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Summary 

 The conception of the open governance is one of the most essential challenge 

and ambitious demand of the contemporary, democratic state. It’s mostly related to 

the reformation of public governance, which should provide the formation of gov-

ernment’s and civil society’s partaking responsibility on central, as well as, local lev-

el. All these consist of many interconnected elements. One of the most crucial ele-

ment is public institution’s transparent, based on accountability public-political com-

municative system, which itself consists of the mechanism of the open governance, 

open data, electronic petition, the platform for discussing and working out recent 

norms, electronic communicative platform between the existence of office holders 

and society, alternative and universal ways of services and etc. 

In Georgia, in the local self-governance system, the context of open governance 

is created and maintained by the activities and several incentives (started in the recent 

years), which appears to be based on open governance principles. However, non-

existence of the whole structure of system, the supporting and boosting their effect is 

neglected.  Furthermore, they lose the level of effectiveness. The original statement, 

that local platforms are inside the municipal boundaries, is not, actually, enough, be-

cause the usage of it is never led to be result-oriented. It doesn’t consist of brief 

mechanisms. Because there is no presumed knowledge about the important projects, 

services and challenges faced from the municipality created by them. The activities 

uploaded on the website of City Hall, don’t provide the possibility of necessary dia-

logues with citizens, because there is no whole, united, simple and massive effect-

carrying system for producing necessary dialogues. So,  In Georgia, between the tasks 

of strengthening and improving open governance, one of the most essential place is 

reserved by  the ensuring (on the local level) it, as a system of principles and priority 

values and as the whole united mechanisms and technologies, settled with mutuality, 

balance, the process of theoretic-methodological  development and practical insur-

ance, which was, actually held during the research. 

  Based on the research, there is presented the result of scientific news in the 

work: 

- is Maintained (on the level of self-governing cities) the methodology of the 

research of open governance, which is based on quantitive, qualitative indices.  

- is Maintained (on the level of self-governing cities) the index of development 

of open governance and is appointed rating of open governance in the spectra from 

self-governing cities. 

- Is Determined the condition of development of open governance in the self-

governing cities by the following qualitative indices: open data, open dialogues; the 

openness of the budget; the transparency of meeting. 

- Research has shown, that self-governing cities have made some significant 

progress in developing open governance, which is due to the appropriate readiness 

and as a result of actions taken. In the case of Tbilisi, this is in behalf of  fact that it 

has advanced an action plan for the development of open government.In the case of 

Batumi and Kutaisi, they are integrated in the national action plans,  and in the case of 

Poti ans Rustavi, success depends on more spontaneous sharing of experiences.The 

study confirmed that all self-governing cities have taken some steps towards open 

governance, however, these steps reveal a lack of coordination, not a systemic nature. 

- Is accepted that open governance could be discussed as an element of the 

reformation of local self-governance, which can become the base of creation of not 

only for self-governing cities, but for other municipalities’ self-governing high-

quality system. 
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- Is offered implanting the open governance on the local level in accordance 

with the existence of strategy of improving, boosting recommendations, which is 

based on realization of coordination, casualty, continuous and united government ap-

proach of public governance reformation. 

   Based on these recommendations, In Georgian self-governing cities, implant-

ing the openness of public government mechanisms, casually, should aim for the fol-

lowing: - the access with information from the government work and the increase of 

transparency; - The stimulation Society’s citizenship activeness and interference in 

the processes of formation and decision-making. – The usage of professional work 

and the recent standards of Ethics in Public Governance system; - Widening the ac-

cessibility of new technologies for the aim of openness, betterment and Government’s 

accountability level. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება  

თემის აქტუალურობა: საქართველოს მთავრობა მმართველობის ღიაობას, 

გამჭვირვალობას, საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულებასა და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობას დემოკრატიული 

საზოგადოებისთვის ფუძემდებლურ ღირებულებებად მიიჩნევს და განაგრძობს 

ღია მმართველობის პარტნიორობის (ღმპ) დამფუძნებელი პრინციპების დამ-

კვიდრებას საჯარო მმართველობაში. საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა 

იყო, რომელიც 2011 წელს ღმპ-ის შეუერთდა და განხორციელებული ოთხი 

სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმაც განა-

ხორციელა, ხოლო თბილისი პირველი თვითმმართველი ქალაქია საქართველოს 

მუნიციპალიტეტებს შორის, რომელიც პირველი შეუერთდა ღია მმართველობის 

პარტნიორობას. შესაბამისად, ღია მმართველობის პრინციპების რეალურად 

საზოგადოებისთვის ხელშესახებ მექანიზმებად ქცევა საქართველოში არსებული 

თვითმმართველი ქალაქებისთვისაც წარმოადგენს მმართველობის ხარისხის, მისი 

ეფექტურობისა და დემოკრატიულობის ამაღლების უმთავრეს პრიორიტეტს, რაც 

პირდაპირ აისახება მოქალაქეთა კეთილდღეობაზე.  

საქართველოში ამჟამად სულ ხუთი ქალაქი (თბილისი, რუსთავი, 

ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი) სარგებლობს თვითმმართველი ქალაქის სტატ-

უსით, რომელიც მართვის შიდა სტრუქტურით შედგება მრავალი ურთი-

ერთდაკავშირებული ელემენტისაგან, მათგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვა-

ნესი ელემენტი საჯარო დაწესებულების გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებ-

ულებაზე დაფუძნებული საჯარო-პოლიტიკური კომუნიკაციის სისტემაა, 

რომელიც თავისთავში უნდა მოიცავდეს ღია კომუნიკაციის  მექანიზმებს, 

ღია მონაცემებს, ელექტრონულ პეტიციას, ახალი ნორმების განხილვის და 

შემუშავების პლატფორმას, საჯარო მოხელეებსა და საზოგადოებას შორის 

ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებს, მომსახურების მრავალმხრივ 

სერვისების და ა.შ. არსებობას. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივ 

თვითმმართველობის  დონეზე  ღია მმართველობის პრინციპების 

დამკვიდრების შესწავლა, რომელიც მოიცავს  ხელშემწყობი და ხელ-

შემშლელი  ფაქტორების იდენტიფიკაციას, აღწერას, გადაჭრის და შეფას-

ების მექანიზმების შემუშავებას, წარმოადგენს მნიშვნელოვან  პრაქტიკულ 
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და თეორიულ ინტერესის საგანს. წარმოდგენილი კვლევა  ქართულ 

რეალობაში არის მოცემულ პრობლემის შესწავლით სამეცნიერო ცოდნის 

შევსების  პირველი მცდელობა.  

კვლევის ობიექტი და საგანი: კვლევის ობიექტია  ღია მმართველობა, 

ხოლო კვლევის საგანია  ღია მმართველობის დანერგვის  პროცესი თვ-

ითმმართველი ქალაქების დონეზე.  

კვლევის მიზანი და ამოცნები: კვლევის ობიექტიდან და საგნიდან 

გამომდინარე კვლევის მიზანია საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში 

არსებული მმართველობის  ფუნქციონალური, სტრუქტურული,  ინსტ-

იტუციონალური  მდგომარეობის, ღია მმართველობის პრინციპებთან თავს-

ებადობის და ამ კუთხით არსებული დინამიკის  შესწავლა. 

