუ ლად აგ რ ძ ნო ბი ნებს. 
„მე პი რა დად არ მე ხე ბა, მაგ რამ დე ი და ჩე მი, 
რო მელ საც ჩემს გარ და თით ქ მის არა ვინ არ 
ყავს ყუ რადღე ბის მიმ ქ ცე ვი, 86 წლი სა ა. სო
ფელ ში ცხოვ რობს და ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ
ლე მე ბის გარ და ურ თი ერ თო ბე ბის პრობ ლე
მა აქვს, მთელ დღე ებს მარ ტო ატა რებს. მე 
ვერ ვა ხერ ხებ მას თან ყო ველ დღი ურ ურ თი
ერ თო ბას და ხში რად საკ ვე ბის და წამ ლე ბის 
მი წო დე ბა საც კი. შინ მოვ ლის პროგ რა მა ან 
სხვა მსგავ სი მომ სა ხუ რე ბა მას და ეხ მა რე ბო
და თა ვი ეგ რ ძ ნო უფ რო და ცუ ლად და მეც 
მშვი დად ვიქ ნე ბო დი, ჩემს იქ არ ყოფ ნის პე
რი ოდ ში.“ _ ქა ლი, 46 წლის, კას პი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი ფო კუს  ჯ გუფ
ში მო ნა წი ლე სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, შშმ 
და სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ბავ შ ვე
ბის მშობ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ად გი ლობ
რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა მათ სა ჭი რო
ე ბებს ვერ უზ რუნ ველ ყოფს. ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე მა თი შვი ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო სერ
ვი სე ბი არ ფი ნან ს დე ბა, ხო ლო ცენ ტ რა ლურ 
დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი დახ მა რე ბა არა საკ მა რი სი ა.
„ჩემს შვილს ცე რებ რა ლუ რი დამ ბ ლა აქვს, 
მთელ დღეს მას თან ვა ტა რებ, რად გან სა
ბავ შ ვო ბაღ ში ვერ მი ვიყ ვან. გარ და იმი სა, 
რომ მის თ ვის სა ჭი რო მე დი კა მენ ტე ბის და 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის ფუ ლი არ გვაქვს, ჩვენს 
ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბას ისიც არ თუ ლებს, 
რომ მე ვერ ვმუ შა ობ და გა მუდ მე ბით ბავ შ
ვ თან მი წევს ყოფ ნა. დღის ცენ ტ რი, ან თუნ
დაც ფუ ლა დი დახ მა რე ბა დი დი შვე ბა იქ ნე
ბო და ჩვენ თ ვის “. _ ქა ლი, 29 წლის, კას პი. 

ფო კუს  ჯ გუ ფე ბის მო ნა წი ლე ებ ში ერ თ ერთ 
მთა ვარ პრობ ლე მად კას პის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში და საქ მე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი პროგ

რა მე ბის არარ სე ბო ბა და სა ხელ და. აღ ნიშ
ნულ პრობ ლე მას გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ 
აყე ნე ბენ შშმ და კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში 
მყო ფი პი რე ბი. მა თი აზ რით, მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე ი მუ შა ოს ისე თი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც მათ 
და საქ მე ბას შე უწყობს ხელს. ისი ნი თვლი ან, 
რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე უძ ლია სულ მცი რე 
წვლი ლი მა ინც შე ი ტა ნოს იმ სო ცი ა ლუ რი სა
წარ მო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა ში, რომ ლე ბიც კას პ
ში ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ. 

3.4 ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
2018 წელს, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბა, სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის 
ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ
ვით 52 100 ადა მი ა ნი ა52. 2018 წლის ნო
ემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, სა არ სე ბო შემ წე ო ბით 
(სოციალური დახ მა რე ბით) ხა შუ რის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი მო სახ ლე ბის 17,2 
% სარ გებ ლობს, რაც 8 955 პირს უტოლ დე
ბა. 2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მიმ ღებ თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო
დე ნო ბა შემ ცი რე ბუ ლია 1,3%ით. 
2018 წელს ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო
ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა ერ თ ერთ მთა ვარ 
პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და, რაც დო კუ
მენ ტუ რად დას ტურ დე ბა ხა შუ რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს #48 დად გე ნი ლე
ბის მე2 თა ვის „ხაშურის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
20182021 წლე ბის ბი უ ჯე ტის პრი ო რი ტე ტე
ბი და პროგ რა მე ბი“ს მე თექ ვ ს მე ტე მუხ ლის 
ბ პუნ ქ ტით _ მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი უზ
რუნ ველ ყო ფა. 

მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო
ფის პროგ რა მა, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ე ბის 
სხვა დას ხ ვა ფე ნე ბი სათ ვის გარ კ ვე უ ლი შე
ღა ვა თე ბის და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა
წე ვას ით ვა ლის წი ნებს. კერ ძოდ, სა რი ტუ ა
ლო მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბას, 
მო ხუ ცე ბულ თა, მი უ სა ფარ თა და სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა უფა სო კვე ბით უზ რუნ ველ
ყო ფას, დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის 

52 მოსახლეობის 2018 წლის საყოველთაო აღწერა. 15 
დეკემბერი, 2018. www.geostat.ge/?action=page&p_
id=151&lang=geo
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3.3.3 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა  
და მი სი ბი უ ჯე ტი 
2018 წელს, კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მის
თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხა 557 500 ლარს48 
შე ად გენ და. პროგ რა მა 2749 ქვეპ როგ რა
მის გან შედ გე ბა. ყვე ლა მათ გა ნი ერ თ ჯე რა
დი ფუ ლად გა სა ცე მელ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
(მონაცემები იხი ლეთ ბმულ ზე და ნარ თი #10 
სა ხით50).
კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი 
პროგ  რა მა ეხე ბა თით ქ მის ყვე ლა სო ცი ა ლუ
რად მოწყ ვ ლად ჯგუფს და არ არის მორ
გე ბუ ლი მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რად და უც ველ 
ოჯა ხებ ზე. კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 
გან მარ ტე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბევ რი 
ოჯა  ხი ა, რო მე ლიც ვერ ხვდე ბა სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს უკი დუ რე სად და
უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში, თუმ ცა 
არა ნაკ ლებ მძი მე სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ 
პი რო ბებ ში ცხოვ რობს, ვიდ რე მო სახ ლე ო
ბის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც პროგ რა მით სარ
გებ ლობს. წლი დან წლამ დე ბე ნე ფი ცი არ თა 
მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად იც ვ ლე ბა პროგ რა
მე ბი. მა გა ლი თად, ჩა მო ნათ ვალს და ე მა ტა 
ოფ თალ მო ლო გი უ რი ოპე რა ცი ე ბი, ეტ ლით 
მო სარ გებ ლე ე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბა, ასე ვე 
იმ ონ კო ლო გი უ რი პა ცი ენ ტე ბის სტა ცი ო ნარ
ში გან თავ სე ბა, რომ ლებ საც სა ხელ მ წი ფო 
სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის ლი მი ტი 
ამო ე წუ რა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მე რი ის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ერ თ ჯე რა დი ქვეპ
როგ რა მე ბის გარ და ახორ ცი ე ლებს უფა სო 

48 „კასპის მუნიციპალიტეტს 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკი
ცების შესახებ“ დადგენილება 8 დეკემბერი 2017 წ. 

 www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3890388?pub
lication=0;

49 „კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის 
დამტკიცების შესახებ“ 15 დეკემბერი 2017 წ

 www.drive.google.com/file/d/1YtmnkWUrc12Dz3ML 
1NrX9Uzx8oUrU_x/view

50 კასპის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამები. და
ნართი #10. www.docs.google.com/document/d/1pUS 
nF9qVSCXC6VPCOSO5rMqBsVOp3RMTMe2HeoTGck/
edit

სა სა დი ლოს და ფი ნან სე ბის პროგ რა მა საც.51 
ქვეპ როგ რა მის ფარ გ ლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში მცხოვ რე ბი 80 უმ წეო ბე ნე ფი ცი ა რის 
ყო ველ დღი უ რი კვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფაა 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 2018 წლის ბი უ ჯეტ ში 
კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას უმ წე ო თა 
კვე ბის თ ვის 106 000 ლა რი აქვს გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი. 2016 წელს, კას პის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი ამა ვე პროგ რა მა ზე 99 200 ლარს ხარ
ჯავ და, 2017 წელს კი _ 89 700 ლარს. წი ნა 
ორ წელ თან შე და რე ბით 2018 წელს მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ მა უმ წე ო თა კვე ბი სათ ვის მე ტი თან
ხა გა ით ვა ლის წი ნა. 

3.3.4 ად გი ლობ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის 
შე ფა სე ბა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
ად გი ლობ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რე მის შე სა ფა სებ ლად ჩა
ტარ და ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ, რო მელ საც 
8 რეს პონ დენ ტი ეს წ რე ბო და. კას პის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბამ ასე ბუ ლი სო ცი ა
ლუ რი პროგ რა მის რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ხარ ვე ზი გა მოკ ვე თა. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფ
რას ტ რუქ ტუ რის ადაპ ტა ცია სო ცი ა ლუ რი სამ
სა ხუ რის პირ და პი რი პრე რო გა ტი ვა არ არის, 
ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბის მხრი დან 
არა ერ თხელ გა მო იკ ვე თა ის პრობ ლე მე ბი, 
რო მელ საც შშმ და სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე
ბის მქო ნე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი აწყ დე ბი ან სერ
ვი სის მი ღე ბი სას ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს 
არარ სე ბო ბის გა მო. ფო კუს  ჯ გუ ფის რეს პონ
დენ ტე ბის აზ რით, შშმ პი რე ბის თ ვის ადაპ ტი
რე ბუ ლი გა რე მო სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
შექ მ ნა სა ერ თო საქ მე ა, რო მელ შიც მე რი ის 
სო ცი ა ლურ მა სამ სა ხურ მა თა ვი სი წვლი ლი 
უნ და შე ი ტა ნოს.

„ჩვენი გა და ად გი ლე ბა, სხვა პრობ ლე მებ ზე 
რომ არ ვი სა უბ როთ, თით ქ მის შე უძ ლე ბე
ლია მთე ლი რა ი ო ნის მას შ ტა ბით. წარ მო
იდ გი ნეთ, ეტ ლით მო სარ გებ ლე რომ იყოთ 
და გინ დო დეთ უბ რა ლო კითხ ვით მი მარ

51 კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამ  
ტკიცების შესახებ” კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2017 წლის 8 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლი 
ლებების შეტანის თაობაზე. www.matsne.gov.ge/ka/doc
ument/view/4025724?publication=0

https://drive.google.com/file/d/1YtmnkWUrc12Dz3ML-1NrX9Uzx8oUrU_x/view
https://docs.google.com/document/d/1pUS-nF9qVSCXC6VPCOSO5rMqBsVOp3RMTMe2HeoTGck/edit
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თოთ მე რი ას, სა ზო გა დო ებ რივ ტრან ს პორტს 
ვერ გა მო ი ყე ნებთ, შე ნო ბებ ში ვერ შეხ ვალთ 
და თუ შეხ ვალთ, ში და გა და ად გი ლე ბას 
ვერ შეძ ლებთ. გა მო დის, რომ სახ ლ ში უნ და 
იყოთ და არა ფე რი აკე თოთ.“ მა მა კა ცი, 38 
წლის, კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. 

ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, უფა სო კვე ბის 
სერ ვი სის გარ და, აუცი ლე ბე ლი ა, შე იქ მ ნას 
ისე თი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა, რო მე ლიც 
მარ ტო ხე ლა ან მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ 
მო ხუ ცებს სხვა დას ხ ვა მხარ და ჭე რით უზ რუნ
ველ ყოფს და მათ თავს უფ რო ღირ სე უ ლად 
და და ცუ ლად აგ რ ძ ნო ბი ნებს. 
„მე პი რა დად არ მე ხე ბა, მაგ რამ დე ი და ჩე მი, 
რო მელ საც ჩემს გარ და თით ქ მის არა ვინ არ 
ყავს ყუ რადღე ბის მიმ ქ ცე ვი, 86 წლი სა ა. სო
ფელ ში ცხოვ რობს და ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ
ლე მე ბის გარ და ურ თი ერ თო ბე ბის პრობ ლე
მა აქვს, მთელ დღე ებს მარ ტო ატა რებს. მე 
ვერ ვა ხერ ხებ მას თან ყო ველ დღი ურ ურ თი
ერ თო ბას და ხში რად საკ ვე ბის და წამ ლე ბის 
მი წო დე ბა საც კი. შინ მოვ ლის პროგ რა მა ან 
სხვა მსგავ სი მომ სა ხუ რე ბა მას და ეხ მა რე ბო
და თა ვი ეგ რ ძ ნო უფ რო და ცუ ლად და მეც 
მშვი დად ვიქ ნე ბო დი, ჩემს იქ არ ყოფ ნის პე
რი ოდ ში.“ _ ქა ლი, 46 წლის, კას პი. 

მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი ფო კუს  ჯ გუფ
ში მო ნა წი ლე სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, შშმ 
და სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ბავ შ ვე
ბის მშობ ლე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ად გი ლობ
რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა მათ სა ჭი რო
ე ბებს ვერ უზ რუნ ველ ყოფს. ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე მა თი შვი ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო სერ
ვი სე ბი არ ფი ნან ს დე ბა, ხო ლო ცენ ტ რა ლურ 
დო ნე ზე არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი დახ მა რე ბა არა საკ მა რი სი ა.
„ჩემს შვილს ცე რებ რა ლუ რი დამ ბ ლა აქვს, 
მთელ დღეს მას თან ვა ტა რებ, რად გან სა
ბავ შ ვო ბაღ ში ვერ მი ვიყ ვან. გარ და იმი სა, 
რომ მის თ ვის სა ჭი რო მე დი კა მენ ტე ბის და 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის ფუ ლი არ გვაქვს, ჩვენს 
ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბას ისიც არ თუ ლებს, 
რომ მე ვერ ვმუ შა ობ და გა მუდ მე ბით ბავ შ
ვ თან მი წევს ყოფ ნა. დღის ცენ ტ რი, ან თუნ
დაც ფუ ლა დი დახ მა რე ბა დი დი შვე ბა იქ ნე
ბო და ჩვენ თ ვის “. _ ქა ლი, 29 წლის, კას პი. 

ფო კუს  ჯ გუ ფე ბის მო ნა წი ლე ებ ში ერ თ ერთ 
მთა ვარ პრობ ლე მად კას პის მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში და საქ მე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი პროგ

რა მე ბის არარ სე ბო ბა და სა ხელ და. აღ ნიშ
ნულ პრობ ლე მას გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ 
აყე ნე ბენ შშმ და კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში 
მყო ფი პი რე ბი. მა თი აზ რით, მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა შე ი მუ შა ოს ისე თი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც მათ 
და საქ მე ბას შე უწყობს ხელს. ისი ნი თვლი ან, 
რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შე უძ ლია სულ მცი რე 
წვლი ლი მა ინც შე ი ტა ნოს იმ სო ცი ა ლუ რი სა
წარ მო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა ში, რომ ლე ბიც კას პ
ში ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ. 

3.4 ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
2018 წელს, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბა, სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის 
ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ
ვით 52 100 ადა მი ა ნი ა52. 2018 წლის ნო
ემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, სა არ სე ბო შემ წე ო ბით 
(სოციალური დახ მა რე ბით) ხა შუ რის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი მო სახ ლე ბის 17,2 
% სარ გებ ლობს, რაც 8 955 პირს უტოლ დე
ბა. 2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მიმ ღებ თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო
დე ნო ბა შემ ცი რე ბუ ლია 1,3%ით. 
2018 წელს ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის 
მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო
ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა ერ თ ერთ მთა ვარ 
პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენ და, რაც დო კუ
მენ ტუ რად დას ტურ დე ბა ხა შუ რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს #48 დად გე ნი ლე
ბის მე2 თა ვის „ხაშურის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
20182021 წლე ბის ბი უ ჯე ტის პრი ო რი ტე ტე
ბი და პროგ რა მე ბი“ს მე თექ ვ ს მე ტე მუხ ლის 
ბ პუნ ქ ტით _ მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი უზ
რუნ ველ ყო ფა. 

მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო
ფის პროგ რა მა, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ე ბის 
სხვა დას ხ ვა ფე ნე ბი სათ ვის გარ კ ვე უ ლი შე
ღა ვა თე ბის და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა
წე ვას ით ვა ლის წი ნებს. კერ ძოდ, სა რი ტუ ა
ლო მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბას, 
მო ხუ ცე ბულ თა, მი უ სა ფარ თა და სო ცი ა ლუ
რად და უც ველ თა უფა სო კვე ბით უზ რუნ ველ
ყო ფას, დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის 

52 მოსახლეობის 2018 წლის საყოველთაო აღწერა. 15 
დეკემბერი, 2018. www.geostat.ge/?action=page&p_
id=151&lang=geo
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3.3.3 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა  
და მი სი ბი უ ჯე ტი 
2018 წელს, კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მო
სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მის
თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხა 557 500 ლარს48 
შე ად გენ და. პროგ რა მა 2749 ქვეპ როგ რა
მის გან შედ გე ბა. ყვე ლა მათ გა ნი ერ თ ჯე რა
დი ფუ ლად გა სა ცე მელ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
(მონაცემები იხი ლეთ ბმულ ზე და ნარ თი #10 
სა ხით50).
კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი 
პროგ  რა მა ეხე ბა თით ქ მის ყვე ლა სო ცი ა ლუ
რად მოწყ ვ ლად ჯგუფს და არ არის მორ
გე ბუ ლი მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რად და უც ველ 
ოჯა ხებ ზე. კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის 
სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 
გან მარ ტე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ბევ რი 
ოჯა  ხი ა, რო მე ლიც ვერ ხვდე ბა სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს უკი დუ რე სად და
უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში, თუმ ცა 
არა ნაკ ლებ მძი მე სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ 
პი რო ბებ ში ცხოვ რობს, ვიდ რე მო სახ ლე ო
ბის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც პროგ რა მით სარ
გებ ლობს. წლი დან წლამ დე ბე ნე ფი ცი არ თა 
მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად იც ვ ლე ბა პროგ რა
მე ბი. მა გა ლი თად, ჩა მო ნათ ვალს და ე მა ტა 
ოფ თალ მო ლო გი უ რი ოპე რა ცი ე ბი, ეტ ლით 
მო სარ გებ ლე ე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბა, ასე ვე 
იმ ონ კო ლო გი უ რი პა ცი ენ ტე ბის სტა ცი ო ნარ
ში გან თავ სე ბა, რომ ლებ საც სა ხელ მ წი ფო 
სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის ლი მი ტი 
ამო ე წუ რა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის მე რი ის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ერ თ ჯე რა დი ქვეპ
როგ რა მე ბის გარ და ახორ ცი ე ლებს უფა სო 

48 „კასპის მუნიციპალიტეტს 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკი
ცების შესახებ“ დადგენილება 8 დეკემბერი 2017 წ. 

 www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3890388?pub
lication=0;

49 „კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი 
ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის 
დამტკიცების შესახებ“ 15 დეკემბერი 2017 წ

 www.drive.google.com/file/d/1YtmnkWUrc12Dz3ML 
1NrX9Uzx8oUrU_x/view

50 კასპის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამები. და
ნართი #10. www.docs.google.com/document/d/1pUS 
nF9qVSCXC6VPCOSO5rMqBsVOp3RMTMe2HeoTGck/
edit

სა სა დი ლოს და ფი ნან სე ბის პროგ რა მა საც.51 
ქვეპ როგ რა მის ფარ გ ლებ ში, მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში მცხოვ რე ბი 80 უმ წეო ბე ნე ფი ცი ა რის 
ყო ველ დღი უ რი კვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფაა 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 2018 წლის ბი უ ჯეტ ში 
კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას უმ წე ო თა 
კვე ბის თ ვის 106 000 ლა რი აქვს გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი. 2016 წელს, კას პის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი ამა ვე პროგ რა მა ზე 99 200 ლარს ხარ
ჯავ და, 2017 წელს კი _ 89 700 ლარს. წი ნა 
ორ წელ თან შე და რე ბით 2018 წელს მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ მა უმ წე ო თა კვე ბი სათ ვის მე ტი თან
ხა გა ით ვა ლის წი ნა. 

3.3.4 ად გი ლობ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის 
შე ფა სე ბა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
ად გი ლობ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რე მის შე სა ფა სებ ლად ჩა
ტარ და ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ, რო მელ საც 
8 რეს პონ დენ ტი ეს წ რე ბო და. კას პის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბამ ასე ბუ ლი სო ცი ა
ლუ რი პროგ რა მის რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ხარ ვე ზი გა მოკ ვე თა. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფ
რას ტ რუქ ტუ რის ადაპ ტა ცია სო ცი ა ლუ რი სამ
სა ხუ რის პირ და პი რი პრე რო გა ტი ვა არ არის, 
ფო კუს  ჯ გუ ფის მო ნა წი ლე ე ბის მხრი დან 
არა ერ თხელ გა მო იკ ვე თა ის პრობ ლე მე ბი, 
რო მელ საც შშმ და სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე
ბის მქო ნე ბე ნე ფი ცი ა რე ბი აწყ დე ბი ან სერ
ვი სის მი ღე ბი სას ადაპ ტი რე ბუ ლი გა რე მოს 
არარ სე ბო ბის გა მო. ფო კუს  ჯ გუ ფის რეს პონ
დენ ტე ბის აზ რით, შშმ პი რე ბის თ ვის ადაპ ტი
რე ბუ ლი გა რე მო სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
შექ მ ნა სა ერ თო საქ მე ა, რო მელ შიც მე რი ის 
სო ცი ა ლურ მა სამ სა ხურ მა თა ვი სი წვლი ლი 
უნ და შე ი ტა ნოს.

„ჩვენი გა და ად გი ლე ბა, სხვა პრობ ლე მებ ზე 
რომ არ ვი სა უბ როთ, თით ქ მის შე უძ ლე ბე
ლია მთე ლი რა ი ო ნის მას შ ტა ბით. წარ მო
იდ გი ნეთ, ეტ ლით მო სარ გებ ლე რომ იყოთ 
და გინ დო დეთ უბ რა ლო კითხ ვით მი მარ

51 კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამ  
ტკიცების შესახებ” კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2017 წლის 8 დეკემბრის №45 დადგენილებაში ცვლი 
ლებების შეტანის თაობაზე. www.matsne.gov.ge/ka/doc
ument/view/4025724?publication=0
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ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს და ფი ნან სე ბით ხა
შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 20 შშმ ბავშვს 
უწევს მომ სა ხუ რე ბას. ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მ
ძღ ვა ნელ მა ინ ტერ ვი უს დროს აღ ნიშ ნა, რომ 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას, კონ კ რე
ტუ ლად სო ცი ა ლურ სამ სა ხურს თა ნა და ფი
ნან სე ბის თ ვის მი მარ თა, რად გან ჯან დაც ვის 
სა მი ნის ტ როს მი ერ გა მო ყო ფი ლი ვა უ ჩე
რუ ლი და ფი ნან სე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
თან ხა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თ ვის და მა ტე ბი თი 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით უზ რუნ ველ ყო
ფის თ ვის არა საკ მა რი სი ა. ამას თა ნა ვე, ხა
შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 20ზე მე ტი შშმ 
ბავ შ ვი ა, რო მელ თაც ანა ლო გი უ რი მომ სა
ხუ რე ბის მი ღე ბა სურთ, რაც მათ თ ვის სა სი
ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხელ მ ძღ ვა ნელ მა სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის
გან მი ი ღო და პი რე ბა, რომ გა და ხე დავ დ ნენ 
არ სე ბულ რე სურ სებს და შე საძ ლებ ლო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, გარ კ ვე უ ლი თა ნა და ფი ნან სე
ბით უზ რუნ ველ ყოფ დ ნენ. 2018 წლის სექ
ტემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, ბი უ ჯეტ ში აღ ნიშ ნუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. და 
არც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს 
ინ ტერ ვი უ ე ბის მსვლე ლო ბი სას არა ფე რი უხ
სე ნე ბი ათ ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. 