აქედან გამომდინარე კვლევის ამოცანებია:  

- ღია მმართველობის შესახებ  არსებული თეორიულ-მეთოდური მი-

დგომების განხილვა; 

- საერთაშორისო პრაქტიკაში ღია მმართველობის არსებული ძირი-

თადი მოდელების შესწავლა და მათი მორგება ადგილობრივ რეალობაზე; 

- თვითმმართველ ქალაქებში ღია მმართველობის დამკვიდრების 

ხელშეწყობისათვის განხორციელებული პროექტების ანალიზი, არსებული 

სურათის ჩვენება და თეორიული აღწერის წარმოდგენა; 

- ღია მმართველობის განვითარების კონტექსტში თვითმმართველი 

ქალაქების საჯარო ხელისუფლების ორგანოების საჯარო-პოლიტიკური 

კომუნიკაციის  მოქმედი სისტემის  ანალიზი; 

- თვითმმართველ ქალაქებში საჯარო ხელისუფლების ორგანოების 

საჯარო-პოლიტიკური კომუნიკაციის, მათ შორის ელექტრონილი ფორ-

მებით ადგილობრივი  სპეციფიკის და თავისებურებების გამოვლენა და 

შესწავლა; 

- თვითმმართველ ქალაქებში იმ მოქმედი მექანიზმების ჩვენება, რომ-

ელიც განაპირობებს საჯარო ხელისუფლების ორგანოების 

ტრანსფორმაციას ღია მმართველობის მიმართულებით  და ასევე იმ 
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ფაქტორების გამოვლენა,  რომლებიც ხელს უშლის ღია მმართველობის 

პრინციპების დამკვიდრებას. 

- ღია მმართველობის განვითარების კვალდაკვალ თვითმმართველი 

ქალაქების  საჯარო პოლიტიკურ სისტემაში ფუნქციონალური, სტრუქტურ-

ული და ინსტიტუციონალური ცვლილებების შესწავლა; 

-  თვითმმართველ ქალაქებში ღია მმართველობის  შემდგომი განვ-

ითარების პერსპექტივის ჩვენება,  განვითარების სამოქმედო გეგმის და 

სტრატეგიის ძირითადი მექანიზმების განსაზღვრა,  შესაბამისი რეკომენდა-

ციების შემუშავება; 

- თვითმმართველ ქალაქებში ღია მმართველობის განვითარების შეფა-

სების ინდექსის შემუშავება. 

კვლევის მეთოდოლოგია: სადისერტაციო ნაშრომში განსაზღვრული 

მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე, კვლევის პროცესში გამოყ-

ენებულია ემპირიული კვლევის  თვისობრივი და  რაოდენობრივი კვლევის 

მეთოდების განსხვავებული ფორმები, მათ შორის: საერთაშორისო და ეროვ-

ნული კვლევის შედეგების ანალიზი, სახელმწიფო პოლიტიკის და სტრა-

ტეგიის დოკუმენტების ანალიზი, შედარებითი კვლევის მეთოდი, სტატ-

ისტიკური ანალიზის მეთოდი, თვითმმართველი ქალაქების ვებ-

გვერდების შინაარსობრივი და რაოდენობრივი ანალიზი და ინტერვიუ.  

პრობლემის კვლევის  მდგომარეობა თანამედროვე  მეცნიერებაში: ღია 

მმართველობაზე არსებული ქართული სამეცნიერო ლიტერატურა 

მართალია  საკითხის სიახლის დასმით გამოირჩევა, თუმცა ნაკლები შეხება 

აქვთ. თითქმის  არ არის  შესწავლილი თვითმმართველ ქალქებში ღია მმა-

რთველობის  დანერგვის პრობლემა. ღია მმართველობის შესწავლის კუთ-

ხით გამოირჩევა   უცხოურ სამეცნიერო ლიტერატურა. წარმოდგენილი 

კვლევა სიახლეა საქართველოში ღია მმართველობის შესწავლის 

თვალსაზრისით. 

ძირითადი სამეცნიერო სიახლეები:  

კვლევის საფუძველზე, ნაშრომში წარმოდგენილია მეცნიერული სიახ-

ლის მქონე შედეგები:   
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შევისწავლეთ საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში ღია მმართ-

ველობის კუთხით არსებული მდგომარეობა, გამოვავლინეთ დანერგვის 

თანმდევი პრობლემები და მოვახდინეთ არსებული გამოწვევების იდენტ-

იფიცირება;  

შევიმუშავეთ თვითმმართველი ქალაქების დონეზე  ღია მმართველ-

ობის შეფასების კვლევის მეთოდოლოგია, რომელიც დაფუძნებულია კვლ-

ევის რაოდენობრივი და თვისობრივი მაჩვნებელების მონაცემებზე.   

შევიმუშავეთ თვითმმართველი ქალაქების დონეზე  ღია მმართველო-

ბის  განვითარების შეფასების ინდექსი და მის საფუძველზე განვსაზღვრეთ 

ღია მმართველობის განვითარების რეიტინგი თვითმმართველი ქალაქების 

მიხედვით. 

გამოვავლინეთ, რომ ღია მმართველობის მიმართულებით მნიშვნელო-

ვანი ნაბიჯი გადადგა ფოთმა და თბილისმა, მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება  

შეინიშნება  ბათუმის, რუსთავის და ქუთაისის  შემთხვევაში. 

შემოთავაზებულია, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე და 

მიმართებით ღია მმართველობის დანერგვის არსებული  სტრატეგიის გაუმ-

ჯობესების ხელშემწყობი რეკომენდაციები, რომლებიც ეფუძნება ჩვენს 

მიერ შემუშავებულ ღია მუნიციპალიტეტის კონცეფციის ძირთად 

მექანიზმებს და პრინციპებს.  

პრაქტიკული მნიშვნელობა:  კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნება 

ადგილობრივ დონეებზე  ღია მმართველობის  იმპლემენტაციის  თეორი-

ული და პრაქტიკული  პრობლემების შემდგომი დამუშავების და გადაწ-

ყვეტის პროცესში. ასევე, კვლევის მასალები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

სასწავლო მეთოდური მუშაობის პროცესში ისეთი სასწავლო კურსების 

სწავლების დროს როგორიცაა საჯარო მმართველობა, საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ურთიერთობები და პროცესი, შედარებითი პოლიტიკა, 

პოლიტოლოგია, საზოგადოებასთან ურთიერთობების თეორია და 

პრაქტიკა, მასკომუნიკაციის თეორია და პრაქტიკა, კომუნიკაციის 

სოციოლოგია, მართვის სოციოლოგია, საჯარო ადმინისტრირება. აქედან 

გამომდინარე,  მას ექნება პოტენციური გავლენა აღნიშნულ სამეცნიერო 
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და სასწავლო დარგების განვითარებაზე საჯარო ხელისუფლების 

სისტემის ტრანსფორმაციის მექანიზმების შესწავლის  თეორიულ-მეთო-

დოლოგიური საფუძვლების  შემუშავების და ახლი ცოდნის შექმნის 

თვალსაზრისით, ხოლო  კვლევის შედეგები ასევე შეიძლება  

გამოყენებულ იქნეს  ხელისუფლების  ადგილობრივი ორგანოების მიერ 

ღია მმართველობის დამკვიდრების  თეორიული და პრაქტიკული  

პრობლემების შემდგომი დამუშავების პროცესში ხელს შეუწყობს  საჯარო 

მმართველობის სისტემის სრულყოფას.  

კვლევის შედეგების აპრობაცია. ნაშრომის ძირითადი დებულებები 

მოხსენებების სახით წარმოდგენილი იყო საერთაშორისო სამეცნიერო–

პრაქტიკულ კონფერენციებზე - თემებზე: ღია მმართველობა, როგორც 

საჯარო მმართვის ახალი თეორია, ე-12 ყოველწლიური საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“, თბილისი 

2018 წელი; Development of Electronic Governance as an Element of Reforming 

State Governance According to the Adjarian Example, 2016, Amsterdam,  

Netherlands;  Problems concerning Legal Regulation of E-Governance in Georgia, 

18th International Conference on e-Democracy, e-Government and e-Society, Paris, 

France, 2016;  Open Governance as the basic element for public administration 

reformation in Georgia II International Scientific and Practical Conference – ,,WORLD 

SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS“,  - Toronto, Canada, 2020;  Open 

Governance Challenges in Georgia, Open Gov Digital Youth Summit, Oral 

Representative  – October 27 & 28, 2020. 

შესრულებულ იქნა ორი სასემინარო ნაშრომი  და სამი კოლოქვიუმი,  

მოხდა კვლევის შედეგების აპრობაცია.                                                 

კვლევის შედეგების პუბლიკაციები. სადისერტაციო კვლევის პრობლ-

ემებთან მიმართებაში ავტორის მიერ 10 სამეცნიერო სტატია არის გამოქვე-

ყნებული უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ რეკომენდირებულ 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალებსა და კონფერენციების 

კრებულებში: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,ხელი-

სუფლება და საზოგადოება“; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
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კრებულებში; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

კრებულებში. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო კვლევა შედგება 

შესავლის, 3 თავის და 11 ქვეთავის, დასკვნებისა და  გამოყენებული ლიტე-

რატურის ნუსხისაგან. მთლიანობაში  კომპიუტერული წესით ნაბეჭდ 176 

გვერდს მოიცავს. ნაშრომის სტრუქტურა შეესაბამება კვლევის ლოგიკას და 

წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

ნაშრომის შესავალში დასაბუთებულია თემის  აქტუალობა და მოც-

ემულია პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა, დასახულია კვლევის მიზა-

ნი  და  ამოცანები,  კვლევის  საგანი  და  ობიექტი, კვლევის  მეთოდები. 

წამოდგენილია ნაშრომის მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული 

მნიშვნელობა. 

ნაშრომის ლიტერატურის მიმოხილვაში ნაჩვენებია, რომ თანამედრ-

ოვე ეტაპზე  საქართველოში ღია მმართველობის ფენომენის  შესწა-

ვლისადმი დიდი  ყურადღება შეიმჩნევა. თუმცა  ხშირ  შემთხვევაში    

საკითხის შესწავლა პრობლემის დასმის ფარგლებს არ სცილდება, რაც მისი 

სიახლითაა  განპირობებული და შესაბამისად, მისდამი   მეცნიერების ნა-

კლები ყურადღებით, ხოლო მუნიციპალურ  დონეზე საკითხის შესწავლა 

დღემდე არ მომხდარა. ასევე ხაზგასმულია, რომ  მით უფრო    არ არის 

შესწავლილი ღია მმართველობის დანერგვის პრობლემა ან არსებული 

მდგომარეობა    საქართველოს თვითმმართველი ქალაქების დონეზე.     

ღია მმართველობის  შესწავლის კუთხით გამოირჩევა   უცხოურ სამეც-

ნიერო ლიტერატურა. ის ბუნებრივია  უშუალოდ ვერ შეეხებოდა ჩვენს საკ-

ვლევ პრობლემატიკას და მასში ვერ იქნებოდა განხილული საქა-

რთველოში, მით უფრო საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში  ღია 

მმართველობის  კუთხით არსებული მდგომარეობა. თუმცა, უცხოური 

გამოცდილების გამოყენება თეორიულ-პრაქტიკული საკითხების გადაჭრ-

აში უდაოდ მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული ლიტ-

ერატურის შესწავლა მნიშვნელოვანია ზოგადად ღია მმართველობის  რო-
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გორც ფენომენის შესწავლის გააზრებისთვის, ჩვენთვის, მნიშვნელოვანი 

ცალკეული თეორიული თუ პრაქტიკული საკითხების გადაჭრისა და 

უცხოური გამოცდილების შესწავლისათვის. 

პირველ თავში ღია მმართველობის თეორიულ-მეთოდოლოგიური   

საფუძვლები განხილულია  ღია მმართველობა ახალი საჯარო მენეჯმენტის 

თეორიის კონტექსტში,  მოცემულია ,,ღია მმართველობის“ არსი და დეფ-

ინიცია, აღწერილია ღია მმართველობის კონცეფცია და შედარებულია ღია 

მმართველობა და  ელექტრონული მმართველობის ნიშან-თვისებები.  

სახელმწიფო მართველობის რფორმირების  მსოფლიო პრაქტიკაში − 

,,ახალი საჯარო  მენეჯმენტის", ტექნოლოგიების გაჩენა იყო ერთგვარი 

რეაქცია მოქალაქეთა, როგორც პოლიტიკისა და მენეჯმენტის გადაწყ-

ვეტილებების ეფექტურობის აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგა-

ნოების კონტრაგენტების, გაზრდილ მოთხოვნებზე  სახელმწიფო და მუნი-

ციპალური მომსახურების ხარისხის მიმართ, რომელშიც მმართველობის 

საჯარობა უმთავრესი იყო. უკანასკნელ ხანს ამ თემის მიმართ ინტერესი 

გაიზარდა, რადგან მკვლევარებმა დაადგინეს კავშირი ტრანსპარენ-

ტულობას, ხალხის მთავრობისადმი ნდობასა და კორუფციას შორის. ხელ-

ისუფლებისადმი ნდობის ფაქტორი ღია მმართველობის კონცეფციაში მნი-

შვნელოვანი ასპექტია.   ვიანიდან ღია მმართველობა ეს არის 

ელექტრონულ, სამართლებრივ-ნორამტიულ და ადმინისტრაციულ-

პოლიტიკურ მექანიზმებზე დაფუძნებული  მართვის ისეთი სისტემა, 

რომელიც ეფუძნება სახელმწიფოს, საზოგადოებას და მოქალაქეს შორის 

გამჭვირვალე,  ანგარიშვალდებულებით, თანამონაწილეობას და 

თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს.  

,,ღია მმართველობა”, ანუ ღია საჯარო ადმინისტრაცია, არის სამ-

თავრობო ორგანოების საქმიანობის ორგანიზების პრინციპებისა და მექან-

იზმების სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია იმის აღიარებაზე, რომ ინფ-

ორმაციულმა ტექნოლოგიებმა და კომუნიკაციის ახალმა საშუალებებმა 

მნიშვნელოვნად გაართულა სოციალური პროცესები და საჭიროებს ურ-

თიერთქმედების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას სახელმწიფოსა 
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და საზოგადოების ინსტიტუტებს შორის. საზოგადოებაში ინფორმაციის 

გაცვლის ინტენსივობა მოითხოვს ბევრად მეტ ღიაობას საჯარო 

მმართველობის სისტემისგან, ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, 

ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და კონკურენტუნარიანობის უზ-

რუნველსაყოფად. 

 „ღია მმართველობა“ გულისხმობს სახელწიფო მმართველობის ისეთი 

სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია სამ პრინციპზე: - გამჭვირვალობა, 

ანგარიშვალდებულება;  და  -  თანამონაწილეობა და თანამშრომლობა.  აღნ-

იშნული პრინციპების შესრულებას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. 

ეს ამავე დროს არის იდეოლოგიური და ღირებულებითი პრიორიტეტების 

ცვლილება სახელმწიფო მართვის სისტემაში, რომელიც ამავე დროს აუცი-

ლებელია რომ   მხარდაჭერილი იყოს პოლიტიკურ დონეზე.   

ღია მმართველობის  კონცეფცია პრინციპულად მნიშვნელოვან მოთ-

ხოვნად მიიჩნევს აღმასრულებელი ხელისუფლების ცენტრალური ორგანო-

ების მიერ მათზე დაკისრებული სახელმწიფო უფლებამოსილებისა და 

ფუნქციების საჯაროობის პრინციპით რეალიზებას.  მსგავს შემთხვევაში  

ისინი ვალდებულნი არიან დაიცვან ღიაობის პრინციპები 

თანმიმდევრულად და შეუზღუდავად. ეს ნიშნავს, რომ ღია  მმართველობა 

ხელისუფლების ორგანოების მიერ არ უნდა იყოს აღქმული, როგორც 

დამოუკიდებელი პროექტი, რომელიც ხორციელდება   ძირითადი 

საქმიანობის პარალელურად ან საქმიანობის ცალკეულ სახეობასთან 

მიმართვაში. მმართველობის სახელმწიფო სისტემა შეიძლება იყოს 

აღიარებული, როგორც ღია და გამჭვირვალე, იმ შემთხვევაში, თუკი 

ღიაობის საბაზო პრინციპები განხორციელდება სისტემურად და 

უკლებლივ ყველა მმართველობით ფუნქციაში. ეს იქნება  მიზნების 

შედგენა, დაგეგმვა, საქმიანობის ორგანიზება, მოტივაცია და 

სტიმულირება, შეფასება თუ კონტროლი. 