3.4.2 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა  
და მი სი ბი უ ჯე ტი 
2018 წლის მო ნა ცე მე ბით, ხა შუ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში ძი რი თა დად ერ თ ჯე რად გა სა
ცემ ლებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და 21 მიმ დი ნა
რე სო ცი ა ლუ რი და ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის 
ქვეპ როგ რა მა მუ შა ობს (მონაცემები იხი ლეთ 
ბმულ ზე, და ნარ თი #11 სა ხით55) ხა შუ რის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის 2018 წლის სო ცი ა ლუ რი და 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბის
თ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე მუ შა ვე ბუ ლია სო
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა
დი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მა, რომ ლის მი ზა ნია ხა შუ რის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი და მუდ მი
ვად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის მკურ ნა ლო
ბის ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და 
და მა თი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა
რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ შეწყო ბა. პროგ
რა მის რე გუ ლი რე ბის სფე როა რო გორც 

55 ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამა. და
ნართი #11. www.docs.google.com/document/d/1f7V
JqUwFNGpXVeghGthuEP9_8uwbl7PYiiNjbMDRPRM/edit

მკურ ნა ლო ბის, მე დი კა მენ ტე ბის, მა ღალ ტექ
ნო ლო გი უ რი გა მოკ ვ ლე ვე ბის თა ნა და ფი ნან
სე ბა, ასე ვე სხვა ერ თ ჯე რა დი ფუ ლა დი დახ
მა რე ბის გა წე ვაც. პროგ რა მით გა წე რი ლია 
მო სარ გებ ლე პირ თა წრე, პროგ რა მის ად
მი ნის ტ რი რე ბის წე სე ბი და პი რო ბე ბი, სარ
გებ ლო ბის თ ვის წარ სად გე ნი დო კუ მენ ტე ბის 
ჩა მო ნათ ვა ლი, პროგ რა მით სარ გებ ლო ბის 
და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი და სხვა მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ინ ფორ მა ცი ა. 
20162018 წლე ბის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ
ნო ბით, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჯან დაც
ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის 
გან საზღ ვ რუ ლი ბი უ ჯე ტი ზრდა დი ტენ დენ
ცი ით ხა სი ათ დე ბა. 2016 წელ თან შე და რე
ბით, 2017 წელს თან ხის ოდე ნო ბა 33 961 
ლა რით გა ი ზარ და, ხო ლო 2018 წელს, წი ნა 
წელ თან შე და რე ბით სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის თ ვის 12 939 ლა რით მე ტი გა მო ი ყო.56

ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის ჯან მ რ
თე ლო ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ
ველ ყო ფის სამ სა ხუ რი, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი და მუდ მი ვად 
მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო
სახ ლე ო ბი სათ ვის უმ წე ო თა უფა სო კვე ბის 
მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მას ახორ ცი ე ლებს. 
ყო ველ წ ლი უ რად პროგ რა მით სა შუ ა ლოდ 
185 სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რი სარ გებ
ლობს, რო მელ თა სა რე ი ტინ გო ქუ ლა სო ცი
ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა 
ერ თი ან ბა ზა ში 0 დან _ 70 000ის ფარ გ
ლებ ში ა. პროგ რა მით სარ გებ ლო ბენ შრო მი
სუ უ ნა რო და მარ ტო ხე ლა პი რე ბიც. უმ წე ო
თა კვე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის 2018 
წლის ბი უ ჯე ტი 135 000 ლა რი ა, ხო ლო თა
ვად მომ სა ხუ რე ბა მო ი ცავს ყო ველ დღი უ რი, 
სამ კომ პო ნენ ტი ა ნი სა დი ლით კვე ბის უზ რუნ
ველ ყო ფას. პროგ რა მის მი ხედ ვით დღე ში 
ერ თი პი რის კვე ბა ზე გა ხარ ჯუ ლი თან ხა 1.99 
ლა რი ა. 57

56 მონაცემები ეყრდნობა ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 20 აგვისტოს 
გამოგზავნილ დოკუმენტებს.

57 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, განკარგულება 
#127. უმწეოთა უფასო კვების 2018 წლის მუნიციპალური 
პროგრამის დამტკიცების შესახებ. 15 დეკემბერი, 2017 
წელი. 

 www.khashuri.gov.ge/files/uploads/%E1%83%92%E1
%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1
%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1
%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1
%83%98/GN127.pdf 

28 მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის  
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი 
ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბას და სხვა სო ცი ა ლურ 
ღო ნის ძი ე ბებს, რაც მი მარ თუ ლია მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი მდგო
მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის.53 
2018 წელს ხა შუ რის მო სახ ლე ო ბის ჯან
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის 9%54 და
ი ხარ ჯა, რაც წი ნა წლის მო ნა ცემ თან შე და
რე ბით 2,7 %ით მე ტი ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის 41% 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ზე იხარ ჯე ბა, 
ხო ლო ყვე ლა ზე მცი რე 1% _ თავ დაც ვას, სა
ზო გა დო ებ რივ წეს რიგ სა და უსაფ რ თხო ე ბას 
ხმარ დე ბა.

3.4.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის  
ბი უ ჯე ტის და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
პრო ცე სი
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის, მას ში შე მა ვა ლი ქვეპ როგ რა
მე ბის და გეგ მ ვა და შემ დ გომ ში მა თი გან
ხორ ცი ე ლე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ა. ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის საკ რე ბუ ლოს #43 დად გე ნი ლე ბით 
გან საზღ ვ რუ ლი ა, რო გორც სო ცი ა ლუ რი სამ
სა ხუ რის საშ ტა ტო ნუს ხა, ასე ვე მი სი სტრუქ
ტუ რა და ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი. ხა შუ რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა 
და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რი 
2018 წელს დად გე ნი ლი წე სით ფუნ ქ ცი ო ნი
რებს და მი სი ძი რი თა დი უფ ლე ბა მო სი ლე
ბე ბია ჯან მ რ თე ლო ბის, სო ცი ა ლუ რი დაც ვი სა 
და და საქ მე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე
ბის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის თ ვის დე ლე გი რე ბუ ლი სა ზო გა
დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა 
გან ხორ ცი ე ლე ბა, ჯან დაც ვის მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ობი ექ ტე ბის მარ თ ვა, უმუ შე ვარ თა რე გის ტ
რა ცი ა, მა თი პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბი სა 
და სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის ხელ შეწყო

53 ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტ
კიცების შესახებ 15 დეკემბერი 2017 წ.

 www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3919657?pub
lication=0

54 ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 
დამტკიცების შესახებ 15 დეკემბერი 2017 წ.
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ბა, წი ნა და დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა ჯან მ რ თე ლო
ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბა
თა შექ მ ნის და რე ორ გა ნი ზა ცი ის სა კითხებ ზე, 
უსახ ლ კა რო თა რე გის ტ რა ცია და მა თი თავ
შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა, მოქ მე დი კა ნონ
მ დებ ლო ბი თა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მარ
თ ლებ რი ვი აქ ტე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სხვა 
ფუნ ქ ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ
სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის გან მარ ტე ბით, 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის / ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვა 
ძი რი თა დად და მო კი დე ბუ ლია ბი უ ჯე ტი დან 
თან ხის იმ წილ ზე, რო მელ საც მე რია გა მო უ
ყოფს ამა თუ იმ სამ სა ხურს. თუმ ცა, ყო ვე ლი 
წლის ნო ემ ბ რის პე რი ოდ ში, ბი უ ჯე ტის პრო
ექ ტის საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე და სამ ტ კი ცებ
ლად წარ დ გე ნამ დე სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი 
ცდი ლობს, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერს და სა
ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო სამ სა ხურს და უ სა ბუ
თოს, თუ რა ტომ ითხოვს და მა ტე ბით თან ხას 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის თ ვის. 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და გეგ მ ვის პრო
ცეს ში, ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ ასე ვე გა მო
ი ყე ნე ბა ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის 
ყო ველ კ ვი რე უ ლი შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო
ბას თან, რო დე საც იგი ეც ნო ბა მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს.
ქვეპ როგ რა მე ბის და გეგ მ ვი სა და გან ხორ
ცი ე ლე ბი სას სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა შეზღუ დუ ლი ა, ან სა ერ თოდ არ 
ხდე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე
ბის აზ რით, ამის მი ზე ზი ად გი ლობ რივ დო
ნე ზე მოქ მე დი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის ნაკ ლე ბო ბა ა. შე დე გად, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბა გარ კ ვე ულ წი ლად ერ თ გ ვა რო
ვა ნი ა. 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ე ტის მე რი ის შე სა ბა
მი სი სამ სა ხუ რი სო ცი ა ლურ პროგ რა მას მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის 
მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად გეგ
მავს, თუმ ცა გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში 
და შემ დ გო მაც არ იყე ნებს მო ნი ტო რინ გი სა 
და შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტებს. შე სა ბა მი სად, 
მოკ ლე ბუ ლია შე საძ ლებ ლო ბას გა ზო მოს, 
თუ რამ დე ნად უმ ჯო ბეს დე ბა მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა. 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცია 
„კეთილდღეობისა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტ
რი“, რომ ლის ძი რი თად სა მიზ ნე ჯგუფ საც შშმ 
პი რე ბი წარ მო ად გენს, უკ ვე მე ო რე წე ლია 
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ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს და ფი ნან სე ბით ხა
შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 20 შშმ ბავშვს 
უწევს მომ სა ხუ რე ბას. ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მ
ძღ ვა ნელ მა ინ ტერ ვი უს დროს აღ ნიშ ნა, რომ 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას, კონ კ რე
ტუ ლად სო ცი ა ლურ სამ სა ხურს თა ნა და ფი
ნან სე ბის თ ვის მი მარ თა, რად გან ჯან დაც ვის 
სა მი ნის ტ როს მი ერ გა მო ყო ფი ლი ვა უ ჩე
რუ ლი და ფი ნან სე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
თან ხა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თ ვის და მა ტე ბი თი 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით უზ რუნ ველ ყო
ფის თ ვის არა საკ მა რი სი ა. ამას თა ნა ვე, ხა
შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 20ზე მე ტი შშმ 
ბავ შ ვი ა, რო მელ თაც ანა ლო გი უ რი მომ სა
ხუ რე ბის მი ღე ბა სურთ, რაც მათ თ ვის სა სი
ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხელ მ ძღ ვა ნელ მა სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის
გან მი ი ღო და პი რე ბა, რომ გა და ხე დავ დ ნენ 
არ სე ბულ რე სურ სებს და შე საძ ლებ ლო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, გარ კ ვე უ ლი თა ნა და ფი ნან სე
ბით უზ რუნ ველ ყოფ დ ნენ. 2018 წლის სექ
ტემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, ბი უ ჯეტ ში აღ ნიშ ნუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. და 
არც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს 
ინ ტერ ვი უ ე ბის მსვლე ლო ბი სას არა ფე რი უხ
სე ნე ბი ათ ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. 

3.4.2 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა  
და მი სი ბი უ ჯე ტი 
2018 წლის მო ნა ცე მე ბით, ხა შუ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში ძი რი თა დად ერ თ ჯე რად გა სა
ცემ ლებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და 21 მიმ დი ნა
რე სო ცი ა ლუ რი და ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის 
ქვეპ როგ რა მა მუ შა ობს (მონაცემები იხი ლეთ 
ბმულ ზე, და ნარ თი #11 სა ხით55) ხა შუ რის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის 2018 წლის სო ცი ა ლუ რი და 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბის
თ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე მუ შა ვე ბუ ლია სო
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა
დი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მა, რომ ლის მი ზა ნია ხა შუ რის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი და მუდ მი
ვად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის მკურ ნა ლო
ბის ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და 
და მა თი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა
რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ შეწყო ბა. პროგ
რა მის რე გუ ლი რე ბის სფე როა რო გორც 

55 ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამა. და
ნართი #11. www.docs.google.com/document/d/1f7V
JqUwFNGpXVeghGthuEP9_8uwbl7PYiiNjbMDRPRM/edit

მკურ ნა ლო ბის, მე დი კა მენ ტე ბის, მა ღალ ტექ
ნო ლო გი უ რი გა მოკ ვ ლე ვე ბის თა ნა და ფი ნან
სე ბა, ასე ვე სხვა ერ თ ჯე რა დი ფუ ლა დი დახ
მა რე ბის გა წე ვაც. პროგ რა მით გა წე რი ლია 
მო სარ გებ ლე პირ თა წრე, პროგ რა მის ად
მი ნის ტ რი რე ბის წე სე ბი და პი რო ბე ბი, სარ
გებ ლო ბის თ ვის წარ სად გე ნი დო კუ მენ ტე ბის 
ჩა მო ნათ ვა ლი, პროგ რა მით სარ გებ ლო ბის 
და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი და სხვა მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ინ ფორ მა ცი ა. 
20162018 წლე ბის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ
ნო ბით, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჯან დაც
ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის 
გან საზღ ვ რუ ლი ბი უ ჯე ტი ზრდა დი ტენ დენ
ცი ით ხა სი ათ დე ბა. 2016 წელ თან შე და რე
ბით, 2017 წელს თან ხის ოდე ნო ბა 33 961 
ლა რით გა ი ზარ და, ხო ლო 2018 წელს, წი ნა 
წელ თან შე და რე ბით სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის თ ვის 12 939 ლა რით მე ტი გა მო ი ყო.56

ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის ჯან მ რ
თე ლო ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ
ველ ყო ფის სამ სა ხუ რი, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი და მუდ მი ვად 
მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო
სახ ლე ო ბი სათ ვის უმ წე ო თა უფა სო კვე ბის 
მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მას ახორ ცი ე ლებს. 
ყო ველ წ ლი უ რად პროგ რა მით სა შუ ა ლოდ 
185 სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რი სარ გებ
ლობს, რო მელ თა სა რე ი ტინ გო ქუ ლა სო ცი
ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა 
ერ თი ან ბა ზა ში 0 დან _ 70 000ის ფარ გ
ლებ ში ა. პროგ რა მით სარ გებ ლო ბენ შრო მი
სუ უ ნა რო და მარ ტო ხე ლა პი რე ბიც. უმ წე ო
თა კვე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის 2018 
წლის ბი უ ჯე ტი 135 000 ლა რი ა, ხო ლო თა
ვად მომ სა ხუ რე ბა მო ი ცავს ყო ველ დღი უ რი, 
სამ კომ პო ნენ ტი ა ნი სა დი ლით კვე ბის უზ რუნ
ველ ყო ფას. პროგ რა მის მი ხედ ვით დღე ში 
ერ თი პი რის კვე ბა ზე გა ხარ ჯუ ლი თან ხა 1.99 
ლა რი ა. 57

56 მონაცემები ეყრდნობა ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 20 აგვისტოს 
გამოგზავნილ დოკუმენტებს.

57 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, განკარგულება 
#127. უმწეოთა უფასო კვების 2018 წლის მუნიციპალური 
პროგრამის დამტკიცების შესახებ. 15 დეკემბერი, 2017 
წელი. 

 www.khashuri.gov.ge/files/uploads/%E1%83%92%E1
%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%90%E1
%83%A0%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1
%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1
%83%98/GN127.pdf 
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ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს და ფი ნან სე ბით ხა
შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 20 შშმ ბავშვს 
უწევს მომ სა ხუ რე ბას. ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მ
ძღ ვა ნელ მა ინ ტერ ვი უს დროს აღ ნიშ ნა, რომ 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას, კონ კ რე
ტუ ლად სო ცი ა ლურ სამ სა ხურს თა ნა და ფი
ნან სე ბის თ ვის მი მარ თა, რად გან ჯან დაც ვის 
სა მი ნის ტ როს მი ერ გა მო ყო ფი ლი ვა უ ჩე
რუ ლი და ფი ნან სე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
თან ხა ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თ ვის და მა ტე ბი თი 
სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბით უზ რუნ ველ ყო
ფის თ ვის არა საკ მა რი სი ა. ამას თა ნა ვე, ხა
შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 20 ზე მე ტი შშმ 
ბავ შ ვი ა, რო მელ თაც ანა ლო გი უ რი მომ სა
ხუ რე ბის მი ღე ბა სურთ, რაც მათ თ ვის სა სი
ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხელ მ ძღ ვა ნელ მა სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის
გან მი ი ღო და პი რე ბა, რომ გა და ხე დავ დ ნენ 
არ სე ბულ რე სურ სებს და შე საძ ლებ ლო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, გარ კ ვე უ ლი თა ნა და ფი ნან სე
ბით უზ რუნ ველ ყოფ დ ნენ. 2018 წლის სექ
ტემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, ბი უ ჯეტ ში აღ ნიშ ნუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. და 
არც მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს 
ინ ტერ ვი უ ე ბის მსვლე ლო ბი სას არა ფე რი უხ
სე ნე ბი ათ ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. 

3.4.2 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა  
და მი სი ბი უ ჯე ტი 
2018 წლის მო ნა ცე მე ბით, ხა შუ რის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტ ში ძი რი თა დად ერ თ ჯე რად გა სა
ცემ ლებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და 21 მიმ დი ნა
რე სო ცი ა ლუ რი და ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის 
ქვეპ როგ რა მა მუ შა ობს (მონაცემები იხი ლეთ 
ბმულ ზე, და ნარ თი #11 სა ხით55) ხა შუ რის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის 2018 წლის სო ცი ა ლუ რი და 
ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბის
თ ვის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე მუ შა ვე ბუ ლია სო
ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა
დი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პროგ რა მა, რომ ლის მი ზა ნია ხა შუ რის მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი და მუდ მი
ვად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის მკურ ნა ლო
ბის ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ და 
და მა თი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა
რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ შეწყო ბა. პროგ
რა მის რე გუ ლი რე ბის სფე როა რო გორც 

55 ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამა. და
ნართი #11. www.docs.google.com/document/d/1f7V
JqUwFNGpXVeghGthuEP9_8uwbl7PYiiNjbMDRPRM/edit

მკურ ნა ლო ბის, მე დი კა მენ ტე ბის, მა ღალ ტექ
ნო ლო გი უ რი გა მოკ ვ ლე ვე ბის თა ნა და ფი ნან
სე ბა, ასე ვე სხვა ერ თ ჯე რა დი ფუ ლა დი დახ
მა რე ბის გა წე ვაც. პროგ რა მით გა წე რი ლია 
მო სარ გებ ლე პირ თა წრე, პროგ რა მის ად
მი ნის ტ რი რე ბის წე სე ბი და პი რო ბე ბი, სარ
გებ ლო ბის თ ვის წარ სად გე ნი დო კუ მენ ტე ბის 
ჩა მო ნათ ვა ლი, პროგ რა მით სარ გებ ლო ბის 
და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი და სხვა მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ინ ფორ მა ცი ა. 
2016 2018 წლე ბის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ
ნო ბით, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ჯან დაც
ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის 
გან საზღ ვ რუ ლი ბი უ ჯე ტი ზრდა დი ტენ დენ
ცი ით ხა სი ათ დე ბა. 2016 წელ თან შე და რე
ბით, 2017 წელს თან ხის ოდე ნო ბა 33 961 
ლა რით გა ი ზარ და, ხო ლო 2018 წელს, წი ნა 
წელ თან შე და რე ბით სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მის თ ვის 12 939 ლა რით მე ტი გა მო ი ყო.56

ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის ჯან მ რ
თე ლო ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ
ველ ყო ფის სამ სა ხუ რი, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი და მუდ მი ვად 
მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო
სახ ლე ო ბი სათ ვის უმ წე ო თა უფა სო კვე ბის 
მუ ნი ცი პა ლურ პროგ რა მას ახორ ცი ე ლებს. 
ყო ველ წ ლი უ რად პროგ რა მით სა შუ ა ლოდ 
185 სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რი სარ გებ
ლობს, რო მელ თა სა რე ი ტინ გო ქუ ლა სო ცი
ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა 
ერ თი ან ბა ზა ში 0 დან _ 70 000 ის ფარ გ
ლებ ში ა. პროგ რა მით სარ გებ ლო ბენ შრო მი
სუ უ ნა რო და მარ ტო ხე ლა პი რე ბიც. უმ წე ო
თა კვე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის 2018 
წლის ბი უ ჯე ტი 135 000 ლა რი ა, ხო ლო თა
ვად მომ სა ხუ რე ბა მო ი ცავს ყო ველ დღი უ რი, 
სამ კომ პო ნენ ტი ა ნი სა დი ლით კვე ბის უზ რუნ
ველ ყო ფას. პროგ რა მის მი ხედ ვით დღე ში 
ერ თი პი რის კვე ბა ზე გა ხარ ჯუ ლი თან ხა 1.99 
ლა რი ა. 57

56 მონაცემები ეყრდნობა ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სოციალური სამსახურის მიერ 2018 წლის 20 აგვისტოს 
გამოგზავნილ დოკუმენტებს.

57 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, განკარგულება 
#127. უმწეოთა უფასო კვების 2018 წლის მუნიციპალური 
პროგრამის დამტკიცების შესახებ. 15 დეკემბერი, 2017 
წელი. 

 

28 მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის  
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი 
ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბას და სხვა სო ცი ა ლურ 
ღო ნის ძი ე ბებს, რაც მი მარ თუ ლია მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი მდგო
მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის.53 
2018 წელს ხა შუ რის მო სახ ლე ო ბის ჯან
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის 
პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის მთლი ა ნი ბი უ ჯე ტის 9%54 და
ი ხარ ჯა, რაც წი ნა წლის მო ნა ცემ თან შე და
რე ბით 2,7 %ით მე ტი ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტის 41% 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ზე იხარ ჯე ბა, 
ხო ლო ყვე ლა ზე მცი რე 1% _ თავ დაც ვას, სა
ზო გა დო ებ რივ წეს რიგ სა და უსაფ რ თხო ე ბას 
ხმარ დე ბა.

3.4.1 სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის  
ბი უ ჯე ტის და პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
პრო ცე სი
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის, მას ში შე მა ვა ლი ქვეპ როგ რა
მე ბის და გეგ მ ვა და შემ დ გომ ში მა თი გან
ხორ ცი ე ლე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ა. ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის საკ რე ბუ ლოს #43 დად გე ნი ლე ბით 
გან საზღ ვ რუ ლი ა, რო გორც სო ცი ა ლუ რი სამ
სა ხუ რის საშ ტა ტო ნუს ხა, ასე ვე მი სი სტრუქ
ტუ რა და ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი. ხა შუ რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა 
და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რი 
2018 წელს დად გე ნი ლი წე სით ფუნ ქ ცი ო ნი
რებს და მი სი ძი რი თა დი უფ ლე ბა მო სი ლე
ბე ბია ჯან მ რ თე ლო ბის, სო ცი ა ლუ რი დაც ვი სა 
და და საქ მე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე
ბის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის თ ვის დე ლე გი რე ბუ ლი სა ზო გა
დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა 
გან ხორ ცი ე ლე ბა, ჯან დაც ვის მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ობი ექ ტე ბის მარ თ ვა, უმუ შე ვარ თა რე გის ტ
რა ცი ა, მა თი პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბი სა 
და სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის ხელ შეწყო

53 ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტ
კიცების შესახებ 15 დეკემბერი 2017 წ.

 www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3919657?pub
lication=0
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დამტკიცების შესახებ 15 დეკემბერი 2017 წ.
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ბა, წი ნა და დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა ჯან მ რ თე ლო
ბის და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბა
თა შექ მ ნის და რე ორ გა ნი ზა ცი ის სა კითხებ ზე, 
უსახ ლ კა რო თა რე გის ტ რა ცია და მა თი თავ
შე საფ რით უზ რუნ ველ ყო ფა, მოქ მე დი კა ნონ
მ დებ ლო ბი თა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა მარ
თ ლებ რი ვი აქ ტე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სხვა 
ფუნ ქ ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა.
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ
სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის გან მარ ტე ბით, 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის / ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვა 
ძი რი თა დად და მო კი დე ბუ ლია ბი უ ჯე ტი დან 
თან ხის იმ წილ ზე, რო მელ საც მე რია გა მო უ
ყოფს ამა თუ იმ სამ სა ხურს. თუმ ცა, ყო ვე ლი 
წლის ნო ემ ბ რის პე რი ოდ ში, ბი უ ჯე ტის პრო
ექ ტის საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე და სამ ტ კი ცებ
ლად წარ დ გე ნამ დე სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი 
ცდი ლობს, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერს და სა
ფი ნან სო სა ბი უ ჯე ტო სამ სა ხურს და უ სა ბუ
თოს, თუ რა ტომ ითხოვს და მა ტე ბით თან ხას 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის თ ვის. 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის და გეგ მ ვის პრო
ცეს ში, ინ ფორ მა ცი ის წყა როდ ასე ვე გა მო
ი ყე ნე ბა ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რის 
ყო ველ კ ვი რე უ ლი შეხ ვედ რე ბი მო სახ ლე ო
ბას თან, რო დე საც იგი ეც ნო ბა მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს.
ქვეპ როგ რა მე ბის და გეგ მ ვი სა და გან ხორ
ცი ე ლე ბი სას სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ჩარ თუ ლო ბა შეზღუ დუ ლი ა, ან სა ერ თოდ არ 
ხდე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლე
ბის აზ რით, ამის მი ზე ზი ად გი ლობ რივ დო
ნე ზე მოქ მე დი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის ნაკ ლე ბო ბა ა. შე დე გად, სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბა გარ კ ვე ულ წი ლად ერ თ გ ვა რო
ვა ნი ა. 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ე ტის მე რი ის შე სა ბა
მი სი სამ სა ხუ რი სო ცი ა ლურ პროგ რა მას მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის 
მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად გეგ
მავს, თუმ ცა გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში 
და შემ დ გო მაც არ იყე ნებს მო ნი ტო რინ გი სა 
და შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტებს. შე სა ბა მი სად, 
მოკ ლე ბუ ლია შე საძ ლებ ლო ბას გა ზო მოს, 
თუ რამ დე ნად უმ ჯო ბეს დე ბა მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა. 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცია 
„კეთილდღეობისა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტ
რი“, რომ ლის ძი რი თად სა მიზ ნე ჯგუფ საც შშმ 
პი რე ბი წარ მო ად გენს, უკ ვე მე ო რე წე ლია 

https://docs.google.com/document/d/1f7VJqUwFNGpXVeghGthuEP9_8uwbl7PYiiNjbMDRPRM/edit
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„ოჯახში სა მი შშმ პი რი გვყავს. ურ თუ ლე სია 
ჩვე ნი ოჯა ხის მდგო მა რე ო ბა. ხში რად ერ
თი წუ თი არ მრჩე ბა დრო, რომ უბ რა ლოდ 
სად მე გა ვი დე. მთე ლი დღის მან ძილ ზე ყუ
რადღე ბას ვაქ ცევ მათ. გარ და იმი სა, რომ 
ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბი არ მუ შა ო ბენ, მეც ვერ 
ვმუ შა ობ და ჩე მი შე მო სა ვა ლი არ მაქვს. ეს 
კი ამ გა ჭირ ვე ბულ ყო ფას კი დევ უფ რო გვიმ
ძი მებს. არ ვი ცი, ზუს ტად რა უნ და გა ა კე თოს 
მე რი ამ, მაგ რამ შშმ პი რე ბის და საქ მე ბა ზე, ან 
ჩვე ნი, მომ ვ ლე ლე ბის, შრო მის ანაზღა უ რე
ბა ზე მა ინც უნ და იფიქ როს.“ ქა ლი, 50 წლის, 
ხა შუ რი. 

ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უს დროს გა მო იკ ვე
თა ასე ვე კო მუ ნა ლუ რი სუბ სი დი ე ბის მნიშ ვ ნე
ლო ბა. შშმ პი რე ბი და დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბა 
სა უბ რობს მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
მხრი დან კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის ნა
წი ლის და ფი ნან სე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე, თუნ დაც 
მხო ლოდ ზამ თ რის პე რი ოდ ში. ისი ნი აღ ნიშ
ნავ დ ნენ, რომ ზამ თ რის თვე ებ ში, მა თი შე მო
სავ ლი, ფაქ ტობ რი ვად მხო ლოდ გათ ბო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას ხმარ დე ბა. 
სირ თუ ლე ე ბი აქვთ ასე ვე უსახ ლ კა რო ოჯა
ხე ბის თ ვის დრო ე ბი თი ბი ნის ქი რით უზ რუნ
ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე
ებ საც. ფო კუს  ჯ გუ ფის დის კუ სი ი სას ისი ნი 
აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ბი ნის ქი რის თ ვის პი რად 
ან გა რიშ ზე ჩა რიცხუ ლი 150 ლა რი, მათ თ ვის 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შეწყ ვე ტის მი ზე
ზი გახ და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიზ ნობ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ბე ნე ფი ცი ა რებ მა  
არ იცი ან, რა შემ თხ ვე ვა ში ეხ ს ნე ბათ მათ 
სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბა, შე სა ბა მი სად მა თი 
ნდო ბა სო ცი ა ლუ რი სა ა გენ ტოს მი მართ და
ბა ლი ა. 

3.5 შე ჯა მე ბა
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და
გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის კვლე ვა ში და 
ქარ თ ლის ოთხ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (გორი, 
ქა რე ლი, ხა შუ რი და კას პი) გან ხორ ცი ელ და. 
თი თო ე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ა ნა ლიზ და 
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის შე
მუ შა ვე ბის პრო ცე სი და მას ში სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რი სა და მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის 
ხა რის ხი. ასე ვე, შეს წავ ლილ იქ ნა სო ცი ა ლუ
რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და კმა ყო ფი ლე ბის 
დო ნე.

ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის ერ თ ერთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან პრი ო რი ტეტს მო სახ ლე ო
ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს. სა კითხის 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა, ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში, საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი
ღე ბულ 2018 წლის ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბის 
შე სა ხებ დად გე ნი ლე ბებ ში დას ტურ დე ბა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის სა ა გენ ტოს სტა ტის ტი კურ ინ ფორ მა
ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 წლის დე კემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, 2017 წლის ამა ვე თვეს თან 
მი მარ თე ბა ში, ში და ქარ თ ლის რე გი ო ნის, 
სამ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ქარელი, ხა შუ რი და 
კას პი) მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
მიმ ღებ თა პრო ცენ ტ რუ ლი რა ო დე ნო ბა სა შუ
ა ლოდ 1,5 %ით შემ ცირ და. გა მო ნაკ ლისს 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი წარ მო ად გენს, სა
დაც ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 10%ით გა ი ზარ და. 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მე რი ის მთლი
ა ნი ბი უ ჯე ტი დან მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე
ლო ბის დაც ვა სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ
ყო ფი სათ ვის სა შუ ა ლოდ 7,5% იხარ ჯე ბა. 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ყვე ლა ზე მა ღა ლია და 9%ს შე ად გენს. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი ზრდის ტენ
დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს სა
შუ ა ლოდ 2,7 %ია. 

და გეგ მ ვა

ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის და მას ში შე მა ვა ლი 
ქვეპ როგ რა მე ბის და გეგ მ ვა ჯან მ რ თე ლო
ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო
ფის სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ა, რაც 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს შე სა ბა მი სი 
დად გე ნი ლე ბე ბით რე გუ ლირ დე ბა. თი თო ე
უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ერ 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბი თაა გან საზღ ვ რუ
ლი სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის საშ ტა ტო ნუს ხა, 
მი სი სტრუქ ტუ რა და ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი.
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მი სა და ბი უ ჯე ტის და
გეგ მ ვა ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უსის ტე  
 მოდ ხორ ცი ელ დე ბა, რაც შე საძ ლოა გა მოწ
ვე უ ლი იყოს იმ გა რე მო ე ბით, რომ ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე არ არ სე ბობს რა ი მე სა ხის 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დო კუ მენ ტი, ან რე გუ ლა  
 ცი ა, რო მე ლიც პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის მე
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„ოჯახში სა მი შშმ პი რი გვყავს. ურ თუ ლე სია 
ჩვე ნი ოჯა ხის მდგო მა რე ო ბა. ხში რად ერ-
თი წუ თი არ მრჩე ბა დრო, რომ უბ რა ლოდ 
სად მე გა ვი დე. მთე ლი დღის მან ძილ ზე ყუ-
რადღე ბას ვაქ ცევ მათ. გარ და იმი სა, რომ 
ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბი არ მუ შა ო ბენ, მეც ვერ 
ვმუ შა ობ და ჩე მი შე მო სა ვა ლი არ მაქვს. ეს 
კი ამ გა ჭირ ვე ბულ ყო ფას კი დევ უფ რო გვიმ-
ძი მებს. არ ვი ცი, ზუს ტად რა უნ და გა ა კე თოს 
მე რი ამ, მაგ რამ შშმ პი რე ბის და საქ მე ბა ზე, ან 
ჩვე ნი, მომ ვ ლე ლე ბის, შრო მის ანაზღა უ რე-
ბა ზე მა ინც უნ და იფიქ როს.“ ქა ლი, 50 წლის, 
ხაშურიდან.  

ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უს დროს გა მო იკ ვე
თა ასე ვე კო მუ ნა ლუ რი სუბ სი დი ე ბის მნიშ ვ ნე
ლო ბა. შშმ პი რე ბი და დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბა 
სა უბ რობს მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
მხრი დან კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის ნა
წი ლის და ფი ნან სე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე, თუნ დაც 
მხო ლოდ ზამ თ რის პე რი ოდ ში. ისი ნი აღ ნიშ
ნავ დ ნენ, რომ ზამ თ რის თვე ებ ში, მა თი შე მო
სავ ლი, ფაქ ტობ რი ვად მხო ლოდ გათ ბო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას ხმარ დე ბა. 
სირ თუ ლე ე ბი აქვთ ასე ვე უსახ ლ კა რო ოჯა
ხე ბის თ ვის დრო ე ბი თი ბი ნის ქი რით უზ რუნ
ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე
ებ საც. ფო კუს  ჯ გუ ფის დის კუ სი ი სას ისი ნი 
აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ბი ნის ქი რის თ ვის პი რად 
ან გა რიშ ზე ჩა რიცხუ ლი 150 ლა რი, მათ თ ვის 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შეწყ ვე ტის მი ზე
ზი გახ და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიზ ნობ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ბე ნე ფი ცი ა რებ მა  
არ იცი ან, რა შემ თხ ვე ვა ში ეხ ს ნე ბათ მათ 
სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბა, შე სა ბა მი სად მა თი 
ნდო ბა სო ცი ა ლუ რი სა ა გენ ტოს მი მართ და
ბა ლი ა. 

3.5 შე ჯა მე ბა
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და
გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის კვლე ვა ში და 
ქარ თ ლის ოთხ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (გორი, 
ქა რე ლი, ხა შუ რი და კას პი) გან ხორ ცი ელ და. 
თი თო ე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ა ნა ლიზ და 
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის შე
მუ შა ვე ბის პრო ცე სი და მას ში სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რი სა და მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის 
ხა რის ხი. ასე ვე, შეს წავ ლილ იქ ნა სო ცი ა ლუ
რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და კმა ყო ფი ლე ბის 
დო ნე.

ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის ერ თ ერთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან პრი ო რი ტეტს მო სახ ლე ო
ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს. სა კითხის 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა, ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში, საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი
ღე ბულ 2018 წლის ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბის 
შე სა ხებ დად გე ნი ლე ბებ ში დას ტურ დე ბა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის სა ა გენ ტოს სტა ტის ტი კურ ინ ფორ მა
ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 წლის დე კემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, 2017 წლის ამა ვე თვეს თან 
მი მარ თე ბა ში, ში და ქარ თ ლის რე გი ო ნის, 
სამ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ქარელი, ხა შუ რი და 
კას პი) მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
მიმ ღებ თა პრო ცენ ტ რუ ლი რა ო დე ნო ბა სა შუ
ა ლოდ 1,5 % ით შემ ცირ და. გა მო ნაკ ლისს 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი წარ მო ად გენს, სა
დაც ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 10% ით გა ი ზარ და. 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მე რი ის მთლი
ა ნი ბი უ ჯე ტი დან მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე
ლო ბის დაც ვა სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ
ყო ფი სათ ვის სა შუ ა ლოდ 7,5% იხარ ჯე ბა. 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ყვე ლა ზე მა ღა ლია და 9% ს შე ად გენს. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი ზრდის ტენ
დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს სა
შუ ა ლოდ 2,7 % ია. 

სოციალური პროგრამისა და ბიუჯეტის
დაგეგმვა   

ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის და მას ში შე მა ვა ლი 
ქვეპ როგ რა მე ბის და გეგ მ ვა ჯან მ რ თე ლო
ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო
ფის სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ა, რაც 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს შე სა ბა მი სი 
დად გე ნი ლე ბე ბით რე გუ ლირ დე ბა. თი თო ე
უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ერ 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბი თაა გან საზღ ვ რუ
ლი სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის საშ ტა ტო ნუს ხა, 
მი სი სტრუქ ტუ რა და ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი.
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მი სა და ბი უ ჯე ტის და
გეგ მ ვა ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უსის ტე  
 მოდ ხორ ცი ელ დე ბა, რაც შე საძ ლოა გა მოწ
ვე უ ლი იყოს იმ გა რე მო ე ბით, რომ ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე არ არ სე ბობს რა ი მე სა ხის 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დო კუ მენ ტი, ან რე გუ ლა  
 ცი ა, რო მე ლიც პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის მე
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ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის 
სამ სა ხუ რის პროგ რა მა ში უსახ ლ კა რო ოჯა-
ხე ბის თ ვის დრო ე ბი თი ბი ნის ქი რით უზ რუნ-
ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა მაც ხორ ცი ელ დე ბა 
რო მე ლიც უკი დუ რე სად შე ჭირ ვე ბულ უსახ-
ლ კა რო მო სახ ლე ო ბას თვე ში 180 ლა რის 
ოდე ნო ბით (ერთ ოჯახ ზე) ქი რის სა ფა სუ რით 
უზ რუნ ველ ყოფს. 
ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი -  
ზი ა ცი ე ბი სათ ვის სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის  
თა ნა და ფი ნან სე ბის კომ პო ნენ ტი სო ცი ა ლურ  
პროგ რა მა ში არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი,  
თუმ ცა, მე 19 მუხ ლ ში ნახ სე ნე ბია „ხანდაზ-
მულთა ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის დამ კ-
ვიდ რე ბი სა და ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის 
მხარ და ჭე რის მიზ ნით, ხან დაზ მულ თა დღის 
ცენტრ, არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) 
იური დი ულ პირ „გვირილა“ ს ფუნ ქ ცი ო ნი რე
ბის ხელ შეწყო ბა.“ დღის ცენ ტ რის ფუნ ქ ცი ო
ნი რე ბი სათ ვის, წე ლი წად ში 3 100 ლა რამ დე 
კო მუ ნა ლუ რი (გაზი, დე ნი) გა და სა ხა დის და
ფარ ვაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

3.4.3 ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის შე ფა სე ბა მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბის მი ერ 

სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
ად გი ლობ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე სა ფა სებ ლად ჩა
ტარ და ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ, რო მელ
საც 8 რეს პონ დენ ტი ეს წ რე ბო და. ხა შუ რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რად 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი შემ დეგ სა ჭი რო ე ბებს 
გა მოკ ვეთ დ ნენ:
დის კუ სი ის მო ნა წი ლე, დედ   მა მით ობო ლი 
ბავ შ ვე ბის მე ურ ვემ ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ
ვი უს დროს აღ ნიშ ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი ზრუ ნავს სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლად ჯგუფ ზე, 
თუმ ცა წე ლი წად ში ერ თხელ 300 ლარიანი 
დახ მა რე ბა არა საკ მა რი სია და სა ჭი როა უფ
რო მე ტი ჩა რე ვა, რა თა ბავ შ ვებ მა, რომ ლე
ბიც ისე დაც დიდ ფსი ქო ლო გი ურ და ემო
ცი ურ წნეხ ში ცხოვ რო ბენ, ელე მენ ტა რუ ლი 
სა ჭი რო ე ბე ბი და იკ მა ყო ფი ლონ და გა რე მო
ში უკე თე სი ადაპ ტა ცია შეძ ლონ.
„ჩემი შვი ლი და მი სი მე უღ ლე ტრა გი კუ
ლად გარ და იც ვალ ნენ. დამ რ ჩა ორი შვი
ლიშ ვი ლი, რო მელ ზე მე ურ ვე ო ბაც მე ავი ღე. 

ჩე მი შე მო სა ვა ლი ვერ აკ მა ყო ფი ლებს ჩე მი 
შვი ლიშ ვი ლე ბის ელე მენ ტა რულ მოთხოვ-
ნი ლე ბებ საც კი. სა მი ნის ტ როს დახ მა რე ბის 
გარ და, ხა შუ რის მე რია წე ლი წად ში ორ ჯერ 
გვეხ მა რე ბა 300 ლა რით. ეს ზრუნ ვა ძა ლი-
ან სა სი ხა რუ ლო ა, მაგ რამ, რა თქმა უნ და, 
არა საკ მა რი სი. ვე რა სო დეს ვერ ვი გებ, რა ში 
უნ და გა ვა ნა წი ლო ეს თან ხა. ყო ველ თ ვი უ რი 
დახ მა რე ბა მე რი ის მხრი დან იქ ნე ბო და დი-
დი შვე ბა ჩემ თ ვის და ჩე მი ისე დაც უბე დუ რი 
შვი ლიშ ვი ლე ბი სათ ვის“. ქა ლი, 60 წლის, 
ხაშურიდან. 

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ერ თ ჯე რა დი ხა სი-
ა თი ხა შუ რის მი ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ხარ ვე-
ზად და სა ხელ და. ერ თ ერ თი რეს პონ დენ ტი 
_ მარ ტო ხე ლა მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი დე და მი-
იჩ ნევს, რომ გარ და ერ თ ჯე რა დი სო ცი ა ლუ-
რი გა სა ცემ ლი სა, რომ ლი თაც იგი უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან, 
აუცი ლე ბე ლია და მა ტე ბი თი მომ სა ხუ რე ბის 
შექ მ ნა, რო მე ლიც მას და მის ოჯახს სი ღა რი-
ბის დაძ ლე ვა სა და ღირ სე უ ლად ცხოვ რე ბა
ში და ეხ მა რე ბა. 

„სოციალურად მოწყ ვ ლა დი ბავ შ ვე ბი წე ლი-
წად ში ერ თხელ მა ინც უნ და იყ ვ ნენ უზ რუნ-
ველ ყო ფილ ნი დას ვე ნე ბით მთის ან ზღვის 
კუ რორ ტ ზე. გან სა კუთ რე ბით ისი ნი, ვი საც ჰა-
ე რი სა და გა რე მოს შეც ვ ლა ჯან მ რ თე ლო ბის 
მდგო მა რე ო ბის გა მო გან სა კუთ რე ბით სჭირ-
დე ბათ. მე და სხვა მარ ტო ხე ლა დე დებს, სა-
მი ან თუნ დაც ნაკ ლე ბი შვი ლით არას დ როს 
გვრჩე ბა ფუ ლი იმის თ ვის, რომ ვიზ რუ ნოთ 
ჩვე ნი შვი ლე ბის დას ვე ნე ბა ზე.“ ქა ლი, 35 
წლის, ხაშურიდან. 

შშმ პი რე ბის მე ურ ვე ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ 
შინ მოვ ლის მომ სა ხუ რე ბა, კვი რა ში ერ თხელ 
მა ინც, აუცი ლე ბე ლია რო გორც შშმ პი რე ბის
თ ვის, ასე ვე მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის თ ვის. შშმ 
პი რე ბის მშობ ლებს და მე ურ ვე ებს სი ღა რი ბე
სა და გა ჭირ ვე ბა ში უწევთ გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სა ჭი რო ე ბის მქო ნე შშმ პი რე ბის მოვ ლა, რაც 
ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის და 
კონ ფ ლიქ ტე ბის საწყი სი ხდე ბა. შშმ პირ თა 
მშობ ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მა თი შვი ლე ბის
თ ვის ასე ვე აუცი ლე ბე ლი ა, რა ი მე ფორ მით 
და საქ მე ბა და თუნ დაც მი ნი მა ლუ რი შე მო სა-
ვა ლი, რა თა მათ სა ზო გა დო ე ბის სრულ ფა
სო ვან წევ რე ბად იგ რ ძ ნონ თა ვი. 
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ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის 
სამ სა ხუ რის პროგ რა მა ში უსახ ლ კა რო ოჯა
ხე ბის თ ვის დრო ე ბი თი ბი ნის ქი რით უზ რუნ
ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა მაც ხორ ცი ელ დე ბა 
რო მე ლიც უკი დუ რე სად შე ჭირ ვე ბულ უსახ
ლ კა რო მო სახ ლე ო ბას თვე ში 180 ლა რის 
ოდე ნო ბით (ერთ ოჯახ ზე) ქი რის სა ფა სუ რით 
უზ რუნ ველ ყოფს. 
ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი   
ზი ა ცი ე ბი სათ ვის სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის  
თა ნა და ფი ნან სე ბის კომ პო ნენ ტი სო ცი ა ლურ  
პროგ რა მა ში არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი,  
თუმ ცა, მე19 მუხ ლ ში ნახ სე ნე ბია „ხანდაზ
მულთა ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის დამ კ
ვიდ რე ბი სა და ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის 
მხარ და ჭე რის მიზ ნით, ხან დაზ მულ თა დღის 
ცენტრ, არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) 
იური დი ულ პირ „გვირილა“ს ფუნ ქ ცი ო ნი რე
ბის ხელ შეწყო ბა.“ დღის ცენ ტ რის ფუნ ქ ცი ო
ნი რე ბი სათ ვის, წე ლი წად ში 3 100 ლა რამ დე 
კო მუ ნა ლუ რი (გაზი, დე ნი) გა და სა ხა დის და
ფარ ვაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

3.4.3 ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის შე ფა სე ბა მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბის მი ერ 

სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
ად გი ლობ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე სა ფა სებ ლად ჩა
ტარ და ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ, რო მელ
საც 8 რეს პონ დენ ტი ეს წ რე ბო და. ხა შუ რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რად 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი შემ დეგ სა ჭი რო ე ბებს 
გა მოკ ვეთ დ ნენ:
დის კუ სი ის მო ნა წი ლე, დედ  მა მით ობო ლი 
ბავ შ ვე ბის მე ურ ვემ ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ
ვი უს დროს აღ ნიშ ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი ზრუ ნავს სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლად ჯგუფ ზე, 
თუმ ცა წე ლი წად ში ერ თხელ 300ლარიანი 
დახ მა რე ბა არა საკ მა რი სია და სა ჭი როა უფ
რო მე ტი ჩა რე ვა, რა თა ბავ შ ვებ მა, რომ ლე
ბიც ისე დაც დიდ ფსი ქო ლო გი ურ და ემო
ცი ურ წნეხ ში ცხოვ რო ბენ, ელე მენ ტა რუ ლი 
სა ჭი რო ე ბე ბი და იკ მა ყო ფი ლონ და გა რე მო
ში უკე თე სი ადაპ ტა ცია შეძ ლონ.
„ჩემი შვი ლი და მი სი მე უღ ლე ტრა გი კუ
ლად გარ და იც ვალ ნენ. დამ რ ჩა ორი შვი
ლიშ ვი ლი, რო მელ ზე მე ურ ვე ო ბაც მე ავი ღე. 

ჩე მი შე მო სა ვა ლი ვერ აკ მა ყო ფი ლებს ჩე მი 
შვი ლიშ ვი ლე ბის ელე მენ ტა რულ მოთხოვ
ნი ლე ბებ საც კი. სა მი ნის ტ როს დახ მა რე ბის 
გარ და, ხა შუ რის მე რია წე ლი წად ში ორ ჯერ 
გვეხ მა რე ბა 300 ლა რით. ეს ზრუნ ვა ძა ლი
ან სა სი ხა რუ ლო ა, მაგ რამ, რა თქმა უნ და, 
არა საკ მა რი სი. ვე რა სო დეს ვერ ვი გებ, რა ში 
უნ და გა ვა ნა წი ლო ეს თან ხა. ყო ველ თ ვი უ რი 
დახ მა რე ბა მე რი ის მხრი დან იქ ნე ბო და დი
დი შვე ბა ჩემ თ ვის და ჩე მი ისე დაც უბე დუ რი 
შვი ლიშ ვი ლე ბი სათ ვის“. ქა ლი, 60 წლის, 
ხა შუ რი. 

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ერ თ ჯე რა დი ხა სი
ა თი ხა შუ რის მი ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ხარ ვე
ზად და სა ხელ და. ერ თ ერ თი რეს პონ დენ ტი 
_ მარ ტო ხე ლა მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი დე და მი
იჩ ნევს, რომ გარ და ერ თ ჯე რა დი სო ცი ა ლუ
რი გა სა ცემ ლი სა, რომ ლი თაც იგი უზ რუნ
ველ ყო ფი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან, 
აუცი ლე ბე ლია და მა ტე ბი თი მომ სა ხუ რე ბის 
შექ მ ნა, რო მე ლიც მას და მის ოჯახს სი ღა რი
ბის დაძ ლე ვა სა და ღირ სე უ ლად ცხოვ რე ბა
ში და ეხ მა რე ბა. 

„სოციალურად მოწყ ვ ლა დი ბავ შ ვე ბი წე ლი
წად ში ერ თხელ მა ინც უნ და იყ ვ ნენ უზ რუნ
ველ ყო ფილ ნი დას ვე ნე ბით მთის ან ზღვის 
კუ რორ ტ ზე. გან სა კუთ რე ბით ისი ნი, ვი საც ჰა
ე რი სა და გა რე მოს შეც ვ ლა ჯან მ რ თე ლო ბის 
მდგო მა რე ო ბის გა მო გან სა კუთ რე ბით სჭირ
დე ბათ. მე და სხვა მარ ტო ხე ლა დე დებს, სა
მი ან თუნ დაც ნაკ ლე ბი შვი ლით არას დ როს 
გვრჩე ბა ფუ ლი იმის თ ვის, რომ ვიზ რუ ნოთ 
ჩვე ნი შვი ლე ბის დას ვე ნე ბა ზე.“ ქა ლი, 35 
წლის, ხა შუ რი. 

შშმ პი რე ბის მე ურ ვე ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ 
შინ მოვ ლის მომ სა ხუ რე ბა, კვი რა ში ერ თხელ 
მა ინც, აუცი ლე ბე ლია რო გორც შშმ პი რე ბის
თ ვის, ასე ვე მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის თ ვის. შშმ 
პი რე ბის მშობ ლებს და მე ურ ვე ებს სი ღა რი ბე
სა და გა ჭირ ვე ბა ში უწევთ გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სა ჭი რო ე ბის მქო ნე შშმ პი რე ბის მოვ ლა, რაც 
ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის და 
კონ ფ ლიქ ტე ბის საწყი სი ხდე ბა. შშმ პირ თა 
მშობ ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მა თი შვი ლე ბის
თ ვის ასე ვე აუცი ლე ბე ლი ა, რა ი მე ფორ მით 
და საქ მე ბა და თუნ დაც მი ნი მა ლუ რი შე მო სა
ვა ლი, რა თა მათ სა ზო გა დო ე ბის სრულ ფა
სო ვან წევ რე ბად იგ რ ძ ნონ თა ვი. 
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„ოჯახში სა მი შშმ პი რი გვყავს. ურ თუ ლე სია 
ჩვე ნი ოჯა ხის მდგო მა რე ო ბა. ხში რად ერ
თი წუ თი არ მრჩე ბა დრო, რომ უბ რა ლოდ 
სად მე გა ვი დე. მთე ლი დღის მან ძილ ზე ყუ
რადღე ბას ვაქ ცევ მათ. გარ და იმი სა, რომ 
ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბი არ მუ შა ო ბენ, მეც ვერ 
ვმუ შა ობ და ჩე მი შე მო სა ვა ლი არ მაქვს. ეს 
კი ამ გა ჭირ ვე ბულ ყო ფას კი დევ უფ რო გვიმ
ძი მებს. არ ვი ცი, ზუს ტად რა უნ და გა ა კე თოს 
მე რი ამ, მაგ რამ შშმ პი რე ბის და საქ მე ბა ზე, ან 
ჩვე ნი, მომ ვ ლე ლე ბის, შრო მის ანაზღა უ რე
ბა ზე მა ინც უნ და იფიქ როს.“ ქა ლი, 50 წლის, 
ხა შუ რი. 

ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უს დროს გა მო იკ ვე
თა ასე ვე კო მუ ნა ლუ რი სუბ სი დი ე ბის მნიშ ვ ნე
ლო ბა. შშმ პი რე ბი და დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბა 
სა უბ რობს მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
მხრი დან კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის ნა
წი ლის და ფი ნან სე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე, თუნ დაც 
მხო ლოდ ზამ თ რის პე რი ოდ ში. ისი ნი აღ ნიშ
ნავ დ ნენ, რომ ზამ თ რის თვე ებ ში, მა თი შე მო
სავ ლი, ფაქ ტობ რი ვად მხო ლოდ გათ ბო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას ხმარ დე ბა. 
სირ თუ ლე ე ბი აქვთ ასე ვე უსახ ლ კა რო ოჯა
ხე ბის თ ვის დრო ე ბი თი ბი ნის ქი რით უზ რუნ
ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე
ებ საც. ფო კუს  ჯ გუ ფის დის კუ სი ი სას ისი ნი 
აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ბი ნის ქი რის თ ვის პი რად 
ან გა რიშ ზე ჩა რიცხუ ლი 150 ლა რი, მათ თ ვის 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შეწყ ვე ტის მი ზე
ზი გახ და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიზ ნობ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ბე ნე ფი ცი ა რებ მა  
არ იცი ან, რა შემ თხ ვე ვა ში ეხ ს ნე ბათ მათ 
სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბა, შე სა ბა მი სად მა თი 
ნდო ბა სო ცი ა ლუ რი სა ა გენ ტოს მი მართ და
ბა ლი ა. 

3.5 შე ჯა მე ბა
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და
გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის კვლე ვა ში და 
ქარ თ ლის ოთხ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (გორი, 
ქა რე ლი, ხა შუ რი და კას პი) გან ხორ ცი ელ და. 
თი თო ე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ა ნა ლიზ და 
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის შე
მუ შა ვე ბის პრო ცე სი და მას ში სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რი სა და მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის 
ხა რის ხი. ასე ვე, შეს წავ ლილ იქ ნა სო ცი ა ლუ
რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და კმა ყო ფი ლე ბის 
დო ნე.

ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის ერ თ ერთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან პრი ო რი ტეტს მო სახ ლე ო
ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს. სა კითხის 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა, ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში, საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი
ღე ბულ 2018 წლის ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბის 
შე სა ხებ დად გე ნი ლე ბებ ში დას ტურ დე ბა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის სა ა გენ ტოს სტა ტის ტი კურ ინ ფორ მა
ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 წლის დე კემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, 2017 წლის ამა ვე თვეს თან 
მი მარ თე ბა ში, ში და ქარ თ ლის რე გი ო ნის, 
სამ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ქარელი, ხა შუ რი და 
კას პი) მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
მიმ ღებ თა პრო ცენ ტ რუ ლი რა ო დე ნო ბა სა შუ
ა ლოდ 1,5 %ით შემ ცირ და. გა მო ნაკ ლისს 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი წარ მო ად გენს, სა
დაც ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 10%ით გა ი ზარ და. 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მე რი ის მთლი
ა ნი ბი უ ჯე ტი დან მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე
ლო ბის დაც ვა სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ
ყო ფი სათ ვის სა შუ ა ლოდ 7,5% იხარ ჯე ბა. 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ყვე ლა ზე მა ღა ლია და 9%ს შე ად გენს. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი ზრდის ტენ
დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს სა
შუ ა ლოდ 2,7 %ია. 

და გეგ მ ვა

ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის და მას ში შე მა ვა ლი 
ქვეპ როგ რა მე ბის და გეგ მ ვა ჯან მ რ თე ლო
ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო
ფის სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ა, რაც 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს შე სა ბა მი სი 
დად გე ნი ლე ბე ბით რე გუ ლირ დე ბა. თი თო ე
უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ერ 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბი თაა გან საზღ ვ რუ
ლი სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის საშ ტა ტო ნუს ხა, 
მი სი სტრუქ ტუ რა და ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი.
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მი სა და ბი უ ჯე ტის და
გეგ მ ვა ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უსის ტე  
 მოდ ხორ ცი ელ დე ბა, რაც შე საძ ლოა გა მოწ
ვე უ ლი იყოს იმ გა რე მო ე ბით, რომ ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე არ არ სე ბობს რა ი მე სა ხის 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დო კუ მენ ტი, ან რე გუ ლა  
 ცი ა, რო მე ლიც პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის მე

31მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის  
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

„ოჯახში სა მი შშმ პი რი გვყავს. ურ თუ ლე სია 
ჩვე ნი ოჯა ხის მდგო მა რე ო ბა. ხში რად ერ-
თი წუ თი არ მრჩე ბა დრო, რომ უბ რა ლოდ 
სად მე გა ვი დე. მთე ლი დღის მან ძილ ზე ყუ-
რადღე ბას ვაქ ცევ მათ. გარ და იმი სა, რომ 
ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბი არ მუ შა ო ბენ, მეც ვერ 
ვმუ შა ობ და ჩე მი შე მო სა ვა ლი არ მაქვს. ეს 
კი ამ გა ჭირ ვე ბულ ყო ფას კი დევ უფ რო გვიმ-
ძი მებს. არ ვი ცი, ზუს ტად რა უნ და გა ა კე თოს 
მე რი ამ, მაგ რამ შშმ პი რე ბის და საქ მე ბა ზე, ან 
ჩვე ნი, მომ ვ ლე ლე ბის, შრო მის ანაზღა უ რე-
ბა ზე მა ინც უნ და იფიქ როს.“ ქა ლი, 50 წლის, 
ხაშურიდან.  

ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უს დროს გა მო იკ ვე
თა ასე ვე კო მუ ნა ლუ რი სუბ სი დი ე ბის მნიშ ვ ნე
ლო ბა. შშმ პი რე ბი და დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბა 
სა უბ რობს მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
მხრი დან კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის ნა
წი ლის და ფი ნან სე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე, თუნ დაც 
მხო ლოდ ზამ თ რის პე რი ოდ ში. ისი ნი აღ ნიშ
ნავ დ ნენ, რომ ზამ თ რის თვე ებ ში, მა თი შე მო
სავ ლი, ფაქ ტობ რი ვად მხო ლოდ გათ ბო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას ხმარ დე ბა. 
სირ თუ ლე ე ბი აქვთ ასე ვე უსახ ლ კა რო ოჯა
ხე ბის თ ვის დრო ე ბი თი ბი ნის ქი რით უზ რუნ
ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე
ებ საც. ფო კუს  ჯ გუ ფის დის კუ სი ი სას ისი ნი 
აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ბი ნის ქი რის თ ვის პი რად 
ან გა რიშ ზე ჩა რიცხუ ლი 150 ლა რი, მათ თ ვის 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შეწყ ვე ტის მი ზე
ზი გახ და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიზ ნობ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ბე ნე ფი ცი ა რებ მა  
არ იცი ან, რა შემ თხ ვე ვა ში ეხ ს ნე ბათ მათ 
სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბა, შე სა ბა მი სად მა თი 
ნდო ბა სო ცი ა ლუ რი სა ა გენ ტოს მი მართ და
ბა ლი ა. 

3.5 შე ჯა მე ბა
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და
გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის კვლე ვა ში და 
ქარ თ ლის ოთხ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (გორი, 
ქა რე ლი, ხა შუ რი და კას პი) გან ხორ ცი ელ და. 
თი თო ე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ა ნა ლიზ და 
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის შე
მუ შა ვე ბის პრო ცე სი და მას ში სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რი სა და მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის 
ხა რის ხი. ასე ვე, შეს წავ ლილ იქ ნა სო ცი ა ლუ
რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და კმა ყო ფი ლე ბის 
დო ნე.

ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის ერ თ ერთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან პრი ო რი ტეტს მო სახ ლე ო
ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს. სა კითხის 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა, ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში, საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი
ღე ბულ 2018 წლის ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბის 
შე სა ხებ დად გე ნი ლე ბებ ში დას ტურ დე ბა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის სა ა გენ ტოს სტა ტის ტი კურ ინ ფორ მა
ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 წლის დე კემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, 2017 წლის ამა ვე თვეს თან 
მი მარ თე ბა ში, ში და ქარ თ ლის რე გი ო ნის, 
სამ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ქარელი, ხა შუ რი და 
კას პი) მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
მიმ ღებ თა პრო ცენ ტ რუ ლი რა ო დე ნო ბა სა შუ
ა ლოდ 1,5 % ით შემ ცირ და. გა მო ნაკ ლისს 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი წარ მო ად გენს, სა
დაც ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 10% ით გა ი ზარ და. 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მე რი ის მთლი
ა ნი ბი უ ჯე ტი დან მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე
ლო ბის დაც ვა სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ
ყო ფი სათ ვის სა შუ ა ლოდ 7,5% იხარ ჯე ბა. 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ყვე ლა ზე მა ღა ლია და 9% ს შე ად გენს. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი ზრდის ტენ
დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს სა
შუ ა ლოდ 2,7 % ია. 

სოციალური პროგრამისა და ბიუჯეტის
დაგეგმვა   

ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის და მას ში შე მა ვა ლი 
ქვეპ როგ რა მე ბის და გეგ მ ვა ჯან მ რ თე ლო
ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო
ფის სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ა, რაც 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს შე სა ბა მი სი 
დად გე ნი ლე ბე ბით რე გუ ლირ დე ბა. თი თო ე
უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ერ 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბი თაა გან საზღ ვ რუ
ლი სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის საშ ტა ტო ნუს ხა, 
მი სი სტრუქ ტუ რა და ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი.
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მი სა და ბი უ ჯე ტის და
გეგ მ ვა ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უსის ტე  
 მოდ ხორ ცი ელ დე ბა, რაც შე საძ ლოა გა მოწ
ვე უ ლი იყოს იმ გა რე მო ე ბით, რომ ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე არ არ სე ბობს რა ი მე სა ხის 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დო კუ მენ ტი, ან რე გუ ლა  
 ცი ა, რო მე ლიც პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის მე
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ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ჯან მ რ თე ლო ბის 
დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის 
სამ სა ხუ რის პროგ რა მა ში უსახ ლ კა რო ოჯა-
ხე ბის თ ვის დრო ე ბი თი ბი ნის ქი რით უზ რუნ-
ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა მაც ხორ ცი ელ დე ბა 
რო მე ლიც უკი დუ რე სად შე ჭირ ვე ბულ უსახ-
ლ კა რო მო სახ ლე ო ბას თვე ში 180 ლა რის 
ოდე ნო ბით (ერთ ოჯახ ზე) ქი რის სა ფა სუ რით 
უზ რუნ ველ ყოფს. 
ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი -  
ზი ა ცი ე ბი სათ ვის სო ცი ა ლუ რი პრო ექ ტე ბის  
თა ნა და ფი ნან სე ბის კომ პო ნენ ტი სო ცი ა ლურ  
პროგ რა მა ში არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი,  
თუმ ცა, მე 19 მუხ ლ ში ნახ სე ნე ბია „ხანდაზ-
მულთა ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სის დამ კ-
ვიდ რე ბი სა და ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის 
მხარ და ჭე რის მიზ ნით, ხან დაზ მულ თა დღის 
ცენტრ, არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) 
იური დი ულ პირ „გვირილა“ ს ფუნ ქ ცი ო ნი რე
ბის ხელ შეწყო ბა.“ დღის ცენ ტ რის ფუნ ქ ცი ო
ნი რე ბი სათ ვის, წე ლი წად ში 3 100 ლა რამ დე 
კო მუ ნა ლუ რი (გაზი, დე ნი) გა და სა ხა დის და
ფარ ვაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

3.4.3 ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის შე ფა სე ბა მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბის მი ერ 

სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
ად გი ლობ რი ვი ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვი სა და 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე სა ფა სებ ლად ჩა
ტარ და ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ, რო მელ
საც 8 რეს პონ დენ ტი ეს წ რე ბო და. ხა შუ რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი სო ცი ა ლუ რად 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი შემ დეგ სა ჭი რო ე ბებს 
გა მოკ ვეთ დ ნენ:
დის კუ სი ის მო ნა წი ლე, დედ   მა მით ობო ლი 
ბავ შ ვე ბის მე ურ ვემ ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ
ვი უს დროს აღ ნიშ ნა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტი ზრუ ნავს სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლად ჯგუფ ზე, 
თუმ ცა წე ლი წად ში ერ თხელ 300 ლარიანი 
დახ მა რე ბა არა საკ მა რი სია და სა ჭი როა უფ
რო მე ტი ჩა რე ვა, რა თა ბავ შ ვებ მა, რომ ლე
ბიც ისე დაც დიდ ფსი ქო ლო გი ურ და ემო
ცი ურ წნეხ ში ცხოვ რო ბენ, ელე მენ ტა რუ ლი 
სა ჭი რო ე ბე ბი და იკ მა ყო ფი ლონ და გა რე მო
ში უკე თე სი ადაპ ტა ცია შეძ ლონ.
„ჩემი შვი ლი და მი სი მე უღ ლე ტრა გი კუ
ლად გარ და იც ვალ ნენ. დამ რ ჩა ორი შვი
ლიშ ვი ლი, რო მელ ზე მე ურ ვე ო ბაც მე ავი ღე. 

ჩე მი შე მო სა ვა ლი ვერ აკ მა ყო ფი ლებს ჩე მი 
შვი ლიშ ვი ლე ბის ელე მენ ტა რულ მოთხოვ-
ნი ლე ბებ საც კი. სა მი ნის ტ როს დახ მა რე ბის 
გარ და, ხა შუ რის მე რია წე ლი წად ში ორ ჯერ 
გვეხ მა რე ბა 300 ლა რით. ეს ზრუნ ვა ძა ლი-
ან სა სი ხა რუ ლო ა, მაგ რამ, რა თქმა უნ და, 
არა საკ მა რი სი. ვე რა სო დეს ვერ ვი გებ, რა ში 
უნ და გა ვა ნა წი ლო ეს თან ხა. ყო ველ თ ვი უ რი 
დახ მა რე ბა მე რი ის მხრი დან იქ ნე ბო და დი-
დი შვე ბა ჩემ თ ვის და ჩე მი ისე დაც უბე დუ რი 
შვი ლიშ ვი ლე ბი სათ ვის“. ქა ლი, 60 წლის, 
ხაშურიდან. 

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ერ თ ჯე რა დი ხა სი-
ა თი ხა შუ რის მი ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ხარ ვე-
ზად და სა ხელ და. ერ თ ერ თი რეს პონ დენ ტი 
_ მარ ტო ხე ლა მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი დე და მი-
იჩ ნევს, რომ გარ და ერ თ ჯე რა დი სო ცი ა ლუ-
რი გა სა ცემ ლი სა, რომ ლი თაც იგი უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან, 
აუცი ლე ბე ლია და მა ტე ბი თი მომ სა ხუ რე ბის 
შექ მ ნა, რო მე ლიც მას და მის ოჯახს სი ღა რი-
ბის დაძ ლე ვა სა და ღირ სე უ ლად ცხოვ რე ბა
ში და ეხ მა რე ბა. 

„სოციალურად მოწყ ვ ლა დი ბავ შ ვე ბი წე ლი-
წად ში ერ თხელ მა ინც უნ და იყ ვ ნენ უზ რუნ-
ველ ყო ფილ ნი დას ვე ნე ბით მთის ან ზღვის 
კუ რორ ტ ზე. გან სა კუთ რე ბით ისი ნი, ვი საც ჰა-
ე რი სა და გა რე მოს შეც ვ ლა ჯან მ რ თე ლო ბის 
მდგო მა რე ო ბის გა მო გან სა კუთ რე ბით სჭირ-
დე ბათ. მე და სხვა მარ ტო ხე ლა დე დებს, სა-
მი ან თუნ დაც ნაკ ლე ბი შვი ლით არას დ როს 
გვრჩე ბა ფუ ლი იმის თ ვის, რომ ვიზ რუ ნოთ 
ჩვე ნი შვი ლე ბის დას ვე ნე ბა ზე.“ ქა ლი, 35 
წლის, ხაშურიდან. 

შშმ პი რე ბის მე ურ ვე ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ 
შინ მოვ ლის მომ სა ხუ რე ბა, კვი რა ში ერ თხელ 
მა ინც, აუცი ლე ბე ლია რო გორც შშმ პი რე ბის
თ ვის, ასე ვე მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის თ ვის. შშმ 
პი რე ბის მშობ ლებს და მე ურ ვე ებს სი ღა რი ბე
სა და გა ჭირ ვე ბა ში უწევთ გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სა ჭი რო ე ბის მქო ნე შშმ პი რე ბის მოვ ლა, რაც 
ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის და 
კონ ფ ლიქ ტე ბის საწყი სი ხდე ბა. შშმ პირ თა 
მშობ ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მა თი შვი ლე ბის
თ ვის ასე ვე აუცი ლე ბე ლი ა, რა ი მე ფორ მით 
და საქ მე ბა და თუნ დაც მი ნი მა ლუ რი შე მო სა-
ვა ლი, რა თა მათ სა ზო გა დო ე ბის სრულ ფა
სო ვან წევ რე ბად იგ რ ძ ნონ თა ვი. 

31მუნიციპალური სოციალური პოლიტიკის  
ანალიზი შიდა ქართლის მაგალითზე

„ოჯახში სა მი შშმ პი რი გვყავს. ურ თუ ლე სია 
ჩვე ნი ოჯა ხის მდგო მა რე ო ბა. ხში რად ერ-
თი წუ თი არ მრჩე ბა დრო, რომ უბ რა ლოდ 
სად მე გა ვი დე. მთე ლი დღის მან ძილ ზე ყუ-
რადღე ბას ვაქ ცევ მათ. გარ და იმი სა, რომ 
ჩე მი ოჯა ხის წევ რე ბი არ მუ შა ო ბენ, მეც ვერ 
ვმუ შა ობ და ჩე მი შე მო სა ვა ლი არ მაქვს. ეს 
კი ამ გა ჭირ ვე ბულ ყო ფას კი დევ უფ რო გვიმ-
ძი მებს. არ ვი ცი, ზუს ტად რა უნ და გა ა კე თოს 
მე რი ამ, მაგ რამ შშმ პი რე ბის და საქ მე ბა ზე, ან 
ჩვე ნი, მომ ვ ლე ლე ბის, შრო მის ანაზღა უ რე-
ბა ზე მა ინც უნ და იფიქ როს.“ ქა ლი, 50 წლის, 
ხაშურიდან.  

ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უს დროს გა მო იკ ვე
თა ასე ვე კო მუ ნა ლუ რი სუბ სი დი ე ბის მნიშ ვ ნე
ლო ბა. შშმ პი რე ბი და დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბა 
სა უბ რობს მე რი ის სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის 
მხრი დან კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის ნა
წი ლის და ფი ნან სე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე, თუნ დაც 
მხო ლოდ ზამ თ რის პე რი ოდ ში. ისი ნი აღ ნიშ
ნავ დ ნენ, რომ ზამ თ რის თვე ებ ში, მა თი შე მო
სავ ლი, ფაქ ტობ რი ვად მხო ლოდ გათ ბო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას ხმარ დე ბა. 
სირ თუ ლე ე ბი აქვთ ასე ვე უსახ ლ კა რო ოჯა
ხე ბის თ ვის დრო ე ბი თი ბი ნის ქი რით უზ რუნ
ველ ყო ფის ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე
ებ საც. ფო კუს  ჯ გუ ფის დის კუ სი ი სას ისი ნი 
აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ბი ნის ქი რის თ ვის პი რად 
ან გა რიშ ზე ჩა რიცხუ ლი 150 ლა რი, მათ თ ვის 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის შეწყ ვე ტის მი ზე
ზი გახ და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიზ ნობ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის ბე ნე ფი ცი ა რებ მა  
არ იცი ან, რა შემ თხ ვე ვა ში ეხ ს ნე ბათ მათ 
სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბა, შე სა ბა მი სად მა თი 
ნდო ბა სო ცი ა ლუ რი სა ა გენ ტოს მი მართ და
ბა ლი ა. 

3.5 შე ჯა მე ბა
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და
გეგ მ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის კვლე ვა ში და 
ქარ თ ლის ოთხ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (გორი, 
ქა რე ლი, ხა შუ რი და კას პი) გან ხორ ცი ელ და. 
თი თო ე ულ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა ა ნა ლიზ და 
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის შე
მუ შა ვე ბის პრო ცე სი და მას ში სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რი სა და მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის 
ხა რის ხი. ასე ვე, შეს წავ ლილ იქ ნა სო ცი ა ლუ
რი ქვეპ როგ რა მე ბის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე ე ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და კმა ყო ფი ლე ბის 
დო ნე.

ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თ ვის ერ თ ერთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან პრი ო რი ტეტს მო სახ ლე ო
ბის ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს. სა კითხის 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა, ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში, საკ რე ბუ ლოს მი ერ მი
ღე ბულ 2018 წლის ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბის 
შე სა ხებ დად გე ნი ლე ბებ ში დას ტურ დე ბა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის სა ა გენ ტოს სტა ტის ტი კურ ინ ფორ მა
ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2018 წლის დე კემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, 2017 წლის ამა ვე თვეს თან 
მი მარ თე ბა ში, ში და ქარ თ ლის რე გი ო ნის, 
სამ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ქარელი, ხა შუ რი და 
კას პი) მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
მიმ ღებ თა პრო ცენ ტ რუ ლი რა ო დე ნო ბა სა შუ
ა ლოდ 1,5 % ით შემ ცირ და. გა მო ნაკ ლისს 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი წარ მო ად გენს, სა
დაც ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 10% ით გა ი ზარ და. 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მე რი ის მთლი
ა ნი ბი უ ჯე ტი დან მო სახ ლე ო ბის ჯან მ რ თე
ლო ბის დაც ვა სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ
ყო ფი სათ ვის სა შუ ა ლოდ 7,5% იხარ ჯე ბა. 
ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ყვე ლა ზე მა ღა ლია და 9% ს შე ად გენს. აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ყვე ლა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტი ზრდის ტენ
დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
2017 წელ თან შე და რე ბით, 2018 წელს სა
შუ ა ლოდ 2,7 % ია. 

სოციალური პროგრამისა და ბიუჯეტის
დაგეგმვა   

ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის და მას ში შე მა ვა ლი 
ქვეპ როგ რა მე ბის და გეგ მ ვა ჯან მ რ თე ლო
ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო
ფის სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ა, რაც 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს შე სა ბა მი სი 
დად გე ნი ლე ბე ბით რე გუ ლირ დე ბა. თი თო ე
უ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ერ 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბი თაა გან საზღ ვ რუ
ლი სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის საშ ტა ტო ნუს ხა, 
მი სი სტრუქ ტუ რა და ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი.
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მი სა და ბი უ ჯე ტის და
გეგ მ ვა ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში უსის ტე  
 მოდ ხორ ცი ელ დე ბა, რაც შე საძ ლოა გა მოწ
ვე უ ლი იყოს იმ გა რე მო ე ბით, რომ ად გი
ლობ რივ დო ნე ზე არ არ სე ბობს რა ი მე სა ხის 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დო კუ მენ ტი, ან რე გუ ლა  
 ცი ა, რო მე ლიც პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის მე
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გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ში და 
ქარ თ ლის რე გი ონ ში და ი ნერ გა უსახ ლ კა
რო პი რე ბის თ ვის სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბი სა და ქვეპ როგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
რამ დე ნი მე ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მა. ინო ვა
ცი უ რი, სა პი ლო ტე მიდ გო მა გა მო ი ყე ნა გო
რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ამ, რო მელ მაც 
ორი დრო ე ბი თი საცხოვ რი სი (18 მ2) შე ი
ძი ნა და და ა მონ ტა ჟა სოფ ლად მცხოვ რე
ბი უსახ ლ კა რო ოჯა ხე ბის საცხოვ რე ბე ლი 
ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. ამ მიდ
გო მის და ნერ გ ვამ დე, უსახ ლ კა რო მო სახ
ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას 
გო რის მე რია მხო ლოდ ორი გზით ახერ ხებ
და: ერ თი მხრივ, მე რი ის სა კუთ რე ბა ში არ სე
ბულ სო ცი ა ლურ საცხოვ რის ში გან თავ სე ბით 
(მუნიციპალიტეტის ტე რი ტო რი ა ზე უსაკ ლ კა
რო პი რე ბის რე გის ტ რა ცი ი სა და მა თი დრო
ე ბი თი საცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფის წე სის 
მი ხედ ვით) და მე ო რე მხრივ, ქი რის უზ რუნ
ველ ყო ფის პროგ რა მით. გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მსგავ სად, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მე რი ის ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მაც ით ვა ლის წი
ნებს უსახ ლ კა რო მო სახ ლე ო ბის ქი რით უზ
რუნ ველ ყო ფას, ხო ლო კას პის და ქა რე ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მსგავ სი ქვეპ როგ რა მა არ 
ხორ ცი ელ დე ბა.