,,ღია მთავრობის"   ცნებას ბევრი საერთო აქვს  ,,მთავრობა 2.0" -ის   

ცნებასთან იგივე ელექტრონულ მთავრობასთან, რომელიც უფრო ადრე 

გაჩნდა, ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ მსოფლიო წამყვანი ექსპერტები 



14 

 

ზოგადად მათ სინონიმად მიიჩნევენ. მიგვაჩნია, რომ ელექტრონული მმარ-

თველობა შეიძლება განვიხილოთ ღია მმართველობის განვითარების ხელშ-

ემწყობ მექანიზმად. მით უფრო, რომ ღია მმართველობაზე გადასვლის 

მნიშვნელოვან მიმართულებად განიხილება სახელმწიფოს მიერ ელექტ-

რონული მმართველობის მიმართულებით განხორციელებული 

პროექტების შესრულება.  აღნიშნული პროექტების ფარგლებში 

სახელმწიფოს მიერ დანერგილი ელექტრონული სერვისები, როგორიცაა 

სახელმწიფო ელექტრონული შესყიდვები, გამჭვირვალე მონაცემები, 

ელექტრონული პეტიციები, ახალ ნორმათა განხილვა და გამომუშავება, 

ელექტრონული კომუნიკაციური სივრცის შექმნა ხელისუფლების 

ორგანოების ოფიციალურ წარმომადგენლებსა და საზოგადოებას შორის, 

მოქალაქეთათვის საინფორმაციო სერვისების შემუშავება და მიწოდება, 

უწყებათა საქმიანობის შესახებ ელექტრონული ანგარიშგება და სხვა,  

მიიჩნევა ღია მმართველობის დანერგვის მნიშვნელოვან საწყისად.  

ელექტრონული მთავრობა არის სახელმწიფო მართვის 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სისტემა, რომელიც 

მიზნად ისახავს სამთავრობო ორგანიზაციის შიგნით, სამთავრობო 

ორგანიზაციებს (ცენტრალურ, რეგიონალურ, ადგილობრივ) შორის,  

მთავრობასა და მოქალაქეებს/ბიზნესს შორის არსებული ურთიერთობების 

ეფექტიანობის, პროდუქტიულობის, გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების გაზრდას და მოქალაქის როლის გაძლიერებას 

სახელმწიფოს მართვის პროცესში, საინფორმაციო და საკომუნიკაციაო 

ტექნოლოგიების უტილიზაციის გზით. ხოლო ღია მმართველობა, ჩვენი 

აზრით, ეს არის ელექტრონულ, სამართლებრივ-ნორამტიულ და 

ადმინისტრაციულ-პოლიტიკურ მექანიზმებზე დაფუძნებული  მართვის 

ისეთი სისტემა, რომელიც ეფუძნება სახელმწიფოს, საზოგადოებას და 

მოქალაქეს შორის გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებულ, თანამონაწილეობასა 

და თანამშრომლობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს.  

ღია  მმართველობის, როგორც მართვის ახალი სისტემის ფორმირება 

არის ეტაპობრივი პროცესი, რომელიც  აწყდება რთულად გადასაჭრელ ინს-
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ტიტუციურ პრობლემებს. ღია მმართველობა, როგორც სახელმწიფო მართ-

ვის ახალი მოდელი კი არ ცვლის რეფორმის წინა ეტაპების შედეგებს 

სახელმწიფო მმართველობაში, არამედ აქცენტს აკეთებს სახელმწიფო 

მმართველობითი პროცესის ტექნოლოგიურ სრულყოფაზე ინფორმაციული 

საზოგადოების ღირებულებათა სისტემის გამოყენებით.  

ღია მმართველობის საერთაშორისო პრაქტიკა  და საქართველო განხი-

ლულია ნასრომის მეორე თავში სადაც შესწავლილია  ღია მმართველობის 

შეფასების საერთაშორისო ინდექსები და რეიტინგები,  ნაჩვენებია   ღია მმა-

რთველობის საერთაშორისო პრაქტიკა და გაანალიზიებულია ღია მმართვე-

ლობის განვითარების ტენდენციები  საქართველოში.  

საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობის ჩარჩოებში შემუშ-

ავებულია ქვეყნების რეიტინგები, რომელიც მიმართულია სახელმწიფო 

მმართველობის ხარისხის შეფასებისკენ. გაზომვის მრავალწლიანი ისტო-

რიის მიუხედავად, ზოგიერთი მაჩვენებლების მიხედვით, რომლებიც არსე-

ბითად ასახავენ ღიაობის დონეს სახელმწიფო მმართველობის 

ხარისხობრივ მახასიათებელზე განხილულ მონიტორინგებში 

განსაკუთრებული აქცენტი არ კეთდებოდა. თუმცა, დე-ფაქტო შეფასება 

ღიაობის ცალკეულ ელემენტებზე ან მექანიზმებზე მრავალ საერთაშორისო 

რეიტინგებში ზოგად კონტექსტში მაინც ხდება პრიორიტეტული 

სახელმწიფო მმართველობაში. 

დღეისათვის მსოფლიოში წარმოდგენილი ისეთი საერთაშორისო 

რეიტინგები როგორიცაა: World Governance Indication, UN E-government 

Survey, RTI, Open Data Barometer, Freedom in the World პირდაპირ ან 

ირიბად ადასტურებენ სახელმწიფოს მმართველობის ღიაობას 

სახელმწიფოს კონკურენტუნარიანობისა და მის საინვესტიციო 

მიმზიდველობის კუთხით, რაც მოიცავს სულ უფრო მეტ მაჩვენებელს, 

რომლებიც დაფუძნებულია სახელმწიფო მმართველობაში 

გამჭვირვალობის დანერგვის იდეოლოგიასა და პრაქტიკაზე (სახელმწიფო 

მოხელეთა ანგარიშვალდებულება, ბიუჯეტის გამჭვირვალობა, 

ინფორმაციული ღიაობა და ტექნოლოგია, მისი უზრუნველმყოფელი 
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მოქალაქეთა უფლებები და ინფორმაციის მასობრივი ხელმისაწვდომობის 

შესაძლებლობა, მიიღონ და გამოიყენონ ინფორმაცია  და ა.შ.). 

ღია მმართველობის ინიციატივის რეალიზების საერთაშორისო პრაქ-

ტიკის ანალიზი ავლენს  სახელმწიფო მმართველობის სისტემის რეფო-

რმირებისთვის ღია მმართველობის განვითარების სამ ძირითადი სტრა-

ტეგიას. ესენია: მოქალაქეებთან ურთიერთობაში, როგორც მომხმარებელზე 

ორიენტირება,  სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო სექტორის ჩართ-

ულობა, ყველა რეფერენტული ჯგუფის ჩართვა, მათ შორის 

რეგიონალურის და განსაკუთრებით მუნიციპალური სახელმწიფო 

ორგანოების. 

თანამედროვე ეტაპზე  განხოციელებული სახელმწიფო მმართვ-

ელობის ხარისხის შეფასების საერთაშორისო და ეროვნული რეიტინგები  

სულ უფრო და უფრო მეტად ასახავს იმ  მაჩვენებელს, რომელიც 

ყალიბდება ღიაობის იმ პრინციპებისა და მექანიზმების საფუძველზე, 

როგორიცაა უფლება რომ მიიღოს ინფორმაცია, ინფორმაციული 

გამჭვირვალობის დონე, გამჭვირვალე მონაცემები, მოქალაქეთა 

შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო პოლიტიკის 

ფორმირებასა და განხორციელებაში, სახელმწიფო ხელისუფლების 

ორგანოთა საქმიანობაზე საზოგადოებრივი შეფასება. ყოველივე ეს 

უპირველს ყოვლისა მიუთითებს, რომ მსოფლიო საზოგადოებრიობა დღეს 

სულ უფრო და უფრო მიემართება ღია მმართველობის ღირებულებასა და 

ინსტრუმენტების მხარდაჭერისაკენ. 

    ეროვნულ დონეზე ღია მმართველობის დამკვიდრებისაკენ პროცესი 

შეიძლება განხორციელდეს საერთაშორისო  პრაქტიკის 

გათვალისიწინებით, ასეთ შემთხვევაში მას ექნება აშკარად გამოკვეთილი 

საჯაროობის აქცენტი, უკვე აპრობირებული  კონკრეტული 

ინსტრუმენტებსა და მექანიზმების გამოყენებით. მაგალითად, დიდ 

ბრიტანეთში ღიაობას აფასებენ გამჭვირვალე მონაცემთა პრიზმაში. ქვეყნის 

ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ხელისუფლების ორგანოთა საქმიანობის 

საჯაროობა  ყველა სფეროში საშუალებას იძლევა მეტად 
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ანგარიშვალდებული გახადოს სახელმწიფო საზოგადოების წინაშე, 

დაუქვემდებაროს სახელმწიფო საქმიანობა საზოგადოებრივ კონტროლს, 

შეამციროს სახელმწიფო დანახარჯები იმ ინფორმაციის გადამუშავებაზე, 

სტიმული მისცეს კომერციულად წარმატებული კომპანიების ზრდას, 

რომლებიც არიან ღია სახელმწიფო მონაცემებს მომხმარებლები და 

იყენებენ მას საკუთარ საქმიანობაში. 

ამერიკის შეერთებული შტატები გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას 

არის მსოფლიოში ღია მმართველობის განვითარების ბიძგის მიმცემი, 

რაზეც მისი მიერ ბოლო ოცწლეულში ამ კუთხით განხორციელებული 

რეფორმებიც მეტყველებს. ღია მმართველობის ამერიკული კონცეფცია 

ითვალისწინებს ფედერალური მთავრობის საქმიანობაში გახსნილობისა და 

გამჭვირვალობის დონის ამაღლების სხვადასხვა ფორმას. დანერგილი 

მრავალი ინსტრუმენტები და მექანიზმები გამოიყენება მსოფლიოს მრავალ 

ქვეყანაში მსგავსი ინსტიტუტების განვითარებისთვის. ასეთი ღია 

მმართველობის გარკვეული დადებითი გამოცდილება, უდავოდ, შეიძლება 

გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნის ცენტრალური და მუნიციპალური ღია 

მმართველობების მოდელების შემუშავებაში. 

  ბრაზილიის მთავრობა  ღიაობას განიხილავს, როგორც სახელმწიფო 

მართვის სისტემაში მოქალაქეთა ჩართვასა და მასობრივ მობილიზაციას 

სახელმწიფო მმართველობის პრობლემების გადასაჭრელად, რაც ასევე ემსა-

ხურება  მათი გადაწყვეტის გზების ერთობლივ ძიებას.    სამხრეთ კორეის 

ხელისუფლებამ მოახდინა  საკუთარი ძალისხმევის კონცენტრირება 

სახელმწიფო მომსახურების ხარისხის ამაღლებაზე და ეს  პირველ რიგში 

შეძლო მოქალაქეთა მიერ მიღებული მომსახურების ხარისხის შეფასების 

და უკუკავშირის ელექტრონული საშუალებების  ფართო დანერგვის 

შედეგად.   მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ ჩამოაყალიბონ და 

ოპერატიულად მიაწოდონ  ხელისუფლების ორგანოებს ინფორმაცია იმის 

შესახებ, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მიერ მიწოდებული  

რომელი მომსახურება არის  უფრო კომფორტული და რომელი საი-

ნფორმაციო კლასტერი არის უფრო მოთხოვნადი. 
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საქართველოში ღია მმართველობის განვითარების მოთხოვნილებები-

დან გამომდინარე საჯარო მმართველობის სისტემაში განხორციელებული 

რეფორმები გახდა ხელისუფლების ორგანოების საჯარო-პოლიტიკური 

კომუნიკაციის ხარისხობრივი განახლების საფუძველი.  

საქართველოში განხორციელდა ოთხი  სამოქალაქო გეგმა. მათში 

მოცემული იდეებისა და ნორმების ნაწილი ეტაპობრივად ხორციელდება 

სქართველოში, რაზეც მეტყველებს მთელი რიგი ნორმატიული სამართ-

ლებრივი აქტები, რომელიც საფუძვლად დაედო აღმასრულებელი ხელის-

უფლების ცენტრალური ორგანოების მიერ ღიაობის პრინციპების 

რეალიზებას.  

   ღია მმართველობა საქართველოს  სამოქმედო გეგმების საფუძველზე 

ქვეყნაში შემუშავდა სახელმწიფოებრივად  მნიშვნელოვანი პროექტები, 

რომელიც განხორციელებული იყო სახელმწიფო ორგანოების მიერ ინდ-

ივიდებთან ურთიერთქმედებისა და კომუნიკაციის გამყარების მიზნით. ამ 

კუთხით აღსანიშანვია ერთიანი სამთავრობო პორტალების: www.my.gov.ge,  

www.data.gov.ge, www.ichange.ge ამოქმედება, რომელბიც შემუშავდა ღია 

მმართველობა საქართველოს სამოქმედო გეგმების ფარგლებში.   

საქართველოში ღია მმართველობის მიმართულებით განხორციელ-

ებული სტარტეგიის ანალიზით ვლინდება, რომ ხელისუფლების გადაწყ-

ვეტილებები უფრო ორიენტირებულია სახლმწიფო სერივისების ელექტ-

რონული სერვისების დანრეგვაზე, ვიდრე სამოქალქო საზოგადოების 

საჯარო მართვის პროცესში ინტეგრირებაზე. რჩება შთაბეჭდილება, რომ 

ღია მმართველობა გაიგიავებულია ელეტრონულ მმართველობასთან, ვინა-

იდან აქცენტი ელექტრონული სერვისების დანერგვაზეა გაკეთებული, რაც 

არ მიგვაჩნია მართებულად. ასეთ შემთხვევაში  ნაკლებად იკვეთება ღია 

მმართველობის ფარგლებში გამჭვირვალობის, ანგრიშვალდებულების, 

პარტნიორობის და თანმშრომლობის საწყისებზე ორიენტირებული საჯარო 

მმართველობის  განვითარების ნიშნები. არადა ღია მმართველობა ასევე 

მეტად გულისხმობს მოქალაქეთა ჩართულობისთვის ინსტიტუციური 

http://www.my.gov.ge/
http://www.data.gov.ge/
http://www.ichange.ge/
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მექანიზმების შექმნას საჯარო მმართველობის პროცესის 

განხორციელებაში.  

მეასამე თავში  საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში ღია მმართ-

ველობის დანერგვის პრობლემები, გამოწვევები და ტენდენციები ჩვენს 

მიერ შემუშავებულია ადგილობრივ თვითმართველობებში ღია მმარ-

თველობის კვლევის მეთოდოლოგია, შესაბამისად მოცემულია   ღია მმარ-

თველობის განვითარების ინდექსის ინდიკატორები, შეფასების კრიტერ-

იუმები  და  ქულები, წარმოდგენილია ღია მმართველობის  არსებული 

მდგომარეობის ანალიზი საქართველოში თვითმმართველი ქალაქების მიხ-

ედვით და მოცემულია ღია მმართველობის სისტემის გაუმჯობესების 

პრინციპები და მექანიზმები თვითმმართველი ქალაქების დონეზე რეკომე-

ნდაციების სახით.  