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის  
გა ცე მის წე სი
ში და ქარ თ ლ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სო ცი
ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის ად მი ნის ტ რი
რე ბი სათ ვის ორ გ ვარ მიდ გო მას იყე ნე ბენ: 
1) ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის გა ცე მის წე სი. 2) სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა დი სო ცი ა
ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა
მა. 
ხა შუ რის და ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მას სო ცი ა ლუ
რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა დი სო
ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ
რა მებს სა შუ ა ლე ბით არე გუ ლი რე ბენ. ორი ვე 
შემ თხ ვე ვა ში დო კუ მენტს, სა დაც გა წე რი ლია 
მო სარ გებ ლე პირ თა წრე, პროგ რა მის ად მი
ნის ტ რი რე ბის წე სე ბი და პი რო ბე ბი, სარ გებ
ლო ბის თ ვის წარ სად გე ნი დო კუ მენ ტე ბის ჩა
მო ნათ ვა ლი და სხვა და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი 
თუ ინ ფორ მა ცი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე

ბუ ლო ამ ტ კი ცებს შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის 
პი რო ბებ ში, რო ცა ყვე ლა სა ჭი რო დო კუ მენ
ტა ცი ის წარ მ დ გე ნის თ ვის, დახ მა რე ბის გა წე
ვა შე უძ ლე ბე ლი ა, გა ურ კ ვე ვე ლი რჩე ბა, თუ 
კონ კ რე ტუ ლად რა კრი ტე რი უ მე ბის სა ფუძ
ველ ზე არ ჩე ვენ ქვეპ როგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა
რებს. 
გო რის და კას პის შემ თხ ვე ვა ში, შე სა ბა მი
სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა
ხუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მას არე გუ ლი რებს 
დად გე ნი ლე ბით _ ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა
ხებ. დო კუ მენ ტი წარ მო ად გენს სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის გა
უმ ჯო ბე სე ბულ ვა რი ანტს, რო მელ შიც სა მიზ
ნე კა ტე გო რი ებ თან ერ თად გა ნი საზღ ვ რე ბა 
კრი ტე რი უ მე ბიც, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზეც 
ხდე ბა დახ მა რე ბის გა ცე მა. და წე სე ბუ ლი 
კრი ტე რი უ მე ბი დო კუ მენტს უფ რო კონ კ რე
ტულს, ხო ლო დახ მა რე ბის გა ცე მის წეს სა და 
პი რო ბებს მო სახ ლე ო ბის თ ვის უფ რო გამ ჭ
ვირ ვა ლე სა და გა სა გებს ხდის.
მო სახ ლე ო ბის მი ერ ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა
ლუ რი პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბა
გო რის, კას პის, ქა რე ლი სა და ხა შუ რის სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე მო
სახ ლე ო ბა, ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის 
დროს, მუ ნი ცი პა ლურ სო ცი ა ლურ პროგ რა
მებს და დე ბი თად აფა სებ და, თუმ ცა გა მოკ
ვეთ დ ნენ ძი რი თად ხარ ვე ზებ საც. ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის მხრი დან 
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
მთა ვარ გა მოწ ვე ვად და სა ხელ და: 1) პო ლი
ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში ხალ ხის აზ რი სა 
და სა ჭი რო ე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა; 2) 
სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის აბ სო ლუ ტუ რი 
უმ რავ ლე სო ბის ერ თ ჯე რა დი ხა სი ა თი; 3) სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის მიზ ნობ რივ სო
ცი ა ლურ დახ მა რე ბას თან _ სო ცი ა ლურ სტა
ტუს თან მჭირ დო ბმა.
ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ფო კუს  ჯ გუ ფის 
ინ ტერ ვი უს რეს პონ დენ ტე ბი ამ ბობ დ ნენ, რომ 
მა თი პრობ ლე მე ბი თა და სა ჭი რო ე ბე ბით მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი არ ინ ტე რეს დე ბა. 
თი თო ე ულ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პალ ტეტ ში სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე ე ბი 
გა მოკ ვეთ დ ნენ, რომ დახ მა რე ბის ერ თ ჯე რა
დი ხა სი ა თი მათ სა ჭი რო ე ბას, მხო ლოდ ერ
თ ჯე რა დად აკ მა ყო ფი ლებს და პრობ ლე მის 
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თო დო ლო გი ას, და გეგ მ ვის ციკლს, გან ხორ
ცი ე ლე ბის დროს ან გა რიშ გე ბა სა და შე ფა
სე ბას გან საზღ ვ რავ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ
რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ
თუ ლი მე რი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი ამ ბო ბენ, 
რომ სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის, პროგ რა მი სა 
და ქვეპ როგ რა მის და გეგ მ ვას მო სახ ლე ო
ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლით და ანა ლი ზით 
იწყე ბენ, კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ოთხი ვე სა მიზ ნე მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე
ბი სა და მა თი მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სი სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის შექ მ ნა არა სა თა ნა დოდ 
ხორ ცი ელ დე ბა. 
ოთხი ვე სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე სა ბა
მი სი სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გ ნე ლე ბი სო
ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კი სა და ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვის დროს, არ იყე ნე ბენ მო
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა თვი სებ რივ ან რა
ო დე ნობ რივ კვლე ვას. ძი რი თა დად, ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სარ გებ ლობს წარ სუ ლი გა
მოც დი ლე ბით და ეყ რ დ ნო ბა გა სუ ლი წლე
ბის პროგ რა მის შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბას და 
მო სახ ლე ო ბის მო მარ თ ვი ა ნო ბის სტა ტის ტი
კას, რაც მხო ლოდ ფრაგ მენ ტუ ლად ასა ხავს 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს. შე სა
ბა მი სად, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ 
ახერ ხე ბენ მოთხოვ ნა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მი სა და ქვეპ როგ რა მე
ბის შექ მ ნას.
მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის 
კუთხით, უკე თე სი გა მოც დი ლე ბა აქვს გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას, რო მე ლიც სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში, 
სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის ერ თ ერთ მე ქა
ნიზმს _ მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭოს იყე ნებს. 
მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო პო ლი ტი კის შე მუ
შა ვე ბის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 
ნა წი ლობ რივ ჩარ თუ ლო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 
გო რის მე რი ის ბა ზა ზე შექ მ ნილ, „სოციალურ 
სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე მრჩე ველ თა საბ ჭოს“ 
შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ან სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, სა მო ქა ლა ქო ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის, გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტ რა ცი
ი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. საბ ჭოს მი ერ შე მუ შა ვე
ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის სტრა ტე
გია და ყო ველ წ ლი უ რი სა მოქ მე დო გეგ მა. 
საბ ჭოს წევ რე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს სო ცი ა ლუ

რი პროგ რა მის და სხვა რე ლე ვან ტუ რი დო
კუ მენ ტე ბის დახ ვე წა ში ეხ მა რე ბი ან. 
სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ს
ხ ვა ვე ბუ ლი ფორ მა აქვს კას პის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მე რი ას. ის სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის 
და გეგ მ ვის პრო ცეს ში თა ნამ შ რომ ლობს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სა მე დი ცი
ნო და წე სე ბუ ლე ბებ თან და ცდი ლობს მა თი 
მეშ ვე ო ბით მო ახ დი ნოს ბე ნე ფი ცი არ თა სა
ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მო ი პო
ვოს სხვა დას ხ ვა რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე
ლი, რო მელ საც მოგ ვი ა ნე ბით სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის დროს, სხვა დას ხ ვა 
ქვეპ როგ რა მის შე საქ მ ნე ლად იყე ნებს. 

არა ფუ ლა დი სო ცი ა ლუ რი  
მომ სა ხუ რე ბა 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბა მო სახ ლე ო ბის თ ვის არა ფუ ლა დი 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა საც გუ ლის ხ მობს, ად
გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლუ რი პროგ რა მა ძი რი თა დად ერ თ ჯე რად 
ფუ ლად გა სა ცემ ლებ ზეა გათ ვ ლი ლი და შე
სა ბა მი სად, არ არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გრძელ ვა დი ან გა უმ ჯო ბე სე
ბა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კას პის, ქა რე ლის 
და ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არა ფუ ლა
დი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სის სა ხით, მხო ლოდ 
ერ თი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა _ უპო ვარ
თა კვე ბის პროგ რა მა, ე.წ. „აუთსორსინგის“ 
მიდ გო მით ხორ ცი ელ დე ბა. ტენ დე რის სა შუ
ა ლე ბით შერ ჩე უ ლი კომ პა ნია მოწყ ვ ლა დი 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის საკ ვე ბის მი წო დე ბას 
უზ რუნ ველ ყოფს. 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გ ვი სა და გან ხორ
ცი ე ლე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი 
მიდ გო მა აქვს. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი სა ზო
გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სხვა არა
კო მერ ცი უ ლი პი რე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბით, 
სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი სათ ვის 
მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბის მწი რი გა
მოც დი ლე ბა აქვთ, ხა შუ რი სა და კას პის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის შე სა ბა მის სამ სა ხუ
რებ საც, რაც ძი რი თა დად სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე
ბით უზ რუნ ველ ყო ფა ში გა მო ი ხა ტე ბა. 
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გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ში და 
ქარ თ ლის რე გი ონ ში და ი ნერ გა უსახ ლ კა
რო პი რე ბის თ ვის სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბი სა და ქვეპ როგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
რამ დე ნი მე ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მა. ინო ვა
ცი უ რი, სა პი ლო ტე მიდ გო მა გა მო ი ყე ნა გო
რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ამ, რო მელ მაც 
ორი დრო ე ბი თი საცხოვ რი სი (18 მ2) შე ი
ძი ნა და და ა მონ ტა ჟა სოფ ლად მცხოვ რე
ბი უსახ ლ კა რო ოჯა ხე ბის საცხოვ რე ბე ლი 
ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. ამ მიდ
გო მის და ნერ გ ვამ დე, უსახ ლ კა რო მო სახ
ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას 
გო რის მე რია მხო ლოდ ორი გზით ახერ ხებ
და: ერ თი მხრივ, მე რი ის სა კუთ რე ბა ში არ სე
ბულ სო ცი ა ლურ საცხოვ რის ში გან თავ სე ბით 
(მუნიციპალიტეტის ტე რი ტო რი ა ზე უსაკ ლ კა
რო პი რე ბის რე გის ტ რა ცი ი სა და მა თი დრო
ე ბი თი საცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფის წე სის 
მი ხედ ვით) და მე ო რე მხრივ, ქი რის უზ რუნ
ველ ყო ფის პროგ რა მით. გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მსგავ სად, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მე რი ის ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მაც ით ვა ლის წი
ნებს უსახ ლ კა რო მო სახ ლე ო ბის ქი რით უზ
რუნ ველ ყო ფას, ხო ლო კას პის და ქა რე ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მსგავ სი ქვეპ როგ რა მა არ 
ხორ ცი ელ დე ბა.
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ში და ქარ თ ლ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სო ცი
ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის ად მი ნის ტ რი
რე ბი სათ ვის ორ გ ვარ მიდ გო მას იყე ნე ბენ: 
1) ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის გა ცე მის წე სი. 2) სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა დი სო ცი ა
ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა
მა. 
ხა შუ რის და ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მას სო ცი ა ლუ
რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა დი სო
ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ
რა მებს სა შუ ა ლე ბით არე გუ ლი რე ბენ. ორი ვე 
შემ თხ ვე ვა ში დო კუ მენტს, სა დაც გა წე რი ლია 
მო სარ გებ ლე პირ თა წრე, პროგ რა მის ად მი
ნის ტ რი რე ბის წე სე ბი და პი რო ბე ბი, სარ გებ
ლო ბის თ ვის წარ სად გე ნი დო კუ მენ ტე ბის ჩა
მო ნათ ვა ლი და სხვა და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი 
თუ ინ ფორ მა ცი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე

ბუ ლო ამ ტ კი ცებს შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის 
პი რო ბებ ში, რო ცა ყვე ლა სა ჭი რო დო კუ მენ
ტა ცი ის წარ მ დ გე ნის თ ვის, დახ მა რე ბის გა წე
ვა შე უძ ლე ბე ლი ა, გა ურ კ ვე ვე ლი რჩე ბა, თუ 
კონ კ რე ტუ ლად რა კრი ტე რი უ მე ბის სა ფუძ
ველ ზე არ ჩე ვენ ქვეპ როგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა
რებს. 
გო რის და კას პის შემ თხ ვე ვა ში, შე სა ბა მი
სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა
ხუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მას არე გუ ლი რებს 
დად გე ნი ლე ბით _ ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა
ხებ. დო კუ მენ ტი წარ მო ად გენს სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის გა
უმ ჯო ბე სე ბულ ვა რი ანტს, რო მელ შიც სა მიზ
ნე კა ტე გო რი ებ თან ერ თად გა ნი საზღ ვ რე ბა 
კრი ტე რი უ მე ბიც, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზეც 
ხდე ბა დახ მა რე ბის გა ცე მა. და წე სე ბუ ლი 
კრი ტე რი უ მე ბი დო კუ მენტს უფ რო კონ კ რე
ტულს, ხო ლო დახ მა რე ბის გა ცე მის წეს სა და 
პი რო ბებს მო სახ ლე ო ბის თ ვის უფ რო გამ ჭ
ვირ ვა ლე სა და გა სა გებს ხდის.
მო სახ ლე ო ბის მი ერ ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა
ლუ რი პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბა
გო რის, კას პის, ქა რე ლი სა და ხა შუ რის სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე მო
სახ ლე ო ბა, ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის 
დროს, მუ ნი ცი პა ლურ სო ცი ა ლურ პროგ რა
მებს და დე ბი თად აფა სებ და, თუმ ცა გა მოკ
ვეთ დ ნენ ძი რი თად ხარ ვე ზებ საც. ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის მხრი დან 
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
მთა ვარ გა მოწ ვე ვად და სა ხელ და: 1) პო ლი
ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში ხალ ხის აზ რი სა 
და სა ჭი რო ე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა; 2) 
სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის აბ სო ლუ ტუ რი 
უმ რავ ლე სო ბის ერ თ ჯე რა დი ხა სი ა თი; 3) სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის მიზ ნობ რივ სო
ცი ა ლურ დახ მა რე ბას თან _ სო ცი ა ლურ სტა
ტუს თან მჭირ დო ბმა.
ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ფო კუს  ჯ გუ ფის 
ინ ტერ ვი უს რეს პონ დენ ტე ბი ამ ბობ დ ნენ, რომ 
მა თი პრობ ლე მე ბი თა და სა ჭი რო ე ბე ბით მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი არ ინ ტე რეს დე ბა. 
თი თო ე ულ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პალ ტეტ ში სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე ე ბი 
გა მოკ ვეთ დ ნენ, რომ დახ მა რე ბის ერ თ ჯე რა
დი ხა სი ა თი მათ სა ჭი რო ე ბას, მხო ლოდ ერ
თ ჯე რა დად აკ მა ყო ფი ლებს და პრობ ლე მის 
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თო დო ლო გი ას, და გეგ მ ვის ციკლს, გან ხორ
ცი ე ლე ბის დროს ან გა რიშ გე ბა სა და შე ფა
სე ბას გან საზღ ვ რავ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ
რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ
თუ ლი მე რი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი ამ ბო ბენ, 
რომ სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის, პროგ რა მი სა 
და ქვეპ როგ რა მის და გეგ მ ვას მო სახ ლე ო
ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლით და ანა ლი ზით 
იწყე ბენ, კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ოთხი ვე სა მიზ ნე მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე
ბი სა და მა თი მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სი სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის შექ მ ნა არა სა თა ნა დოდ 
ხორ ცი ელ დე ბა. 
ოთხი ვე სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე სა ბა
მი სი სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გ ნე ლე ბი სო
ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კი სა და ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვის დროს, არ იყე ნე ბენ მო
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა თვი სებ რივ ან რა
ო დე ნობ რივ კვლე ვას. ძი რი თა დად, ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სარ გებ ლობს წარ სუ ლი გა
მოც დი ლე ბით და ეყ რ დ ნო ბა გა სუ ლი წლე
ბის პროგ რა მის შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბას და 
მო სახ ლე ო ბის მო მარ თ ვი ა ნო ბის სტა ტის ტი
კას, რაც მხო ლოდ ფრაგ მენ ტუ ლად ასა ხავს 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს. შე სა
ბა მი სად, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ 
ახერ ხე ბენ მოთხოვ ნა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მი სა და ქვეპ როგ რა მე
ბის შექ მ ნას.
მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის 
კუთხით, უკე თე სი გა მოც დი ლე ბა აქვს გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას, რო მე ლიც სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში, 
სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის ერ თ ერთ მე ქა
ნიზმს _ მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭოს იყე ნებს. 
მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო პო ლი ტი კის შე მუ
შა ვე ბის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 
ნა წი ლობ რივ ჩარ თუ ლო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 
გო რის მე რი ის ბა ზა ზე შექ მ ნილ, „სოციალურ 
სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე მრჩე ველ თა საბ ჭოს“ 
შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ან სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, სა მო ქა ლა ქო ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის, გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტ რა ცი
ი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. საბ ჭოს მი ერ შე მუ შა ვე
ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის სტრა ტე
გია და ყო ველ წ ლი უ რი სა მოქ მე დო გეგ მა. 
საბ ჭოს წევ რე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს სო ცი ა ლუ

რი პროგ რა მის და სხვა რე ლე ვან ტუ რი დო
კუ მენ ტე ბის დახ ვე წა ში ეხ მა რე ბი ან. 
სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ს
ხ ვა ვე ბუ ლი ფორ მა აქვს კას პის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მე რი ას. ის სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის 
და გეგ მ ვის პრო ცეს ში თა ნამ შ რომ ლობს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სა მე დი ცი
ნო და წე სე ბუ ლე ბებ თან და ცდი ლობს მა თი 
მეშ ვე ო ბით მო ახ დი ნოს ბე ნე ფი ცი არ თა სა
ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მო ი პო
ვოს სხვა დას ხ ვა რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე
ლი, რო მელ საც მოგ ვი ა ნე ბით სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის დროს, სხვა დას ხ ვა 
ქვეპ როგ რა მის შე საქ მ ნე ლად იყე ნებს. 

არაფულადი სოციალური        
მომ სა ხუ რე ბა 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბა მო სახ ლე ო ბის თ ვის არა ფუ ლა დი 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა საც გუ ლის ხ მობს, ად
გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლუ რი პროგ რა მა ძი რი თა დად ერ თ ჯე რად 
ფუ ლად გა სა ცემ ლებ ზეა გათ ვ ლი ლი და შე
სა ბა მი სად, არ არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გრძელ ვა დი ან გა უმ ჯო ბე სე
ბა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კას პის, ქა რე ლის 
და ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არა ფუ ლა
დი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სის სა ხით, მხო ლოდ 
ერ თი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა _ უპო ვარ
თა კვე ბის პროგ რა მა, ე.წ. „აუთსორსინგის“ 
მიდ გო მით ხორ ცი ელ დე ბა. ტენ დე რის სა შუ
ა ლე ბით შერ ჩე უ ლი კომ პა ნია მოწყ ვ ლა დი 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის საკ ვე ბის მი წო დე ბას 
უზ რუნ ველ ყოფს. 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გ ვი სა და გან ხორ
ცი ე ლე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი 
მიდ გო მა აქვს. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი სა ზო
გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სხვა არა
კო მერ ცი უ ლი პი რე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბით, 
სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი სათ ვის 
მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბის მწი რი გა
მოც დი ლე ბა აქვთ, ხა შუ რი სა და კას პის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის შე სა ბა მის სამ სა ხუ
რებ საც, რაც ძი რი თა დად სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე
ბით უზ რუნ ველ ყო ფა ში გა მო ი ხა ტე ბა. 
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გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ში და 
ქარ თ ლის რე გი ონ ში და ი ნერ გა უსახ ლ კა
რო პი რე ბის თ ვის სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბი სა და ქვეპ როგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
რამ დე ნი მე ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მა. ინო ვა
ცი უ რი, სა პი ლო ტე მიდ გო მა გა მო ი ყე ნა გო
რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ამ, რო მელ მაც 
ორი დრო ე ბი თი საცხოვ რი სი (18 მ2) შე ი
ძი ნა და და ა მონ ტა ჟა სოფ ლად მცხოვ რე
ბი უსახ ლ კა რო ოჯა ხე ბის საცხოვ რე ბე ლი 
ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. ამ მიდ
გო მის და ნერ გ ვამ დე, უსახ ლ კა რო მო სახ
ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას 
გო რის მე რია მხო ლოდ ორი გზით ახერ ხებ
და: ერ თი მხრივ, მე რი ის სა კუთ რე ბა ში არ სე
ბულ სო ცი ა ლურ საცხოვ რის ში გან თავ სე ბით 
(მუნიციპალიტეტის ტე რი ტო რი ა ზე უსაკ ლ კა
რო პი რე ბის რე გის ტ რა ცი ი სა და მა თი დრო
ე ბი თი საცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფის წე სის 
მი ხედ ვით) და მე ო რე მხრივ, ქი რის უზ რუნ
ველ ყო ფის პროგ რა მით. გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მსგავ სად, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მე რი ის ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მაც ით ვა ლის წი
ნებს უსახ ლ კა რო მო სახ ლე ო ბის ქი რით უზ
რუნ ველ ყო ფას, ხო ლო კას პის და ქა რე ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მსგავ სი ქვეპ როგ რა მა არ 
ხორ ცი ელ დე ბა.

სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის  
გა ცე მის წე სი
ში და ქარ თ ლ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სო ცი
ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის ად მი ნის ტ რი
რე ბი სათ ვის ორ გ ვარ მიდ გო მას იყე ნე ბენ: 
1) ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის გა ცე მის წე სი. 2) სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა დი სო ცი ა
ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა
მა. 
ხა შუ რის და ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მას სო ცი ა ლუ
რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა დი სო
ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ
რა მებს სა შუ ა ლე ბით არე გუ ლი რე ბენ. ორი ვე 
შემ თხ ვე ვა ში დო კუ მენტს, სა დაც გა წე რი ლია 
მო სარ გებ ლე პირ თა წრე, პროგ რა მის ად მი
ნის ტ რი რე ბის წე სე ბი და პი რო ბე ბი, სარ გებ
ლო ბის თ ვის წარ სად გე ნი დო კუ მენ ტე ბის ჩა
მო ნათ ვა ლი და სხვა და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი 
თუ ინ ფორ მა ცი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე

ბუ ლო ამ ტ კი ცებს შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის 
პი რო ბებ ში, რო ცა ყვე ლა სა ჭი რო დო კუ მენ
ტა ცი ის წარ მ დ გე ნის თ ვის, დახ მა რე ბის გა წე
ვა შე უძ ლე ბე ლი ა, გა ურ კ ვე ვე ლი რჩე ბა, თუ 
კონ კ რე ტუ ლად რა კრი ტე რი უ მე ბის სა ფუძ
ველ ზე არ ჩე ვენ ქვეპ როგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა
რებს. 
გო რის და კას პის შემ თხ ვე ვა ში, შე სა ბა მი
სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა
ხუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მას არე გუ ლი რებს 
დად გე ნი ლე ბით _ ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა
ხებ. დო კუ მენ ტი წარ მო ად გენს სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის გა
უმ ჯო ბე სე ბულ ვა რი ანტს, რო მელ შიც სა მიზ
ნე კა ტე გო რი ებ თან ერ თად გა ნი საზღ ვ რე ბა 
კრი ტე რი უ მე ბიც, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზეც 
ხდე ბა დახ მა რე ბის გა ცე მა. და წე სე ბუ ლი 
კრი ტე რი უ მე ბი დო კუ მენტს უფ რო კონ კ რე
ტულს, ხო ლო დახ მა რე ბის გა ცე მის წეს სა და 
პი რო ბებს მო სახ ლე ო ბის თ ვის უფ რო გამ ჭ
ვირ ვა ლე სა და გა სა გებს ხდის.
მო სახ ლე ო ბის მი ერ ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა
ლუ რი პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბა
გო რის, კას პის, ქა რე ლი სა და ხა შუ რის სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე მო
სახ ლე ო ბა, ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის 
დროს, მუ ნი ცი პა ლურ სო ცი ა ლურ პროგ რა
მებს და დე ბი თად აფა სებ და, თუმ ცა გა მოკ
ვეთ დ ნენ ძი რი თად ხარ ვე ზებ საც. ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის მხრი დან 
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
მთა ვარ გა მოწ ვე ვად და სა ხელ და: 1) პო ლი
ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში ხალ ხის აზ რი სა 
და სა ჭი რო ე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა; 2) 
სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის აბ სო ლუ ტუ რი 
უმ რავ ლე სო ბის ერ თ ჯე რა დი ხა სი ა თი; 3) სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის მიზ ნობ რივ სო
ცი ა ლურ დახ მა რე ბას თან _ სო ცი ა ლურ სტა
ტუს თან მჭირ დო ბმა.
ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ფო კუს  ჯ გუ ფის 
ინ ტერ ვი უს რეს პონ დენ ტე ბი ამ ბობ დ ნენ, რომ 
მა თი პრობ ლე მე ბი თა და სა ჭი რო ე ბე ბით მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი არ ინ ტე რეს დე ბა. 
თი თო ე ულ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პალ ტეტ ში სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე ე ბი 
გა მოკ ვეთ დ ნენ, რომ დახ მა რე ბის ერ თ ჯე რა
დი ხა სი ა თი მათ სა ჭი რო ე ბას, მხო ლოდ ერ
თ ჯე რა დად აკ მა ყო ფი ლებს და პრობ ლე მის 
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თო დო ლო გი ას, და გეგ მ ვის ციკლს, გან ხორ
ცი ე ლე ბის დროს ან გა რიშ გე ბა სა და შე ფა
სე ბას გან საზღ ვ რავ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ
რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ
თუ ლი მე რი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი ამ ბო ბენ, 
რომ სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის, პროგ რა მი სა 
და ქვეპ როგ რა მის და გეგ მ ვას მო სახ ლე ო
ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლით და ანა ლი ზით 
იწყე ბენ, კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ოთხი ვე სა მიზ ნე მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე
ბი სა და მა თი მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სი სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის შექ მ ნა არა სა თა ნა დოდ 
ხორ ცი ელ დე ბა. 
ოთხი ვე სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე სა ბა
მი სი სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გ ნე ლე ბი სო
ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კი სა და ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვის დროს, არ იყე ნე ბენ მო
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა თვი სებ რივ ან რა
ო დე ნობ რივ კვლე ვას. ძი რი თა დად, ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სარ გებ ლობს წარ სუ ლი გა
მოც დი ლე ბით და ეყ რ დ ნო ბა გა სუ ლი წლე
ბის პროგ რა მის შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბას და 
მო სახ ლე ო ბის მო მარ თ ვი ა ნო ბის სტა ტის ტი
კას, რაც მხო ლოდ ფრაგ მენ ტუ ლად ასა ხავს 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს. შე სა
ბა მი სად, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ 
ახერ ხე ბენ მოთხოვ ნა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მი სა და ქვეპ როგ რა მე
ბის შექ მ ნას.
მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის 
კუთხით, უკე თე სი გა მოც დი ლე ბა აქვს გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას, რო მე ლიც სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში, 
სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის ერ თ ერთ მე ქა
ნიზმს _ მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭოს იყე ნებს. 
მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო პო ლი ტი კის შე მუ
შა ვე ბის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 
ნა წი ლობ რივ ჩარ თუ ლო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 
გო რის მე რი ის ბა ზა ზე შექ მ ნილ, „სოციალურ 
სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე მრჩე ველ თა საბ ჭოს“ 
შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ან სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, სა მო ქა ლა ქო ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის, გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტ რა ცი
ი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. საბ ჭოს მი ერ შე მუ შა ვე
ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის სტრა ტე
გია და ყო ველ წ ლი უ რი სა მოქ მე დო გეგ მა. 
საბ ჭოს წევ რე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს სო ცი ა ლუ

რი პროგ რა მის და სხვა რე ლე ვან ტუ რი დო
კუ მენ ტე ბის დახ ვე წა ში ეხ მა რე ბი ან. 
სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ს
ხ ვა ვე ბუ ლი ფორ მა აქვს კას პის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მე რი ას. ის სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის 
და გეგ მ ვის პრო ცეს ში თა ნამ შ რომ ლობს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სა მე დი ცი
ნო და წე სე ბუ ლე ბებ თან და ცდი ლობს მა თი 
მეშ ვე ო ბით მო ახ დი ნოს ბე ნე ფი ცი არ თა სა
ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მო ი პო
ვოს სხვა დას ხ ვა რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე
ლი, რო მელ საც მოგ ვი ა ნე ბით სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის დროს, სხვა დას ხ ვა 
ქვეპ როგ რა მის შე საქ მ ნე ლად იყე ნებს. 

არა ფუ ლა დი სო ცი ა ლუ რი  
მომ სა ხუ რე ბა 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბა მო სახ ლე ო ბის თ ვის არა ფუ ლა დი 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა საც გუ ლის ხ მობს, ად
გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლუ რი პროგ რა მა ძი რი თა დად ერ თ ჯე რად 
ფუ ლად გა სა ცემ ლებ ზეა გათ ვ ლი ლი და შე
სა ბა მი სად, არ არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გრძელ ვა დი ან გა უმ ჯო ბე სე
ბა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კას პის, ქა რე ლის 
და ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არა ფუ ლა
დი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სის სა ხით, მხო ლოდ 
ერ თი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა _ უპო ვარ
თა კვე ბის პროგ რა მა, ე.წ. „აუთსორსინგის“ 
მიდ გო მით ხორ ცი ელ დე ბა. ტენ დე რის სა შუ
ა ლე ბით შერ ჩე უ ლი კომ პა ნია მოწყ ვ ლა დი 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის საკ ვე ბის მი წო დე ბას 
უზ რუნ ველ ყოფს. 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გ ვი სა და გან ხორ
ცი ე ლე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი 
მიდ გო მა აქვს. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი სა ზო
გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სხვა არა
კო მერ ცი უ ლი პი რე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბით, 
სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი სათ ვის 
მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბის მწი რი გა
მოც დი ლე ბა აქვთ, ხა შუ რი სა და კას პის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის შე სა ბა მის სამ სა ხუ
რებ საც, რაც ძი რი თა დად სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე
ბით უზ რუნ ველ ყო ფა ში გა მო ი ხა ტე ბა. 
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გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ში და 
ქარ თ ლის რე გი ონ ში და ი ნერ გა უსახ ლ კა
რო პი რე ბის თ ვის სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბი სა და ქვეპ როგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
რამ დე ნი მე ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მა. ინო ვა
ცი უ რი, სა პი ლო ტე მიდ გო მა გა მო ი ყე ნა გო
რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ამ, რო მელ მაც 
ორი დრო ე ბი თი საცხოვ რი სი (18 მ2) შე ი
ძი ნა და და ა მონ ტა ჟა სოფ ლად მცხოვ რე
ბი უსახ ლ კა რო ოჯა ხე ბის საცხოვ რე ბე ლი 
ფარ თით უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. ამ მიდ
გო მის და ნერ გ ვამ დე, უსახ ლ კა რო მო სახ
ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას 
გო რის მე რია მხო ლოდ ორი გზით ახერ ხებ
და: ერ თი მხრივ, მე რი ის სა კუთ რე ბა ში არ სე
ბულ სო ცი ა ლურ საცხოვ რის ში გან თავ სე ბით 
(მუნიციპალიტეტის ტე რი ტო რი ა ზე უსაკ ლ კა
რო პი რე ბის რე გის ტ რა ცი ი სა და მა თი დრო
ე ბი თი საცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფის წე სის 
მი ხედ ვით) და მე ო რე მხრივ, ქი რის უზ რუნ
ველ ყო ფის პროგ რა მით. გო რის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მსგავ სად, ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის მე რი ის ჯან დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფის პროგ რა მაც ით ვა ლის წი
ნებს უსახ ლ კა რო მო სახ ლე ო ბის ქი რით უზ
რუნ ველ ყო ფას, ხო ლო კას პის და ქა რე ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მსგავ სი ქვეპ როგ რა მა არ 
ხორ ცი ელ დე ბა.

სოციალური დახმარების გაცემის წესი
        

ში და ქარ თ ლ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სო ცი
ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მის ად მი ნის ტ რი
რე ბი სათ ვის ორ გ ვარ მიდ გო მას იყე ნე ბენ: 
1) ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის გა ცე მის წე სი. 2) სო ცი ა ლუ რად 
და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა დი სო ცი ა
ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა
მა. 
ხა შუ რის და ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი 
სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მას სო ცი ა ლუ
რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ფუ ლა დი სო
ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ
რა მებს სა შუ ა ლე ბით არე გუ ლი რე ბენ. ორი ვე 
შემ თხ ვე ვა ში დო კუ მენტს, სა დაც გა წე რი ლია 
მო სარ გებ ლე პირ თა წრე, პროგ რა მის ად მი
ნის ტ რი რე ბის წე სე ბი და პი რო ბე ბი, სარ გებ
ლო ბის თ ვის წარ სად გე ნი დო კუ მენ ტე ბის ჩა
მო ნათ ვა ლი და სხვა და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი 
თუ ინ ფორ მა ცი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე

ბუ ლო ამ ტ კი ცებს შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის 
პი რო ბებ ში, რო ცა ყვე ლა სა ჭი რო დო კუ მენ
ტა ცი ის წარ მ დ გე ნის თ ვის, დახ მა რე ბის გა წე
ვა შე უძ ლე ბე ლი ა, გა ურ კ ვე ვე ლი რჩე ბა, თუ 
კონ კ რე ტუ ლად რა კრი ტე რი უ მე ბის სა ფუძ
ველ ზე არ ჩე ვენ ქვეპ როგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა
რებს. 
გო რის და კას პის შემ თხ ვე ვა ში, შე სა ბა მი
სი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ცი ა ლუ რი სამ სა
ხუ რი დახ მა რე ბის გა ცე მას არე გუ ლი რებს 
დად გე ნი ლე ბით _ ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტი დან სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის გა ცე მის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა
ხებ. დო კუ მენ ტი წარ მო ად გენს სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მის გა
უმ ჯო ბე სე ბულ ვა რი ანტს, რო მელ შიც სა მიზ
ნე კა ტე გო რი ებ თან ერ თად გა ნი საზღ ვ რე ბა 
კრი ტე რი უ მე ბიც, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზეც 
ხდე ბა დახ მა რე ბის გა ცე მა. და წე სე ბუ ლი 
კრი ტე რი უ მე ბი დო კუ მენტს უფ რო კონ კ რე
ტულს, ხო ლო დახ მა რე ბის გა ცე მის წეს სა და 
პი რო ბებს მო სახ ლე ო ბის თ ვის უფ რო გამ ჭ
ვირ ვა ლე სა და გა სა გებს ხდის.
მო სახ ლე ო ბის მი ერ ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა
ლუ რი პროგ რა მე ბის შე ფა სე ბა
გო რის, კას პის, ქა რე ლი სა და ხა შუ რის სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე მო
სახ ლე ო ბა, ფო კუს  ჯ გუ ფის ინ ტერ ვი უ ე ბის 
დროს, მუ ნი ცი პა ლურ სო ცი ა ლურ პროგ რა
მებს და დე ბი თად აფა სებ და, თუმ ცა გა მოკ
ვეთ დ ნენ ძი რი თად ხარ ვე ზებ საც. ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის მხრი დან 
ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
მთა ვარ გა მოწ ვე ვად და სა ხელ და: 1) პო ლი
ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში ხალ ხის აზ რი სა 
და სა ჭი რო ე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა; 2) 
სო ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის აბ სო ლუ ტუ რი 
უმ რავ ლე სო ბის ერ თ ჯე რა დი ხა სი ა თი; 3) სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მე ბის მიზ ნობ რივ სო
ცი ა ლურ დახ მა რე ბას თან _ სო ცი ა ლურ სტა
ტუს თან მჭირ დო ბმა.
ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ფო კუს  ჯ გუ ფის 
ინ ტერ ვი უს რეს პონ დენ ტე ბი ამ ბობ დ ნენ, რომ 
მა თი პრობ ლე მე ბი თა და სა ჭი რო ე ბე ბით მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი არ ინ ტე რეს დე ბა. 
თი თო ე ულ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პალ ტეტ ში სო
ცი ა ლუ რი ქვეპ როგ რა მით მო სარ გებ ლე ე ბი 
გა მოკ ვეთ დ ნენ, რომ დახ მა რე ბის ერ თ ჯე რა
დი ხა სი ა თი მათ სა ჭი რო ე ბას, მხო ლოდ ერ
თ ჯე რა დად აკ მა ყო ფი ლებს და პრობ ლე მის 
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თო დო ლო გი ას, და გეგ მ ვის ციკლს, გან ხორ
ცი ე ლე ბის დროს ან გა რიშ გე ბა სა და შე ფა
სე ბას გან საზღ ვ რავ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სო ცი ა ლუ
რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ჩარ
თუ ლი მე რი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი ამ ბო ბენ, 
რომ სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის, პროგ რა მი სა 
და ქვეპ როგ რა მის და გეგ მ ვას მო სახ ლე ო
ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლით და ანა ლი ზით 
იწყე ბენ, კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ოთხი ვე სა მიზ ნე მუ
ნი ცი პა ლი ტეტ ში მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე
ბი სა და მა თი მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სი სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის შექ მ ნა არა სა თა ნა დოდ 
ხორ ცი ელ დე ბა. 
ოთხი ვე სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე სა ბა
მი სი სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გ ნე ლე ბი სო
ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კი სა და ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვის დროს, არ იყე ნე ბენ მო
სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა თვი სებ რივ ან რა
ო დე ნობ რივ კვლე ვას. ძი რი თა დად, ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სარ გებ ლობს წარ სუ ლი გა
მოც დი ლე ბით და ეყ რ დ ნო ბა გა სუ ლი წლე
ბის პროგ რა მის შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბას და 
მო სახ ლე ო ბის მო მარ თ ვი ა ნო ბის სტა ტის ტი
კას, რაც მხო ლოდ ფრაგ მენ ტუ ლად ასა ხავს 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს. შე სა
ბა მი სად, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ 
ახერ ხე ბენ მოთხოვ ნა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მი სა და ქვეპ როგ რა მე
ბის შექ მ ნას.
მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლის 
კუთხით, უკე თე სი გა მოც დი ლე ბა აქვს გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას, რო მე ლიც სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში, 
სა მო ქა ლა ქო ჩარ თუ ლო ბის ერ თ ერთ მე ქა
ნიზმს _ მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭოს იყე ნებს. 
მე რის მრჩე ველ თა საბ ჭო პო ლი ტი კის შე მუ
შა ვე ბის პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 
ნა წი ლობ რივ ჩარ თუ ლო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 
გო რის მე რი ის ბა ზა ზე შექ მ ნილ, „სოციალურ 
სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე მრჩე ველ თა საბ ჭოს“ 
შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ან სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს, სა მო ქა ლა ქო ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის, გუ ბერ ნა ტო რის ად მი ნის ტ რა ცი
ი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი. საბ ჭოს მი ერ შე მუ შა ვე
ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის სტრა ტე
გია და ყო ველ წ ლი უ რი სა მოქ მე დო გეგ მა. 
საბ ჭოს წევ რე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტეტს სო ცი ა ლუ

რი პროგ რა მის და სხვა რე ლე ვან ტუ რი დო
კუ მენ ტე ბის დახ ვე წა ში ეხ მა რე ბი ან. 
სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის გან ს
ხ ვა ვე ბუ ლი ფორ მა აქვს კას პის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მე რი ას. ის სო ცი ა ლუ რი ბი უ ჯე ტის 
და გეგ მ ვის პრო ცეს ში თა ნამ შ რომ ლობს 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სა მე დი ცი
ნო და წე სე ბუ ლე ბებ თან და ცდი ლობს მა თი 
მეშ ვე ო ბით მო ახ დი ნოს ბე ნე ფი ცი არ თა სა
ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მო ი პო
ვოს სხვა დას ხ ვა რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე
ლი, რო მელ საც მოგ ვი ა ნე ბით სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის დროს, სხვა დას ხ ვა 
ქვეპ როგ რა მის შე საქ მ ნე ლად იყე ნებს. 

არაფულადი სოციალური        
მომ სა ხუ რე ბა 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბა მო სახ ლე ო ბის თ ვის არა ფუ ლა დი 
სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა საც გუ ლის ხ მობს, ად
გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სო ცი ა
ლუ რი პროგ რა მა ძი რი თა დად ერ თ ჯე რად 
ფუ ლად გა სა ცემ ლებ ზეა გათ ვ ლი ლი და შე
სა ბა მი სად, არ არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი მოწყ
ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გრძელ ვა დი ან გა უმ ჯო ბე სე
ბა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კას პის, ქა რე ლის 
და ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არა ფუ ლა
დი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სის სა ხით, მხო ლოდ 
ერ თი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა _ უპო ვარ
თა კვე ბის პროგ რა მა, ე.წ. „აუთსორსინგის“ 
მიდ გო მით ხორ ცი ელ დე ბა. ტენ დე რის სა შუ
ა ლე ბით შერ ჩე უ ლი კომ პა ნია მოწყ ვ ლა დი 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის საკ ვე ბის მი წო დე ბას 
უზ რუნ ველ ყოფს. 
გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ას სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გ ვი სა და გან ხორ
ცი ე ლე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი 
მიდ გო მა აქვს. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი სა ზო
გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სხვა არა
კო მერ ცი უ ლი პი რე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბით, 
სხვა დას ხ ვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი სათ ვის 
მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბის მწი რი გა
მოც დი ლე ბა აქვთ, ხა შუ რი სა და კას პის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის შე სა ბა მის სამ სა ხუ
რებ საც, რაც ძი რი თა დად სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე
ბით უზ რუნ ველ ყო ფა ში გა მო ი ხა ტე ბა. 
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5. რე კო მენ და ცი ე ბი
კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, სო ცი
ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო
ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი, უკე თე სი სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მის შე საქ მ ნე ლად, 
მკვლე ვარ თა ჯგუფ მა ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის თ ვის სა ერ თო რე კო მენ და ცი ე ბი შე
ი მუ შა ვა. ვთვლით, რომ რე კო მენ და ცი ა თა 
გათ ვა ლის წი ნე ბა, ერ თი მხრივ, შე ამ ცი რებს 
სო ცი ა ლურ სფე რო ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
დო ნე ზე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს და მე ო რე 
მხრივ, გაზ რ დის ბე ნე ფი ცი არ თა კმა ყო ფი
ლე ბის ხა რისხს. 
თი თო ე ულ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნად და გეგ ვ მი
სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის სა ჭი რო ა:
• სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სის ტე მა ტუ

რად ჩა ტარ დეს სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა
დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და 
მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია აისა ხოს შე
სა ბა მის ბა ზებ ში. სა სურ ვე ლი ა, სწო რად 
მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის 
შე დე გად, მო ნა წი ლე ო ბი თი მიდ გო მის 
გა მო ყე ნე ბით შე იქ მ ნას მრა ვალ წ ლი ა ნი 
სო ცი ა ლუ რი სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც გათ
ვ ლი ლი იქ ნე ბა ხან გ ძ ლივ პეს პექ ტი ვა ზე, 
რის მი საღ წე ვა დაც სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ
რი ყო ველ წ ლი უ რად და გეგ მავს სო ცი ა
ლურ პროგ რა მას. 

• სო ცი ა ლუ რი სტრა ტე გი ის გათ ვა ლის წი
ნე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი პროგ რა მე ბის მი
ხედ ვით, გა ნი საზღ ვ როს ყო ველ წ ლი უ რი 
რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სობ რი ვი მი საღ
წე ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი და და ი ნერ გოს მო ნი
ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის სის ტე მა, რო
მე ლიც, გარ და სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბე ბის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა, შე ა ფა სებს პროგ
რა მით მო სარ გებ ლე თა მი ერ მი ღე ბულ 
სარ გე ბელს, გავ ლე ნას და მის შე სა ბა მი
სო ბას ყო ველ წ ლი ურ მი საღ წევ მაჩ ვე ნებ
ლებ თან. 

• სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი, გარ და ერ
თ ჯე რა დი სო ცი ა ლუ რი გა სა ცემ ლე ბი სა, 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყოს ბე ნე ფი ცი არ თა 

გრძელ ვა დი ა ნი სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო
ფი ლე ბა ზე. შე სა ბა მი სად, სა სურ ვე ლი ა, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა წა ა ხა ლი სოს სო ცი ა
ლუ რი სამ სა ხუ რი და სერ ვი სის  მიმ წო
დებ ლე ბი, ად გილ ზე შექ მ ნან და გა ნა
ხორ ცი ე ლონ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა.

• მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბე
ბის მი ღე ბის თ ვის და ი ნერ გოს კო მი სი უ
რი მუ შა ო ბის მიდ გო მა. პროგ რა მით მო
სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თუ სერ ვი სის 
გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
შერ ჩე ვი სას, კო მი სი ის წევ რებ მა იხელ მ
ძღ ვა ნე ლონ შერ ჩე ვის სა ერ თო, მკაც რად 
და მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი კრი ტე რი უ
მე ბით. 

• მოხ დეს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, რო გორც 
პო ლი ტი კის და გემ ვის, ასე ვე პროგ რა
მე ბის შექ მ ნის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის, 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის და სა მო ქა ლა ქო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და 
ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

• გან ხორ ცი ელ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე
ბის სო ცი ა ლურ სამ სა ხუ რებ ში არ სე ბუ
ლი სა უ კე თე სო სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბის გავ რ ცე ლე ბა და და ნერ გ ვა. ასე ვე, 
უცხო უ რი პრაქ ტი კის და გა მოც დი ლე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე
ლოს მსგავ სი წარ სუ ლის მქო ნე ქვეყ ნებს 
გა აჩ ნი ათ.

• პრო ექ ტე ბის შერ ჩე ვი სას გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი იყოს პრო ექ ტის შე სა ბა მი სო ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრი ო რი ტე ტებ თან; 
შე ფას დეს იმ პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო
ბა და სო ცი ა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა, რომ
ლის მოგ ვა რე ბის კე ნაც არის მი მარ თუ ლი 
პრო ექ ტი.

• მო ცე მუ ლი დრო ის და ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გა ნი
საზღ ვ როს თი თო ე უ ლი პრო ექ ტის რე
ა ლის ტუ რო ბა; შე ფას დეს პრო ექ ტის 
ხარ ჯ თე ფექ ტუ რო ბა და რაც ყვე ლა ზე 
მთა ვა რი ა, გა ნი საზღ ვ როს პრო ექ ტის 
მდგრა დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. 
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გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში გა დაჭ რა ვერ 
ხერ ხ დე ბა. 
ქვეპ როგ რა მე ბის უმე ტე სო ბა უპი რა ტე სო ბას 
ანი ჭებს იმ ადა მი ა ნებს, რომ ლებ საც სო ცი
ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ თა ბა ზა ში სა რე
ი ტინ გო ქუ ლა აქვთ მი ნი ჭე ბუ ლი, ხო ლო ის 
პი რე ბი, რო მელ თაც რე ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბა 
აქვთ, მაგ რამ მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი არ არი ან, დი დი 
ალ ბა თო ბით, მუ ნი ცი პა ლუ რი ქვეპ როგ რა
მით ვერ ისარ გებ ლე ბენ. 

4. დას კ ვ ნა
კვლე ვამ ში და ქარ თ ლის ოთხ მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში (გორი, ქა რე ლი, ხა შუ რი და კას
პი) სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა 
და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სი შე ის წავ ლა. 
შეგ რო ვე ბულ მო ნა ცემ თა ანა ლიზ ზე დაყ რ
დ ნო ბით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
(სოციალური ბი უ ჯე ტის, სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მე ბი სა და ქვეპ როგ რა მე ბის) შე მუ შა ვე ბი სა 
და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სი არა სის ტე მა
ტი ზე ბუ ლი ა, ხო ლო პრო ცე სის შე მად გე ნე
ლი აქ ტი ვო ბე ბი არა თან მიმ დევ რუ ლად და 
არას რულ ყო ფი ლად ხორ ცი ელ დე ბა. მუ
ნი ცი პა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის და გეგ მ ვის დროს აც ნო ბი ე რებს 
მოწყ ვ ლა დი მო ქა ლა ქე ე ბის პრობ ლე მე ბი
სა და გა მოწ ვე ვე ბის კვლე ვის სა ჭი რო ე ბას, 
თუმ ცა, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა შეს წავ
ლა ფრაგ მენ ტუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა. კვლე
ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მე ბი ძი რი თა დად ეფუძ ნე ბა ბე ნე ფი ცი არ თა 
მო მარ თ ვი ა ნო ბის სტა ტის ტი კას და არა მა თი 
სა ჭი რო ე ბე ბის სა ფუძ ვ ლი ან ანა ლიზს. 
მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის 
კუთხით, უნ და აღი ნიშ ნოს გო რის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის პრაქ ტი კა, რო მე ლიც სო ცი ა
ლუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის ერ თ ერთ 
მე ქა ნიზმს, „მერის/გამგებლის მრჩე ველ
თა საბ ჭოს“ იყე ნებს. აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მი, 
გო რის სა ზო გა დო ებ რივ ორ გან ზი ა ცი ებს შე
საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, პო ლი ტი კის და გეგ
მ ვის დროს, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა შე
სა ხებ კონ სულ ტა ცია გა უ წი ონ მერს. თუმ ცა, 
მე ქა ნიზ მის ეფექ ტი ა ნო ბას საფ რ თხეს უქ მ
ნის ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ზო გა დო ებ რივ მა 

ორ გა ნი ზა ცი ებ მა სრულ ყო ფი ლად არ იცი ან 
მო სახ ლე ო ბის მოთხოვ ნე ბი და ხშირ შემ
თხ ვე ვა ში, მხო ლოდ მა თი სა მიზ ნე ჯგუ ფის 
სა ჭი რო ე ბებ ზე შე უძ ლი ათ რე ლე ვან ტუ რი რე
კო მენ და ცი ე ბის გა ცე მა. 
ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, არ სე ბუ ლი სო
ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი ძი რი თა დად ერ თ
ჯე რად ფუ ლად გა სა ცე მელს წარ მო ად გენს, 
რაც მოწყ ვ ლა დი მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ 
ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის მდგრად გან ვი
თა რე ბას ვერ უზ რუნ ველ ყოფს. მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ერ თ ჯე რა დი 
დახ მა რე ბე ბი არა საკ მა რი სია და მხო ლოდ 
მცი რე დრო ით ცვლის მათ სო ცი ა ლურ და 
ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას უკე თე სო ბის
კენ. არა ფუ ლა დი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის ერ თა დერ თი მა გა ლი თია ხა შუ რის, 
კას პის და ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
მოწყ ვ ლა დი მო სახ ლე ო ბის კვე ბით უზ რუნ ვე
ლო ფის პროგ რა მა. 
არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნია სო
ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის სის ტე მა. მი
უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ სე ბობს მო ნი ტო
რინ გის გარ კ ვე უ ლი გა მოც დი ლე ბა ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მი 
არ არის სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი და სა ჭი რო ებს 
დახ ვე წას.
კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე
ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში, მო
სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა არა საკ მა რი სა დაა 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. ხალ ხის თქმით, პრობ
ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი
რე ბის მიზ ნით მათ არა ვინ ეკითხე ბა აზრს 
და ვერ იხ სე ნე ბენ შემ თხ ვე ვას, რო დე საც 
მო ქა ლა ქე ე ბი ად გი ლობ რი ვი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლი. 
მო სახ ლე ო ბა მი იჩ ნევს, რომ მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბა მა თი სა ჭი რო ე ბე ბით უფ რო 
აქ ტი უ რად უნ და და ინ ტე რე სე დეს იმის თ ვის, 
რომ ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა 
მო სახ ლე ო ბის რე ა ლუ რი ინ ტე რე სე ბის შე
სა ბა მი სად და ი გეგ მოს. მო მა ვალ ში, მო სახ
ლე ო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის კვლე ვი სათ
ვის, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, თვი სებ რი ვი კვლე ვის 
მე თო დებ თან ერ თად, რა ო დე ნობ რი ვი მე
თო დე ბიც იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი, რა თა მი
ღე ბუ ლი შე დე გე ბი გან ზო გად დეს მთლი ან 
მო სახ ლე ო ბა ზე.
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5. რე კო მენ და ცი ე ბი
კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, სო ცი
ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო
ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი, უკე თე სი სო ცი ა ლუ
რი მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მის შე საქ მ ნე ლად, 
მკვლე ვარ თა ჯგუფ მა ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის თ ვის სა ერ თო რე კო მენ და ცი ე ბი შე
ი მუ შა ვა. ვთვლით, რომ რე კო მენ და ცი ა თა 
გათ ვა ლის წი ნე ბა, ერ თი მხრივ, შე ამ ცი რებს 
სო ცი ა ლურ სფე რო ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
დო ნე ზე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს და მე ო რე 
მხრივ, გაზ რ დის ბე ნე ფი ცი არ თა კმა ყო ფი
ლე ბის ხა რისხს. 
თი თო ე ულ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნად და გეგ ვ მი
სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის სა ჭი რო ა:
• სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სის ტე მა ტუ

რად ჩა ტარ დეს სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა
დი ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა და 
მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია აისა ხოს შე
სა ბა მის ბა ზებ ში. სა სურ ვე ლი ა, სწო რად 
მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის 
შე დე გად, მო ნა წი ლე ო ბი თი მიდ გო მის 
გა მო ყე ნე ბით შე იქ მ ნას მრა ვალ წ ლი ა ნი 
სო ცი ა ლუ რი სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც გათ
ვ ლი ლი იქ ნე ბა ხან გ ძ ლივ პეს პექ ტი ვა ზე, 
რის მი საღ წე ვა დაც სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ
რი ყო ველ წ ლი უ რად და გეგ მავს სო ცი ა
ლურ პროგ რა მას. 

• სო ცი ა ლუ რი სტრა ტე გი ის გათ ვა ლის წი
ნე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი პროგ რა მე ბის მი
ხედ ვით, გა ნი საზღ ვ როს ყო ველ წ ლი უ რი 
რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სობ რი ვი მი საღ
წე ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი და და ი ნერ გოს მო ნი
ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის სის ტე მა, რო
მე ლიც, გარ და სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბე ბის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა, შე ა ფა სებს პროგ
რა მით მო სარ გებ ლე თა მი ერ მი ღე ბულ 
სარ გე ბელს, გავ ლე ნას და მის შე სა ბა მი
სო ბას ყო ველ წ ლი ურ მი საღ წევ მაჩ ვე ნებ
ლებ თან. 

• სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი, გარ და ერ
თ ჯე რა დი სო ცი ა ლუ რი გა სა ცემ ლე ბი სა, 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყოს ბე ნე ფი ცი არ თა 

გრძელ ვა დი ა ნი სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო
ფი ლე ბა ზე. შე სა ბა მი სად, სა სურ ვე ლი ა, 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა წა ა ხა ლი სოს სო ცი ა
ლუ რი სამ სა ხუ რი და სერ ვი სის  მიმ წო
დებ ლე ბი, ად გილ ზე შექ მ ნან და გა ნა
ხორ ცი ე ლონ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა.

• მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბე
ბის მი ღე ბის თ ვის და ი ნერ გოს კო მი სი უ
რი მუ შა ო ბის მიდ გო მა. პროგ რა მით მო
სარ გებ ლე ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თუ სერ ვი სის 
გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
შერ ჩე ვი სას, კო მი სი ის წევ რებ მა იხელ მ
ძღ ვა ნე ლონ შერ ჩე ვის სა ერ თო, მკაც რად 
და მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი კრი ტე რი უ
მე ბით. 

• მოხ დეს ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, რო გორც 
პო ლი ტი კის და გემ ვის, ასე ვე პროგ რა
მე ბის შექ მ ნის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის, 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის და სა მო ქა ლა ქო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა და 
ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

• გან ხორ ცი ელ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე
ბის სო ცი ა ლურ სამ სა ხუ რებ ში არ სე ბუ
ლი სა უ კე თე სო სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბის გავ რ ცე ლე ბა და და ნერ გ ვა. ასე ვე, 
უცხო უ რი პრაქ ტი კის და გა მოც დი ლე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე
ლოს მსგავ სი წარ სუ ლის მქო ნე ქვეყ ნებს 
გა აჩ ნი ათ.

• პრო ექ ტე ბის შერ ჩე ვი სას გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი იყოს პრო ექ ტის შე სა ბა მი სო ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პრი ო რი ტე ტებ თან; 
შე ფას დეს იმ პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო
ბა და სო ცი ა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა, რომ
ლის მოგ ვა რე ბის კე ნაც არის მი მარ თუ ლი 
პრო ექ ტი.

• მო ცე მუ ლი დრო ის და ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გა ნი
საზღ ვ როს თი თო ე უ ლი პრო ექ ტის რე
ა ლის ტუ რო ბა; შე ფას დეს პრო ექ ტის 
ხარ ჯ თე ფექ ტუ რო ბა და რაც ყვე ლა ზე 
მთა ვა რი ა, გა ნი საზღ ვ როს პრო ექ ტის 
მდგრა დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. 
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გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში გა დაჭ რა ვერ 
ხერ ხ დე ბა. 
ქვეპ როგ რა მე ბის უმე ტე სო ბა უპი რა ტე სო ბას 
ანი ჭებს იმ ადა მი ა ნებს, რომ ლებ საც სო ცი
ა ლუ რი დახ მა რე ბის მიმ ღებ თა ბა ზა ში სა რე
ი ტინ გო ქუ ლა აქვთ მი ნი ჭე ბუ ლი, ხო ლო ის 
პი რე ბი, რო მელ თაც რე ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბა 
აქვთ, მაგ რამ მიზ ნობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი არ არი ან, დი დი 
ალ ბა თო ბით, მუ ნი ცი პა ლუ რი ქვეპ როგ რა
მით ვერ ისარ გებ ლე ბენ. 

4. დას კ ვ ნა
კვლე ვამ ში და ქარ თ ლის ოთხ მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში (გორი, ქა რე ლი, ხა შუ რი და კას
პი) სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის და გეგ მ ვი სა 
და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სი შე ის წავ ლა. 
შეგ რო ვე ბულ მო ნა ცემ თა ანა ლიზ ზე დაყ რ
დ ნო ბით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
(სოციალური ბი უ ჯე ტის, სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მე ბი სა და ქვეპ როგ რა მე ბის) შე მუ შა ვე ბი სა 
და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სი არა სის ტე მა
ტი ზე ბუ ლი ა, ხო ლო პრო ცე სის შე მად გე ნე
ლი აქ ტი ვო ბე ბი არა თან მიმ დევ რუ ლად და 
არას რულ ყო ფი ლად ხორ ცი ელ დე ბა. მუ
ნი ცი პა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მის და გეგ მ ვის დროს აც ნო ბი ე რებს 
მოწყ ვ ლა დი მო ქა ლა ქე ე ბის პრობ ლე მე ბი
სა და გა მოწ ვე ვე ბის კვლე ვის სა ჭი რო ე ბას, 
თუმ ცა, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა შეს წავ
ლა ფრაგ მენ ტუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა. კვლე
ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ სა მიზ ნე 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში სო ცი ა ლუ რი პროგ რა
მე ბი ძი რი თა დად ეფუძ ნე ბა ბე ნე ფი ცი არ თა 
მო მარ თ ვი ა ნო ბის სტა ტის ტი კას და არა მა თი 
სა ჭი რო ე ბე ბის სა ფუძ ვ ლი ან ანა ლიზს. 
მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვის 
კუთხით, უნ და აღი ნიშ ნოს გო რის მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტის პრაქ ტი კა, რო მე ლიც სო ცი ა
ლუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ჩარ თუ ლო ბის ერ თ ერთ 
მე ქა ნიზმს, „მერის/გამგებლის მრჩე ველ
თა საბ ჭოს“ იყე ნებს. აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მი, 
გო რის სა ზო გა დო ებ რივ ორ გან ზი ა ცი ებს შე
საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, პო ლი ტი კის და გეგ
მ ვის დროს, მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბა თა შე
სა ხებ კონ სულ ტა ცია გა უ წი ონ მერს. თუმ ცა, 
მე ქა ნიზ მის ეფექ ტი ა ნო ბას საფ რ თხეს უქ მ
ნის ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ზო გა დო ებ რივ მა 

ორ გა ნი ზა ცი ებ მა სრულ ყო ფი ლად არ იცი ან 
მო სახ ლე ო ბის მოთხოვ ნე ბი და ხშირ შემ
თხ ვე ვა ში, მხო ლოდ მა თი სა მიზ ნე ჯგუ ფის 
სა ჭი რო ე ბებ ზე შე უძ ლი ათ რე ლე ვან ტუ რი რე
კო მენ და ცი ე ბის გა ცე მა. 
ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, არ სე ბუ ლი სო
ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი ძი რი თა დად ერ თ
ჯე რად ფუ ლად გა სა ცე მელს წარ მო ად გენს, 
რაც მოწყ ვ ლა დი მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ 
ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის მდგრად გან ვი
თა რე ბას ვერ უზ რუნ ველ ყოფს. მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ სო ცი ა ლუ რი პროგ
რა მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ერ თ ჯე რა დი 
დახ მა რე ბე ბი არა საკ მა რი სია და მხო ლოდ 
მცი რე დრო ით ცვლის მათ სო ცი ა ლურ და 
ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას უკე თე სო ბის
კენ. არა ფუ ლა დი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ
რე ბის ერ თა დერ თი მა გა ლი თია ხა შუ რის, 
კას პის და ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
მოწყ ვ ლა დი მო სახ ლე ო ბის კვე ბით უზ რუნ ვე
ლო ფის პროგ რა მა. 
არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ გა აჩ ნია სო
ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის სის ტე მა. მი
უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ სე ბობს მო ნი ტო
რინ გის გარ კ ვე უ ლი გა მოც დი ლე ბა ოთხი ვე 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მი 
არ არის სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი და სა ჭი რო ებს 
დახ ვე წას.
კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ოთხი ვე მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე
ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში, მო
სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა არა საკ მა რი სა დაა 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. ხალ ხის თქმით, პრობ
ლე მე ბი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი
რე ბის მიზ ნით მათ არა ვინ ეკითხე ბა აზრს 
და ვერ იხ სე ნე ბენ შემ თხ ვე ვას, რო დე საც 
მო ქა ლა ქე ე ბი ად გი ლობ რი ვი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლი. 
მო სახ ლე ო ბა მი იჩ ნევს, რომ მუ ნი ცი პა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბა მა თი სა ჭი რო ე ბე ბით უფ რო 
აქ ტი უ რად უნ და და ინ ტე რე სე დეს იმის თ ვის, 
რომ ად გი ლობ რი ვი სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა 
მო სახ ლე ო ბის რე ა ლუ რი ინ ტე რე სე ბის შე
სა ბა მი სად და ი გეგ მოს. მო მა ვალ ში, მო სახ
ლე ო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის კვლე ვი სათ
ვის, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, თვი სებ რი ვი კვლე ვის 
მე თო დებ თან ერ თად, რა ო დე ნობ რი ვი მე
თო დე ბიც იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი, რა თა მი
ღე ბუ ლი შე დე გე ბი გან ზო გად დეს მთლი ან 
მო სახ ლე ო ბა ზე.
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7. და ნარ თე ბი

დანართი #1: კვლევის განხორციელების ეტაპები

კვლევის მეთოდი განხორციელების პერიოდი (2018 წელი)
სამაგიდო კვლევა აგვისტო-სექტემბერი
სიღრმისეული ინტერვიუები სექტემბერი
ფოკუსჯგუფები ოქტომბერი
მონაცემთა ანალიზი აგვისტო-ოქტომბერი

5.  რო გო რია (ზრდადი თუ კლე ბა დი) სო ცი
ა ლუ რი პროგ რა მე ბის ბი უ ჯე ტი ბო ლო სა
მი წლის გან მავ ლო ბა ში?

6.  რო გორ ხდე ბა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბის ბი უ ჯე ტით გან საზღ ვ რუ ლი თან ხე ბის 
ათ ვი სე ბა (განისაზღვროს სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბი ბო ლო სა მი წლის გან მავ
ლო ბა ში) 

7.  რო გო რია ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა მი მარ თ ვი ა ნო ბა?  
ძი რი თა დად, რა ტი პის სა ჭი რო ე ბე ბი იკ
ვე თე ბა მო ქა ლა ქე თა მხრი დან? რა ტი
პის მი მარ თ ვებს ვერ პა სუ ხობს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბი? ხდე ბა თუ არა აღ რიცხ ვა ამ 
სა ჭი რო ე ბე ბის, თუ კი, რო გორ?

8.  რა სტა ტის ტი კას აწარ მო ებთ? რამ დე ნად 
დე ტა ლუ რია ეს ინ ფორ მა ცი ა? ვინ არის 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი მის გა ნახ ლე ბა ზე? რა 
სიხ ში რით ახ ლ დე ბა ეს ინ ფორ მა ცი ა?

ბი უ ჯე ტის / პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა
9.  რო გორ იგეგ მე ბა სო ცი ა ლუ რი სფე როს 

პო ლი ტი კა ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში?

10. რის სა ფუძ ველ ზე დგე ბა ყო ველ წ ლი უ რი 
ბი უ ჯე ტის სო ცი ა ლუ რი სფე როს წი ლი?

11. წი ნა გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მხო
ლოდ, თუ ხდე ბა სტრა ტე გი უ ლი გა და აზ
რე ბა ამ კუთხით? სა ჭი რო ე ბებ ზე და ფუძ
ნე ბით?

12. ზო გა დად, რო გო რია მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ
თუ ლო ბა სო ცი ა ლუ რი სფე როს პო ლი ტი
კის ან ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას? რა ფორ
მით ერ თ ვე ბი ან?

13. ზო გა დად, რო გო რია სა მო ქა ლა ქო სექ
ტო რის ჩარ თუ ლო ბა სო ცი ა ლუ რი სფე
როს პო ლი ტი კის ან ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი
სას? რა ფორ მით ერ თ ვე ბი ან?

  და ნარ თი #2
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ სა მიზ ნე მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი 
სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. 
აღ წე რა:
კითხ ვა რი მომ ზა დე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და სა ჭი
რო ე ბე ბის კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც 
ეხე ბა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე როს 
შეს წავ ლა სა და ანა ლიზს, ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე. კვლე ვის მი ზა ნია წარ მო ად გი ნოს 
ანა ლი ზი სო ცი ა ლუ რი სფე როს გა მოწ ვე ვე
ბის (სოციალური პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
სის ტე მუ რო ბა, ეფექ ტუ რი კო ორ დი ნა ცი ის 
უზ რუნ ველ ყო ფა სხვა დას ხ ვა აქ ტო რებს შო
რის, სო ცი ა ლუ რი ჯან დაც ვის სწო რი მიდ გო
მის და ნერ გ ვა და ა.შ.) შე სა ხებ, რე გი ო ნა
ლურ დო ნე ზე, კერ ძოდ ში და ქარ თ ლის 4 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში: ქა რე ლი, კას პი, ხა შუ რი, 
და გო რი. 
კითხ ვა რი:
ზო გა დი შე ფა სე ბა (სიტუაციის აღ წე რა; გა
მოწ ვე ვე ბი)
1.  ჩა მოთ ვა ლეთ ის სო ცი ა ლუ რი პროგ რა

მე ბი, რომ ლე ბიც სა ხელ მ წი ფოს მხრი
დან ხორ ცი ელ დე ბა ად გი ლობ რივ დო
ნე ზე.

2.  რო მე ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბი არის 
ხელ მი საწ ვ დო მი მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის? 
(სამიზნე ჯგუ ფე ბი, რა ო დე ნო ბა)

3.  რამ დე ნად თან ხ ვედ რა შია მუ ნი ცი პა ლუ
რი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი სა ხელ მ წი ფო 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ თან? (არის თუ 
არა გა და ფარ ვე ბი?)

4.  რო გორ შე ა ფა სებ დით ზო გად მდგო მა
რე ო ბას ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სო ცი ა
ლუ რი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის კუთხით.
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6. გა მო ყე ნე ბუ ლი  
ლი ტე რა ტუ რა

  სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის 
პრი ო რი ტე ტე ბი და პროგ რა მე ბი. 
www.parl iament .ge/uploads/
other/22/22938.pdf

  სა ქარ თ ვე ლოს 2018 წლის სა ხელ მ წი ფო 
ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პრი ო რი ტე ტე ბი 
და პროგ რა მე ბი. თა ვი V. სა ხელ მ წი ფო 
ბი უ ჯე ტის პრი ო რი ტე ტე ბი და პროგ რა-
მე ბი. 
mof.ge/images/File/biujetis kanoni
2018/II wardgena/TAVI_V.pdf

  სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს 
ვებ გვერ დი http://ssa.gov.ge/index.
php?lang_id=&sec_id=1298

  სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ-
ნუ ლი სამ სა ხუ რი ვებ გვერ დი http://
www.geostat.ge/?action=page&p_
id=199&lang=geo 

  მო სახ ლე ო ბის 2014 წლის სა ყო ველ თაო 
აღ წე რა, ვებ გვერ დი http://census.ge/
ge/results/census1/migration 

  გა ბუ ნი ა, 2016. „ექსპერტული კვლე ვა 
და სა ჭი რო ე ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბი თი ანა-
ლი ზი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბის შე სა ხებ.“ სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტი.

  გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
დად გე ნი ლე ბა №57, 2017 წლის 21 დე-
კემ ბე რი.

  გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის ჯან-
მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი სამ სა-
ხუ რის 2018 წლის მიმ დი ნა რე ხარ ჯი 
(01.01.2018 _ 07.08.2018)

  გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
დად გე ნი ლე ბა №57, 2017 წლის 21 დე-
კემ ბე რი.

  გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
დად გე ნი ლე ბა №31 2017 წლის 21 დე-
კემ ბე რი.

  გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა, ბრძა-
ნე ბა #3880. 13 ივ ლი სი, 2018 წე ლი. 

  ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ-
ლო. გან კარ გუ ლე ბა #87. 4 დე კემ ბე რი, 
2017. 

  ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ-
ლო. გან კარ გუ ლე ბა #87. 4 დე კემ ბე რი, 
2017

  ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო. 
დად გე ნი ლე ბა #43. 4 დე კემ ბე რი, 2017.

  ხა შუ რის უმ წე ო თა უფა სო კვე ბის 2018 
წლის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მა. 

  კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
#49 დად გე ნი ლე ბა. 15 დე კემ ბე რი 2017 
წე ლი.

  კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
#49 დად გე ნი ლე ბა. 15 დე კემ ბე რი 2017 
წე ლი.

  Implementing the Community Lisbon 
programme: Social services of gener-
al interest in the European Union, COM 

  Social protection committee “Volun-
tary European Quality framework for 
Social services”, SPC/2010/10/8

  European Commission DG for Em-

Study on Social Service of General in
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7. და ნარ თე ბი

დანართი #1: კვლევის განხორციელების ეტაპები

კვლევის მეთოდი განხორციელების პერიოდი (2018 წელი)
სამაგიდო კვლევა აგვისტო-სექტემბერი
სიღრმისეული ინტერვიუები სექტემბერი
ფოკუსჯგუფები ოქტომბერი
მონაცემთა ანალიზი აგვისტო-ოქტომბერი

5.  რო გო რია (ზრდადი თუ კლე ბა დი) სო ცი
ა ლუ რი პროგ რა მე ბის ბი უ ჯე ტი ბო ლო სა
მი წლის გან მავ ლო ბა ში?

6.  რო გორ ხდე ბა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე
ბის ბი უ ჯე ტით გან საზღ ვ რუ ლი თან ხე ბის 
ათ ვი სე ბა (განისაზღვროს სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბი ბო ლო სა მი წლის გან მავ
ლო ბა ში) 

7.  რო გო რია ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში მო ქა ლა ქე თა მი მარ თ ვი ა ნო ბა?  
ძი რი თა დად, რა ტი პის სა ჭი რო ე ბე ბი იკ
ვე თე ბა მო ქა ლა ქე თა მხრი დან? რა ტი
პის მი მარ თ ვებს ვერ პა სუ ხობს მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტე ბი? ხდე ბა თუ არა აღ რიცხ ვა ამ 
სა ჭი რო ე ბე ბის, თუ კი, რო გორ?

8.  რა სტა ტის ტი კას აწარ მო ებთ? რამ დე ნად 
დე ტა ლუ რია ეს ინ ფორ მა ცი ა? ვინ არის 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი მის გა ნახ ლე ბა ზე? რა 
სიხ ში რით ახ ლ დე ბა ეს ინ ფორ მა ცი ა?

ბი უ ჯე ტის / პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა
9.  რო გორ იგეგ მე ბა სო ცი ა ლუ რი სფე როს 

პო ლი ტი კა ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში?

10. რის სა ფუძ ველ ზე დგე ბა ყო ველ წ ლი უ რი 
ბი უ ჯე ტის სო ცი ა ლუ რი სფე როს წი ლი?

11. წი ნა გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მხო
ლოდ, თუ ხდე ბა სტრა ტე გი უ ლი გა და აზ
რე ბა ამ კუთხით? სა ჭი რო ე ბებ ზე და ფუძ
ნე ბით?

12. ზო გა დად, რო გო რია მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ
თუ ლო ბა სო ცი ა ლუ რი სფე როს პო ლი ტი
კის ან ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას? რა ფორ
მით ერ თ ვე ბი ან?

13. ზო გა დად, რო გო რია სა მო ქა ლა ქო სექ
ტო რის ჩარ თუ ლო ბა სო ცი ა ლუ რი სფე
როს პო ლი ტი კის ან ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი
სას? რა ფორ მით ერ თ ვე ბი ან?