ღია მმართველობის განვითარების შესწავლის მეთოდოლოგია  

შედგება 6  ინდიკატორისაგან, რომელიც შეფასების 37-მდე კრიტერიუმს 

აერთიანებს.  მათ შორის: ინდიკატორი 1. ინფორმაციის თავისუფალი 

ხელმისწავდომობა - მოიცავს 1 კრიტერიუმსა და შეფასების 5 

ქვეკრიტერიუმს; ინდიკატორი 2. ღია მონაცემები - მოიცავს 1 კრიტერიუმს 

და შეფასების  8  ქვეკრიტერიუმს; ინდიკატორი 3. ღია დიალოგი - მოიცავს 

1 კრტიტერიუმს და შეფასების  6  ქვეკრიტერიუმს; ინდიკატორი 4. 

ბიუჯეტის საჯაროობა  - მოიცავს 1 კრიტერიუმს და შეფასების 10 

ქვეკრიტერიუმს; ინდიკატორი 5. მერიის/საკრებულოს სხდომების 

საჯაროობა - მოიცავს 1 კრიტერიუმს და შეფასების 4 ქვეკრიტერიუმს; 

ინდიკატორი 6. ვებ-გვერდზე ელექტრონული სერვისები -  მოიცავს 

შეფასების 4  კრიტერიუმს. აღნიშნული ინდიკატორების კრიტერიუმები და 

ქვეკრიტრიუმები პასუხობს ღია მმართველობის აღიარებულ ისეთ 

პრინციპებს როგორიცაა: ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალობა და 

პარტნიორობა/თანამშრომლობა/ჩართულობა. 

ინდიკატორში მოცემულ თვითოეული შეფასების კრიტერიუმს 

ენიჭება შესაბამისი ქულა, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტული სერვისის 

რაოდენობრივ მაჩვენებლს და თვისობრივ ხარისხს. ქულა განისაზღრება   
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სამიდან ერთი მაჩვენებლით.  კრიტერიუმების შესაფასებლად შეირჩა 

ისეთი რაოდენობრივი მაჩვენებლები და თვისობრივი ხარისხის განმსაზღ-

ვრელები, როგორიცაა: ინდიკატორი 1 (ინფორმაციის თავისუფალი ხელმი-

სწავდომობა ფასდება) და ინდიკატორი 2  (ღია მონაცემები)  ფასდება  

თვისობრივი ხარისხობრივი მაჩვნებლით და მოიცავს: 1 ქულა - 

ნაწილობრივ;  2 ქულა - მეტწილად;  3 ქულა - სრულად; ინდიკატორი 3  

(ღია დიალოგი),  ინდიკატორი 4 (ბიუჯეტის საჯაროობა)   და ინდიკატორი 

5  (მერიის/საკრებულოს სხდომების საჯაროობა) ფასდება რაოდენობრივი 

მაჩვენებლების მიხედვით და მოიცავს :  1 ქულა -  იშვიათად; 2 ქულა - 

მეტნაკლებად; 3 ქულა - ყოველთვის.  ინდიკატორი 6. (ვებ-გვერდზე ელექ-

ტრონული სერვისები) მოიცავს შეფასების 4 კრიტერიუმებს და თითოეული  

ფასდება 0.25 ქულა - სერვისები არის, 0 ქულა სერვისები არ არის.    

პირველ ხუთ  ინდიკატორში შეფასების დროს 3 ქულა სრულად იწერ-

ება, როცა ინდიკატორის ყველა კრიტერიუმი სრულად აკმაყოფილებს მო-

თხოვანს, 2 ქულა იწერება, როცა ინდიკატორის შეფასების კირტერიუმები 

მეტ-ნაკლებად  აკმაყოფილებს მოთხოვანს, ხოლო ერთი 1 ქულა იწერება, 

როცა ინდიკატორში მოცემული შეფასების კრიტერიუმებიდან    თითქმის 

არაფერია ან იშვიათადაა  წარმოდგენილი.  

თითეული ინდიკატორის შეფასების კრიტერიუმის მაქსიმალური 

ქულათა ნიშნული ჯამში იძლევა 100 ქულიან შეფასებას, რომელიც 

გვიჩვენებს ღია მმრათველობის განვთარების მდგომარეობას და რეიტინგს 

ჩვენი საკვლევი თვითმართველი ქალაქების მიხედვით. ღია 

მმართველობის განვითარების შეფასების აღნიშნული მეთოდოლოგიით  

ფასდება თვითმმართველი ქალაქების მუნიციპალიტეტების როგორც 

აღმასრულებელი, ისე წარმომადგენლობითი ორგანოების ვებ-გვერდები და 

საქმიანობა. 

კვლევის შედეგად საქართველოს თვითმმართველი ქალაქების მერიის 

ვებ-გვერდების დაკვირვებამ გამოავლინა, რომ პირველი ინდიკატორის 

შეფასების კრიტერიუმში: - თვითმმართველი ქალაქის  მიერ საქმიანობის 

შესახებ ვერბალური ანგარიშის წარდგენა საზოგადოებისთვის, მონაცემები 
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სრულად აქვს მოცემული ფოთს, ბათუმს, ქუთაისს, რუსთავსა და თბილისს; 

თვითმმართველი ქალაქის  მიერ საქმიანობის შესახებ ანგარიშის  ელექტ-

რონული ფორმით მიწოდება  (გამოწერის სერვისის მეშვეობით: 

აპლიკაციის საშუალებით, ელ-ფოსტის საშუალებით -არსებობის 

შემთხვევაში), მონაცემები სრულად აქვს მოცემული ფოთს,  ბათუმს, 

რუსთავს, ქუთაისსა და თბილისს;  გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის 

მიწოდება მატერიალური ფორმის სახით (ფოსტის საშუალებით), 

მონაცემები სრულად აქვს მოცემული ფოთს,  ბათუმსა და ქუთაისს, ხოლო 

რუსთავს და თბილისს არ მოუწოდებია ინფორმაცია;  საჯარო 

ინფორმაციის მიწოდება ელექტრონული სერვისის გამოყენებით 

აპლიკაციის საშუალებით, ელ-ფოსტის საშუალებით - (არსებობის 

შემთხვევაში), მონაცემები სრულად აქვს მოცემული ფოთს, ბათუმს, 

ქუთაისს, თბილისსა და რუსთავს;  თვითმმართველ ქალაქში ვაკანსიების 

არსებობის და გამოცხადების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა  

სხვა კომუნიკაციების საშუალებით (sms  შეტყობინება, აპლიკაციის 

მეშვეობით, ელ-ფოსტის მეშვეობით, სხვა საშუალებით), მონაცემები მეტწ-

ილად აქვს მოცემული ფოთს, ბათუმსა და რუსთავს, ნაწილობრივ 

ქუთაისსა და თბილისს. 

მეორე ინდიკატორის ღია მონაცემების შეფასების კრიტერიუმში: 

ვებ-გვერდზე განთავსებულია თვითმმართველი ქალაქის სტრუქტურებში 

მომუშავე პირთა  სრული ჩამონათვალი, მონაცემები სრულად აქვს 

მოცემული ფოთს,  რუსთავს,  ბათუმს, თბილისსა და ქუთაისს; ვებ-გვერდ-

ზე განთავსებულია თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს წევრის 

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები,  მონაცემები მეტწილად 

აქვს მოცემული ფოთს, ბათუმს,  თბილისს, რუსთავსა   და ქუთაისს; სატენ-

დერო კონკურსის პროცესის გამჭვირვალობა, მონაცემები  სრულად აქვს 

მოცემული ფოთს, ბათუმსა და  თბილისს, ხოლო მეტწილად  რუსთავსა   

და ქუთაისს;  თვითმმართველ ქალაქის ვებ-გვერდზე  სტრუქტურებში ვაკა-

ნსიების არსებობის შესახებ ინფორმაციის განთავსება  და გამოცხადება, მო-

ნაცემები სრულად აქვს მოცემული ფოთს, ბათუმსა და  თბილისს, ხოლო 
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მეტწილად  რუსთავსა   და ქუთაისს;  უწყების ვებ-გვერდზე  დადგენილ-

ებების, ბრძანებების, განკარგულებების და სხვა სამართლებრივი დოკუმენ-

ტების განთავსება, მონაცემები სრულად აქვს მოცემული ფოთს,  ქუთაისს 

ბათუმსა და  თბილისს, ხოლო მეტწილად  რუსთავსა; ბიუჯეტის, ხელფას-

ების, პრემიების,  მივლინებების  შესახებ ინფორმაციის ვებ-გვერდზე 

განთავსება,  მონაცემები სრულად აქვს მოცემული ფოთს, ბათუმსა და 

თბილისს, ხოლო მეტწილად  რუსთავსა   და ქუთაისს;  ანალიტიკური 

მონაცემები განთავსებულია ვებ-გვერდზე, მონაცემები ნაწილობრივ  აქვს 

მოცემული  ფოთს,  რუსთავს,  ბათუმისა და რუსთავს, ხოლო მეტწილად 

თბილისს;  ვიდეო ინფორმაციები ვებ-გვერდზე მონაცემები  სრულად აქვს 

მოცემული,  ფოთს,  მეტწილად    ბათუმსა და თბილისს, ხოლო ნაწილო-

ბრივ ქუთაისსა და რუსთავს.  

მესამე ინდიკატორის შეფასების კრიტერიუმში: მოქალაქის 

საშუალება, შეხვდეს თვითმმართველი ქალაქის  მაღალჩინოსნებს, 

მონაცემი იშვიათად აქვს მოცემული ბათუმსა და ქუთაისს, მეტნაკლებად 

ხშირად რუსთავსა და თბილისს, ხოლო ძალიან ხშირად ფოთს; 

თვითმმართველი ქალაქის  მაღალჩინოსნების ონლაინ კომუნიკაციის 

შესაძლებლობა მოქალაქეებისათვის, მონაცემები არ არსებობს ქუთაისისა 

და რუსთავის შემთხვევაში, იშვიათად ბათუმის შემთხვევაში, ხოლო  

მეტნაკლებად ხშირად მონაცემები მოცემული აქვს ფოთსა და თბილისს; 

საკითხის/პრობლემის/პროექტის საჯარო განხილვის პრაქტიკა, მონაცემები 

მეტნაკლებად ხშირად  მოცემული  აქვს, ბათუმს, ფოთსა და თბილისს, 

ხოლო იშვიათად ქუთაისსა და რუსთავს;  საკითხის/პრობლემის/პროექტის  

განხილვის ვებ-გვერდზე ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით, 

მონაცემები არ არსებობს ბათუმისა და რუსთავის შემთხვევაში, ქუთაისის 

შემთხვევაში იშვიათად, ხოლო ფოთისა და თბილისის შემთხვევაში 

მეტნაკლებად ხშირად; მოსახლეობასთან შეხვედრების პრაქტიკა, 

მონაცემები მეტნაკლებად ხშირად მოცემული აქვს, ბათუმს, ფოთს, 

ქუთაისსა და რუსთავს, ხოლო ძალიან ხშირად თბილისს.  
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მეოთხე ინდიკატორის შეფასების კრიტერიუმში: ბიუჯეტის პროექტის 

შემუშავებაში მოქალაქეების ჩართულობა, მონაცემები მეტნაკლებად ხში-

რად აქვს მოცემული ბათუმს, ქუთაისსა და რუსთავს, ხოლო ფოთსა და 

თბილისს ყოველთვის;  ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრაში მოქა-

ლაქეების  მოთხოვნების ასახვა, მონაცემები მეტნაკლებად ხშირად  აქვს 

მოცემული ბათუმს, ქუთაისსა და რუსთავს, ხოლო ფოთსა და თბილისს 

ყოველთვის;  ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კვარტალური ანგარიშის 

გამოქვეყნება, მონაცემები ყოველთვის  აქვს მოცემული ფოთს,  რუსთავს,   

ბათუმს, თბილისსა და ქუთაისს; გაწეული ხარჯების შესახებ  ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა, მონაცემები ყოველთვის  აქვს მოცემული ფოთს,  რუს-

თავს,   ბათუმსა და თბილისს, ხოლო ქუთაისს მეტნაკლებად ხშირად; 

თვითმმართველი ქალაქის მიერ სხვადასხვა სამუშაოების შესრულების 

მიზნით კონტრაქტორებთან დადებული ხელშეკრულებების საჯაროობა, 

მათი ვებ-გვერდზე გამოქვეყნება,  მონაცემები იშვიათად  აქვს მოცემული 

ბათუმს, მეტნაკლებად ხშირად ქუთაისსა და რუსთავს, ხოლო მონაცემები 

ყოველთვის აქვს მოცემული ფოთსა და თბილისს; თვითმმართველი ქალაქ-

ის მიერ საგრანტო კონკურსების გამოცხადების საჯაროობა და 

ხელმისაწვდომობა ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებით, მონაცემები მეტნაკლებად 

ხშირად  აქვს მოცემული ქუთაისსა და რუსთავს, ხოლო ყოველთვის 

ბათუმს, ფოთსა და თბილისს;  თვითმმართველი ქალაქის მიერ საგრანტო 

კონკურსების გამოცხადების საჯაროობა (არსებობის შემთხვევაში), მონა-

ცემები მეტნაკლებად ხშირად  აქვს მოცემული ქუთაისსა და რუსთავს, 

ხოლო ყოველთვის ბათუმს, ფოთსა და თბილისს;   თვითმმართველი ქალა-

ქის მიერ ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების შესახებ ინფორმაციის 

საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა, მონაცემები ყოველთის  აქვს მოცემული 

ფოთს,  რუსთავს,    ბათუმს, თბილისსა და ქუთაისს;  თვითმმართველი ქა-

ლაქის მიერ ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების შესახებ ინფო-

რმაციის საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა ვებგვერდის მეშვეობით, მონა-

ცემები მეტნაკლებად ხშირად აქვს მოცემული ბათუმსა და ქუთაისს, ხოლო 

ყოველთვის ფოთს,  რუსთავსა და თბილისს; თვითმმართველი ქალაქის 
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მიერ სუბსიდირების მიმღები პირის/გაერთიანების შესახებ   ინფორმაციის 

საჯაროობა და ხელმისაწვდომობა ვებ-გვერდის მეშვეობით, მონაცემები 

მეტნაკლებად ხშირად  აქვს მოცემული,  ქუთაისსა და რუსთავს,   ხოლო 

ყოველთვის ბათუმს, ფოთსა და თბილისს.  

მეხუთე ინდიკატორის შეფასების კრიტერიუმში: დაინტერესებული 

პირის მიერ თვითმმართველი ქალაქის მერიის/ საკრებულოს სხდომაზე 

თავისუფალი დასწრების საშუალება, მეტნაკლებად შესაძლებელია 

ბათუმის, ფოთისა და თბილისის შემთხვეაში, ხოლო იშვიათად ქუთაისისა 

და რუსთავის შემთხვევაში; თვითმმართველი ქალაქის მერიის/ საკრებუ-

ლოს სხდომების ონლაინ  ტრანსლირება, იშვიათად ხორციელდება ქუთა-

ისისა და რუსთავის შემთხვევაში, მეტნაკლებად  ხორციელდება  ბათუმისა 

და ფოთს შემთხვევაში, ხოლო ყოველთვის თბილისის შემთხვევაში; 

თვითმმართველი ქალაქის მერიის/საკრებულოს მიერ საკითხის განხილვის 

პროცესში მოქალაქეთა აზრის გათვალისწინების პრაქტიკა, იშიათად 

ხორციელდება ქუთაისის შემთხვეაში, ხოლო მეტნაკლებად  ბათუმის, 

ფოთის, რუსთავისა და თბილისის შემთხვევაში; თვითმმართველი ქალაქის 

მერიის/საკრებულოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა, იშიათად არის შესაძლებელი 

ბათუმისა და ქუთაისის შემთხვევაში, ხოლო მეტნაკლებად რუსთავის, 

ფოთისა და თბილისის შემთხვევაში.  