  და ნარ თი #2
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ სა მიზ ნე მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტებ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი 
სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. 
აღ წე რა:
კითხ ვა რი მომ ზა დე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და სა ჭი
რო ე ბე ბის კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც 
ეხე ბა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე როს 
შეს წავ ლა სა და ანა ლიზს, ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე. კვლე ვის მი ზა ნია წარ მო ად გი ნოს 
ანა ლი ზი სო ცი ა ლუ რი სფე როს გა მოწ ვე ვე
ბის (სოციალური პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
სის ტე მუ რო ბა, ეფექ ტუ რი კო ორ დი ნა ცი ის 
უზ რუნ ველ ყო ფა სხვა დას ხ ვა აქ ტო რებს შო
რის, სო ცი ა ლუ რი ჯან დაც ვის სწო რი მიდ გო
მის და ნერ გ ვა და ა.შ.) შე სა ხებ, რე გი ო ნა
ლურ დო ნე ზე, კერ ძოდ ში და ქარ თ ლის 4 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში: ქა რე ლი, კას პი, ხა შუ რი, 
და გო რი. 
კითხ ვა რი:
ზო გა დი შე ფა სე ბა (სიტუაციის აღ წე რა; გა
მოწ ვე ვე ბი)
1.  ჩა მოთ ვა ლეთ ის სო ცი ა ლუ რი პროგ რა

მე ბი, რომ ლე ბიც სა ხელ მ წი ფოს მხრი
დან ხორ ცი ელ დე ბა ად გი ლობ რივ დო
ნე ზე.

2.  რო მე ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბი არის 
ხელ მი საწ ვ დო მი მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის? 
(სამიზნე ჯგუ ფე ბი, რა ო დე ნო ბა)

3.  რამ დე ნად თან ხ ვედ რა შია მუ ნი ცი პა ლუ
რი სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი სა ხელ მ წი ფო 
სო ცი ა ლურ პროგ რა მებ თან? (არის თუ 
არა გა და ფარ ვე ბი?)

4.  რო გორ შე ა ფა სებ დით ზო გად მდგო მა
რე ო ბას ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სო ცი ა
ლუ რი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის კუთხით.
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6. გა მო ყე ნე ბუ ლი  
ლი ტე რა ტუ რა

  სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის 
პრი ო რი ტე ტე ბი და პროგ რა მე ბი. 
www.parl iament .ge/uploads/
other/22/22938.pdf

  სა ქარ თ ვე ლოს 2018 წლის სა ხელ მ წი ფო 
ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის პრი ო რი ტე ტე ბი 
და პროგ რა მე ბი. თა ვი V. სა ხელ მ წი ფო 
ბი უ ჯე ტის პრი ო რი ტე ტე ბი და პროგ რა-
მე ბი. 
mof.ge/images/File/biujetis kanoni
2018/II wardgena/TAVI_V.pdf

  სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს 
ვებ გვერ დი http://ssa.gov.ge/index.
php?lang_id=&sec_id=1298

  სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ-
ნუ ლი სამ სა ხუ რი ვებ გვერ დი http://
www.geostat.ge/?action=page&p_
id=199&lang=geo 

  მო სახ ლე ო ბის 2014 წლის სა ყო ველ თაო 
აღ წე რა, ვებ გვერ დი http://census.ge/
ge/results/census1/migration 

  გა ბუ ნი ა, 2016. „ექსპერტული კვლე ვა 
და სა ჭი რო ე ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბი თი ანა-
ლი ზი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბის შე სა ხებ.“ სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტი.

  გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
დად გე ნი ლე ბა №57, 2017 წლის 21 დე-
კემ ბე რი.

  გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის ჯან-
მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი სამ სა-
ხუ რის 2018 წლის მიმ დი ნა რე ხარ ჯი 
(01.01.2018 _ 07.08.2018)

  გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
დად გე ნი ლე ბა №57, 2017 წლის 21 დე-
კემ ბე რი.

  გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
დად გე ნი ლე ბა №31 2017 წლის 21 დე-
კემ ბე რი.

  გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ა, ბრძა-
ნე ბა #3880. 13 ივ ლი სი, 2018 წე ლი. 

  ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ-
ლო. გან კარ გუ ლე ბა #87. 4 დე კემ ბე რი, 
2017. 

  ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ-
ლო. გან კარ გუ ლე ბა #87. 4 დე კემ ბე რი, 
2017

  ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლო. 
დად გე ნი ლე ბა #43. 4 დე კემ ბე რი, 2017.

  ხა შუ რის უმ წე ო თა უფა სო კვე ბის 2018 
წლის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მა. 

  კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
#49 დად გე ნი ლე ბა. 15 დე კემ ბე რი 2017 
წე ლი.

  კას პის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
#49 დად გე ნი ლე ბა. 15 დე კემ ბე რი 2017 
წე ლი.

  Implementing the Community Lisbon 
programme: Social services of gener-
al interest in the European Union, COM 

  Social protection committee “Volun-
tary European Quality framework for 
Social services”, SPC/2010/10/8

  European Commission DG for Em-

Study on Social Service of General in

1.

2.
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ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დო ნე ზე, რო მე
ლიც უკეთ უპა სუ ხებ და ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
მოთხოვ ნებ სა და სა ჭი რო ე ბებს. 

ბი უ ჯე ტის / პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა
8.  რა ინ ფორ მა ცი ას ფლობთ სა მიზ ნე მუ ნი

ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბე
ბის შე სა ხებ, რა სა ხის თა ნამ შ რომ ლო ბა 
არ სე ბობს ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ თან და აღ წე რეთ თა ნამ შ რომ ლო ბის 
შე დე გე ბი. 

9.  რო გო რია სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბა სო ცი ა ლუ რი/ ბი უ ჯე
ტის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში?

10.  რო გო რია სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ჩარ
თუ ლო ბა სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის / ბი უ
ჯე ტის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში?

თა ნამ შ რომ ლო ბა და კო ორ დი ნა ცია
11.  მი გი მარ თავთ თუ არა თა ნამ შ რომ ლო

ბის თ ვის კონ კ რე ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბით 
მე რი ა ში? თუ კი და ა კონ კ რე ტეთ. 

12.  რო გო რია კო ორ დი ნა ცია ცენ ტ რა ლურ 
და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო
რის სო ცი ა ლურ სფე რო ში? სად არის გა
და ფარ ვე ბი და ე.წ. „ჩავარდნები“?;

13.  რა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის / სერ ვი
სე ბის და ნერ გ ვა იქ ნე ბო და აუცი ლე ბე
ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დო ნე ზე, რო მე
ლიც უკეთ უპა სუ ხებ და ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
მოთხოვ ნებ სა და სა ჭი რო ე ბებს. 

დანართი #4. ინტერვიუში მონაწილეთა მონაცემები მუნიციპალიტეტების მიხედვით

მუნიციპალიტეტი სახელი და გვარი პოზიცია

გორი დავით ჩიხრაძე გორის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელი

ეკატერინე სუხიშვილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

მარინე მღებრიშვილი ა(ა)იპ საზოგადოება “ბილიკი”-ის 
ხელმძღვანელი

თინათინ ბრეგვაძე ა(ა)იპ “კეთილდღეობისა და განვითარების 
ცენტრი”-ის ხელმძღვანელი

ქეთევან ბიძინაშვილი ა(ა)იპ “ნაბიჯი განვითარებისათვის”-ის 
ხელმძღვანელი

ქარელი ვლადიმერ 
სულაქველიძე

ქარელის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელი

ზაზა გაჩეჩილაძე   ქარელის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 
თანამშრომელი

კასპი დალი დავითაშვილი კასპის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელი

მარიამ მჭედლური ა(ა)იპ სამოქალაქო ინიციატივების ახალ
გაზრდულ ცენტრს „მომავალი“-ის თანამ
შრომელი

გიორგი კენჭუაშვილი ა(ა)იპ სამოქალაქო ინიციატივების ახალ
გაზრდულ ცენტრს „მომავალი“-ის ხელმძღ
ვანელი

თეიმურაზ პარკაძე ა(ა)იპ „კასპის შშმ პირთა კავშირის“-ის თანამ
შრომელი 
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გა მოწ ვე ვე ბი:
14.  თქვე ნი აზ რით, რა გა მოწ ვე ვე ბი არ სე

ბობს ამ სფე რო ში?
15.  რა ნა ბი ჯე ბი იდ გ მე ბა იმი სათ ვის, რომ 

არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და იძ ლი ოს?
თა ნამ შ რომ ლო ბა და კო ორ დი ნა ცია
16.  რო გო რია კო ორ დი ნა ცია ცენ ტ რა ლურ 

და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო
რის სო ცი ა ლურ სფე რო ში?

17.  რო გორ ხდე ბა ცენ ტ რა ლურ და ად გი
ლობ რივ დო ნე ებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის 
გა ზი ა რე ბა?

18.  რა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბე ბი ხორ ცი
ელ დე ბა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
სხვა აქ ტო რე ბის (არასამთავრობო სექ
ტო რი) მხრი დან და რამ დე ნად არის კო
ორ დი ნა ცია ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე
ბა სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს 
შო რის?

კვა ლი ფი კა ცია
19.  რამ დე ნად კვა ლი ფი ცი უ რი და ადეკ ვა  

 ტუ რია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი სო
ცი ა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ? 
(მუნიციპალიტეტების სო ცი ა ლუ რი სამ სა
ხუ რის გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბი, 
სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი, სო ცი ა ლუ რი აგენ
ტე ბი და ა.შ.)

ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა
20.  რამ დე ნად ხელ მი საწ ვ დო მია ინ ფორ მა ცია 

ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის თ ვის ცენ ტ
რა ლუ რი თუ ად გი ლობ რი ვი სა ხელ მ წი ფო 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ?

21.  რა არ ხე ბით ვრცელ დე ბა ინ ფორ მა ცია 
არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ად გი
ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში?

თე ო რი უ ლი ანა ლი ზი:
22.  თქვე ნი აზ რით, რო გო რია სო ცი ა ლუ რი 

მომ სა ხუ რე ბის სფე როს იდე ა ლუ რი მო
დე ლი? რა ძი რი თად ღი რე ბუ ლე ბებს უნ
და ეფუძ ნე ბო დეს იგი?

23.  რამ დე ნად თან ხ ვედ რა შია აღ წე რი ლი 
იდე ა ლუ რი მო დე ლი ქარ თულ რე ა ლო
ბას თან?

24.  რა ნა ბი ჯე ბი უნ და გა და იდ გას იმი სათ ვის, 
რომ ქარ თუ ლი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე
ბის სფე რო ამ მო დელს მი უ ახ ლოვ დეს?

   და ნარ თი #3
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტებ ში სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სის მიმ წო
დე ბელ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან. 
აღ წე რა:
კითხ ვა რი მომ ზა დე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და სა ჭი
რო ე ბე ბის კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც 
ეხე ბა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე როს 
შეს წავ ლა სა და ანა ლიზს, ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე. კვლე ვის მი ზა ნია წარ მო ად გი ნოს 
ანა ლი ზი სო ცი ა ლუ რი სფე როს გა მოწ ვე ვე
ბის (სოციალური პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
სის ტე მუ რო ბა, ეფექ ტუ რი კო ორ დი ნა ცი ის 
უზ რუნ ველ ყო ფა სხვა დას ხ ვა აქ ტო რებს შო
რის, სო ცი ა ლუ რი ჯან დაც ვის სწო რი მიდ გო
მის და ნერ გ ვა და ა.შ.) შე სა ხებ, რე გი ო ნა
ლურ დო ნე ზე, კერ ძოდ ში და ქარ თ ლის 4 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში: ქა რე ლი, კას პი, ხა შუ რი, 
და გო რი. 
კითხ ვა რი:
ზო გა დი ინ ფორ მა ცია ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ
1.  და ა სა ხე ლეთ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის ძი

რი თა დი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი.
2.  ბო ლო სა მი წლის მან ძილ ზე გან ხორ ცი

ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი, მათ შო რის რამ
დენ მა მოწყ ვ ლად მა ჯგუ ფის წევ რ მა მი ი
ღო სარ გე ბე ლი პრო ექ ტი დან. 

ზო გა დი შე ფა სე ბა  
(სიტუაციის აღ წე რა; გა მოწ ვე ვე ბი)
3.  რა არის სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე

როს მთა ვა რი გა მოწ ვე ვე ბი მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში?; ასე თის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში 
და ა სა ხე ლეთ გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზი, თქვე ნი 
ხედ ვა გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად.

4.  რამ დე ნად გაქვთ ინ ფორ მა ცი ა, რო გორ 
იგეგ მე ბა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში? 

5.  რო გორ პა სუ ხობს რე გი ონ ში მოქ მე დი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი სა ზო გა დო ე
ბა ში სხვა დას ხ ვა სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის თ ვის 
არ სე ბულ რე ა ლურ სა ჭი რო ე ბებს?

6.  რამ დე ნად ხდე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბა რე გი
ონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბით 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბი? თუ 
ხდე ბა მოკ ვ ლე ვა სა მიზ ნე ჯგუ ფებ ში, რო
გორ მუ შავ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. 

7.  რა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის / სერ ვი
სე ბის და ნერ გ ვა იქ ნე ბო და აუცი ლე ბე

3.
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ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დო ნე ზე, რო მე
ლიც უკეთ უპა სუ ხებ და ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
მოთხოვ ნებ სა და სა ჭი რო ე ბებს. 

ბი უ ჯე ტის / პო ლი ტი კის და გეგ მ ვა
8.  რა ინ ფორ მა ცი ას ფლობთ სა მიზ ნე მუ ნი

ცი პა ლი ტეტ ში სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბე
ბის შე სა ხებ, რა სა ხის თა ნამ შ რომ ლო ბა 
არ სე ბობს ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ თან და აღ წე რეთ თა ნამ შ რომ ლო ბის 
შე დე გე ბი. 

9.  რო გო რია სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის ჩარ თუ ლო ბა სო ცი ა ლუ რი/ ბი უ ჯე
ტის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში?

10.  რო გო რია სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ჩარ
თუ ლო ბა სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის / ბი უ
ჯე ტის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში?

თა ნამ შ რომ ლო ბა და კო ორ დი ნა ცია
11.  მი გი მარ თავთ თუ არა თა ნამ შ რომ ლო

ბის თ ვის კონ კ რე ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბით 
მე რი ა ში? თუ კი და ა კონ კ რე ტეთ. 

12.  რო გო რია კო ორ დი ნა ცია ცენ ტ რა ლურ 
და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო
რის სო ცი ა ლურ სფე რო ში? სად არის გა
და ფარ ვე ბი და ე.წ. „ჩავარდნები“?;

13.  რა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის / სერ ვი
სე ბის და ნერ გ ვა იქ ნე ბო და აუცი ლე ბე
ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის დო ნე ზე, რო მე
ლიც უკეთ უპა სუ ხებ და ბე ნე ფი ცი ა რე ბის 
მოთხოვ ნებ სა და სა ჭი რო ე ბებს. 

დანართი #4. ინტერვიუში მონაწილეთა მონაცემები მუნიციპალიტეტების მიხედვით

მუნიციპალიტეტი სახელი და გვარი პოზიცია

გორი დავით ჩიხრაძე გორის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელი

ეკატერინე სუხიშვილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

მარინე მღებრიშვილი ა(ა)იპ საზოგადოება “ბილიკი”-ის 
ხელმძღვანელი

თინათინ ბრეგვაძე ა(ა)იპ “კეთილდღეობისა და განვითარების 
ცენტრი”-ის ხელმძღვანელი

ქეთევან ბიძინაშვილი ა(ა)იპ “ნაბიჯი განვითარებისათვის”-ის 
ხელმძღვანელი

ქარელი ვლადიმერ 
სულაქველიძე

ქარელის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელი

ზაზა გაჩეჩილაძე   ქარელის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 
თანამშრომელი

კასპი დალი დავითაშვილი კასპის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელი

მარიამ მჭედლური ა(ა)იპ სამოქალაქო ინიციატივების ახალ
გაზრდულ ცენტრს „მომავალი“-ის თანამ
შრომელი

გიორგი კენჭუაშვილი ა(ა)იპ სამოქალაქო ინიციატივების ახალ
გაზრდულ ცენტრს „მომავალი“-ის ხელმძღ
ვანელი

თეიმურაზ პარკაძე ა(ა)იპ „კასპის შშმ პირთა კავშირის“-ის თანამ
შრომელი 
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გა მოწ ვე ვე ბი:
14.  თქვე ნი აზ რით, რა გა მოწ ვე ვე ბი არ სე

ბობს ამ სფე რო ში?
15.  რა ნა ბი ჯე ბი იდ გ მე ბა იმი სათ ვის, რომ 

არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და იძ ლი ოს?
თა ნამ შ რომ ლო ბა და კო ორ დი ნა ცია
16.  რო გო რია კო ორ დი ნა ცია ცენ ტ რა ლურ 

და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო
რის სო ცი ა ლურ სფე რო ში?

17.  რო გორ ხდე ბა ცენ ტ რა ლურ და ად გი
ლობ რივ დო ნე ებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის 
გა ზი ა რე ბა?

18.  რა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბე ბი ხორ ცი
ელ დე ბა სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
სხვა აქ ტო რე ბის (არასამთავრობო სექ
ტო რი) მხრი დან და რამ დე ნად არის კო
ორ დი ნა ცია ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე
ბა სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს 
შო რის?

კვა ლი ფი კა ცია
19.  რამ დე ნად კვა ლი ფი ცი უ რი და ადეკ ვა  

 ტუ რია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი სო
ცი ა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ? 
(მუნიციპალიტეტების სო ცი ა ლუ რი სამ სა
ხუ რის გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბი, 
სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი, სო ცი ა ლუ რი აგენ
ტე ბი და ა.შ.)

ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა
20.  რამ დე ნად ხელ მი საწ ვ დო მია ინ ფორ მა ცია 

ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის თ ვის ცენ ტ
რა ლუ რი თუ ად გი ლობ რი ვი სა ხელ მ წი ფო 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ?

21.  რა არ ხე ბით ვრცელ დე ბა ინ ფორ მა ცია 
არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ად გი
ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში?

თე ო რი უ ლი ანა ლი ზი:
22.  თქვე ნი აზ რით, რო გო რია სო ცი ა ლუ რი 

მომ სა ხუ რე ბის სფე როს იდე ა ლუ რი მო
დე ლი? რა ძი რი თად ღი რე ბუ ლე ბებს უნ
და ეფუძ ნე ბო დეს იგი?

23.  რამ დე ნად თან ხ ვედ რა შია აღ წე რი ლი 
იდე ა ლუ რი მო დე ლი ქარ თულ რე ა ლო
ბას თან?

24.  რა ნა ბი ჯე ბი უნ და გა და იდ გას იმი სათ ვის, 
რომ ქარ თუ ლი სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე
ბის სფე რო ამ მო დელს მი უ ახ ლოვ დეს?

   და ნარ თი #3
სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვიუ სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტებ ში სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სის მიმ წო
დე ბელ სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან. 
აღ წე რა:
კითხ ვა რი მომ ზა დე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი მომ
სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და სა ჭი
რო ე ბე ბის კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც 
ეხე ბა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე როს 
შეს წავ ლა სა და ანა ლიზს, ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე. კვლე ვის მი ზა ნია წარ მო ად გი ნოს 
ანა ლი ზი სო ცი ა ლუ რი სფე როს გა მოწ ვე ვე
ბის (სოციალური პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის 
სის ტე მუ რო ბა, ეფექ ტუ რი კო ორ დი ნა ცი ის 
უზ რუნ ველ ყო ფა სხვა დას ხ ვა აქ ტო რებს შო
რის, სო ცი ა ლუ რი ჯან დაც ვის სწო რი მიდ გო
მის და ნერ გ ვა და ა.შ.) შე სა ხებ, რე გი ო ნა
ლურ დო ნე ზე, კერ ძოდ ში და ქარ თ ლის 4 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში: ქა რე ლი, კას პი, ხა შუ რი, 
და გო რი. 
კითხ ვა რი:
ზო გა დი ინ ფორ მა ცია ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ
1.  და ა სა ხე ლეთ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის ძი

რი თა დი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი.
2.  ბო ლო სა მი წლის მან ძილ ზე გან ხორ ცი

ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი, მათ შო რის რამ
დენ მა მოწყ ვ ლად მა ჯგუ ფის წევ რ მა მი ი
ღო სარ გე ბე ლი პრო ექ ტი დან. 

ზო გა დი შე ფა სე ბა  
(სიტუაციის აღ წე რა; გა მოწ ვე ვე ბი)
3.  რა არის სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე

როს მთა ვა რი გა მოწ ვე ვე ბი მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში?; ასე თის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში 
და ა სა ხე ლეთ გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზი, თქვე ნი 
ხედ ვა გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად.

4.  რამ დე ნად გაქვთ ინ ფორ მა ცი ა, რო გორ 
იგეგ მე ბა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი მუ ნი
ცი პა ლი ტეტ ში? 

5.  რო გორ პა სუ ხობს რე გი ონ ში მოქ მე დი 
სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბი სა ზო გა დო ე
ბა ში სხვა დას ხ ვა სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის თ ვის 
არ სე ბულ რე ა ლურ სა ჭი რო ე ბებს?

6.  რამ დე ნად ხდე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბა რე გი
ონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბით 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფის სა ჭი რო ე ბე ბი? თუ 
ხდე ბა მოკ ვ ლე ვა სა მიზ ნე ჯგუ ფებ ში, რო
გორ მუ შავ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. 

7.  რა სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის / სერ ვი
სე ბის და ნერ გ ვა იქ ნე ბო და აუცი ლე ბე

4.
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ხაშური გიორგი ცერცვაძე ხაშურის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელი

ზურაბ ჩხიტუნიძე ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

ნინო სუხიაშვილი  ხაშურის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

დანართი #5 : ინტერვიუები  
ფოკუსჯგუფებში

მუნიციპა
ლიტეტი

ფოკუს
ჯგუფის 

ჩატარების 
თარიღი

მონაწილეთა 
რაოდენობა

გორი 25.10.2018 11

ქარელი 18.10.2018 10

ხაშური 16.10.2018 8

კასპი 20.10.2018 11

  და ნარ თი #6. ფო კუს  ჯ გუ ფის დროს 
  დას მუ ლი შე კითხ ვე ბი 

აღ წე რა:
ფო კუს  ჯ გუ ფი ნა წი ლია სო ცი ა ლუ რი მომ სა
ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და სა ჭი რო ე
ბე ბის კვლე ვი სა. კვლე ვა ეხე ბა ეხე ბა სო ცი
ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე როს შეს წავ ლა სა 
და ანა ლიზს, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე. კვლე
ვის მი ზა ნია წარ მო ად გი ნოს ანა ლი ზი სო ცი
ა ლუ რი სფე როს გა მოწ ვე ვე ბის (სოციალური 
პო ლი ტი კის და გეგ მ ვის სის ტე მუ რო ბა, 
ეფექ ტუ რი კო ორ დი ნა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა 
სხვა დას ხ ვა აქ ტო რებს შო რის, სო ცი ა ლუ რი 
ჯან დაც ვის სწო რი მიდ გო მის და ნერ გ ვა და 
ა.შ.) შე სა ხებ, რე გი ო ნა ლურ დო ნე ზე, კერ
ძოდ ში და ქარ თ ლის 4 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში: 
ქა რე ლი, კას პი, ხა შუ რი, და გო რი.

სა დის კუ სიო კითხ ვე ბი:
1. რა სო ცი ა ლურ პროგ რა მებს იც ნობთ სა

ხელ მ წი ფო და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე?
2. სა ი დან შე იტყ ვეთ ამ პროგ რა მე ბის არ სე

ბო ბის შე სა ხებ?
3. ხართ თუ არა რო მე ლი მე პროგ რა მის ბე

ნე ფი ცი ა რი? რომ ლის?
4. რამ დე ნად კმა ყო ფი ლი ხართ ამ პროგ რა

მით და რო გო რია თქვე ნი ზო გა დი შე ფა
სე ბა. რის გა უმ ჯო ბე სე ბას ისურ ვებ დით?

5. გაქვთ თუ არა სხვა სა ჭი რო ე ბა, რო მე ლიც 
არ არის დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი არ ცერ თი 
სა ხელ მ წი ფო ან ად გი ლობ რი ვი პროგ
რა მის მი ერ? რო მე ლია ასე თი სა ჭი რო
ე ბა?

6. მი გი მარ თავთ თუ არა ად გი ლობ რი
ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის დახ მა რე ბის 
სათხოვ ნე ლად? რა ტი პის დახ მა რე ბას 
სა ჭი რო ებ დით? რა ფორ მით მი მარ თეთ? 
(წერილობით, ზე პი რად და ა.შ.)

7. დაგ ხ მა რე ბი ათ თუ არა ად გი ლობ რი ვი მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტი?

8. რო გორ შე ა ფა სებ დით ურ თი ერ თო ბას ად
გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წარ მო
მად გენ ლებ თან სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე სა ხებ სა უბ რი სას?

9. რა სირ თუ ლე ე ბი ახ ლავს (მაგალითად: 
პრო ცე დუ რუ ლად) სო ცი ა ლუ რი დახ
მა რე ბის (ან ნე ბის მი ე რი პროგ რა მის) 
მოთხოვ ნას მო ქა ლა ქის მხრი დან?

10. თუ გსმე ნი ათ სხვა აქ ტო რე ბის მი ერ გან
ხორ ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტებ სა თუ ინი ცი
ა ტი ვებ ზე? (სამოქალაქო სექ ტო რი) თუ 
მი გი ღი ათ მო ნა წი ლე ო ბა მათ მი ერ და
გეგ მილ აქ ტი ვო ბებ ში?

6.

5.
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