მეექვსე ინდიკატორის შეფასების კრიტერიუმში: თვითმართველი 

ქალაქების ვებ-გვერდების შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ ელექ-

ტრონული  კომუნიკაციის სერვისების გარკვეული რაოდენობა არსებობს 

ხუთივე მუნიციპალიტეტის პორტალზე. ამ კუთხით ფოთის მუნ-

იციპალიტეტის შემთხვევაში სამი სერვისია წარმოდგენილი,  ელექტრო-

ნული ჩართულობის მიმართულებით თბილისს, ბათუმს და რუსთავს 

თითო სერვისი აქვს წარმოდგენილი, ხოლო ფოთს ორი და ქუთაისს სამი.    

ელექტრონული გადაწყვტილების და ადაპტირებული ვებ-გვერდის  მიმარ-

თულებით სერვისები არ არის წარმოდგენილი არც ერთი მუნიც-

იპალიტეტის  ვებ-გვერდებზე.  
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გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, მეექვსე ინდიკატორის - ვებ-გერდზე 

ელექტრონული ინსტრუმენტარიის დადგენის მიზნით, ასევე დამატებით 

მოვახდინეთ თვითმმართვლი ქალაქების ღია მმართველობის ელექ-

ტრონული მექანიზმების გამოვლენა  კიდევ ორი  წყაროს შესწავლის საფუ-

ძველზე.  ამ შემთხვევაში   გამოვიყენეთ დაკვირვების და შედარების მეთო-

დები და  შევისწავლეთ ელექტრონული სერვისების ერთიან  პორტალ   

https:// my.gov.ge/ - ზე და ელექტრონული მმართველობის ერთიან პორტალ 

- https://ms.gov.ge/-ზე არსებული მუნიციპალური სერვისები. ვფიქრობთ, 

https://My.gov.ge  და https://ms.gov.ge/ პორტალები კვეთენ ფუნქციებს, რაც 

მომსახურების სერვისების ერთგვარ გაორებას ქმნის. შესაბამისად ეს ართუ-

ლებს მოქალაქის მხრიდან პორტალზე ნავიგაციის პრობლემას. საჭიროა, 

ამგვარი გაორებების აღმოფხვრა და ნავიგაციის თვალსაზრისით უფრო 

მოქნილი პორტალის შექმნა. აღსანიშნავია რომ თვითმმართველი ქალაქე-

ბიდან მხოლოდ ფოთის მუნიციპალიტეტს აქვს საკუთარ ვებ-გვერდზე 

პორტალ - https://ms.gov.ge/ გაფართოება, ხოლო https://ms.gov.ge/ გაფართ-

ოება დანარჩენ ოთხ  მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია. რუსთავის მერიას გაფა-

რთოების ღილაკი - ელექტრონული სერვისები აქვს My.gov.ge-ზე. ქუთაი-

სის მერიას აქვს გაფართოების ღილაკი - ელექტრონული სერვისები თუმცა 

გვერდზე გადასვლა არ ხერხდება. აუციელებელია ყველა თვითმმართველი 

ქალაქის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გევრდზე თვალსაჩინოდ 

იყოს ერთიანი სამთავრობო პორტალების გაფართოების მოდულები, რომ 

მოქალაქემ ავტომატურად შეძლოს მასზე გადასვლა და სარგებლობა.   

კვლევამ  გამოავლინა, რომ ღია მმართველობის მიმართულებით 

გარკვეული ნაბიჯი გადადგა ყველა თვითმმართველმა ქალაქმა, თუმცა ეს 

ნაბიჯები ავლენს არა კოორდინირებულობის, არა სისტემურობის ხასიათს. 

თუმცა კვლევამ ცხადყო, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის გარდა 

ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავის და ფოთის მერიები ვერ ახდენენ 

დამოუკიდებლად შესაბამისი სტრატეგიის განსაზღვრას და სამოქმედო 

გეგმების შემუშავებას.  

https://ms.gov.ge/
https://my.gov.ge/
https://ms.gov.ge/
https://ms.gov.ge/
https://ms.gov.ge/
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ის, რომ ეროვნულ სამოქმედო გეგმებში ხდება თვითმმართველი 

ქალაქების მიმართულებით ღია მმართველობის კუთხით გარკვეული 

ვალდებულებების აღება, ესეც აჩვენებს აღნიშნული ქალაქების თვითმმ-

ართველობის ხარისხს, პასუხისმგებელი პირების ნების არქონას და 

საკითხისადმი გაცნობიერების დაბალ დონეს, რაც საბოლოო ჯამში ასევე 

შეიძლება მეტყველებდეს  ხელისუფლების უკიდურესი ვერტიკალიზაციის 

არსებობაზე. აუცილებელია თვითმმართველა ქალაქებმა საერთაშორისო და 

ეროვნულ დონეზე შემუშავებული დოკუმენტების შესწავლით, 

ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისიწინებით შეიმუშავონ ღია 

მმართველობის დანერგვისათვის შესაბამისი სტრატეგიები და სამოქმედო 

გეგმები, რომ დროულად უპასუხონ საჯარო მმრათველობის 

რეფორმირების თანამედროვე მოთხოვნებს ღია მმართველობის 

განვითარების მიმართულებით.  

SWOT  ანალიზი 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

- ერთიანი სამთავრობო 

პორტალების არსებობა 

- ადამიანური რესურსების 

მზაობა 

- საერთაშორისო გამოცდილება 

 

- ღია მმართველობის  განხორციელების ხარვეზები  

- ელექტრონული ჩართულობის სისუსტე 

- ელექტრონული ფორმატით საჯარო მართვის პროცესის 

განხორციელებაში მოუმზადებლობა 

- ღია მმართველობის სივრცის მონიტორინგის მექანიზმების  არ არსებობა 

- ღია მმართველობის შეფასების მეთოდოლოგიის არ არსებობა   

- თვითმმართველი ქალაქების დონეზე  ღია მმართველობის განვითარების 

სტრატეგიების არ არსებობა  

- საჯარო-პოლიტიკური კომუნიკაციებში  ელექტრონული სერვისების 

შეზღუდული გამოყენება  

- მობილური აპლიკაციების არ არსებობა 

- ერთიანი სამთავრობო პორტალების რესურსის და მთავრობის ღიაობის 

პრინციპის    ნაკლები გამოყენება 

-  ღია მმართველობის  მუნიციპალური თავსებადობის სტანდარტის 

არარსებობა  

-  შესაბამისი სამართლებრივი ნორმების  არ არსებობა. 

 შესაძლებლობები საფრთხეები 

 

- საერთაშორისო გამოცდ-

ილების გამოყენება 

- საინფორმაციო ტექნო-

ლოგიების ხელმისაწვდომობა 

- მრავალფეროვანი ელ-

პორტალების და ელექტ-

რონული სერვისების შექმნა 

- აპლიკაციების  შექმნა (ე.წ. 

მობილური ღია მმართ-

ველობის  განვითარება) 

- კოვიდ-პანდემიამ  შესაძლოა შეცვალოს ღია მმართველობის 

განვითარების პრიორიტეტები 

- ცენტრალურ და მუნიციპალურ  დონეებზე ღია მმართველობის 

ელექტრონული სერვისების  აღრევა 

- ღია მმართველობის  საჯარო აღქმის თავშეკავება 

-  ელექტრონული რესურსების არსებული მომსახურების  არასაკმარისი  

გამოყენება საჯარო დაწესებულებების მიერ 

- ცენტრალურ და მუნიციპალურ დონეებზე ღია მმართველობის  

მნიშვნელოვანი სხვაობა 

- არასაკმარისი ელექტრონული სერვისების განვითარება 

 

ღია მმართველობა  შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც ადგილობრ-

ივი თვითმართველობის რეფორმირების მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომე-
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ლიც არა მარტო თვითმმართველ ქალაქებს, არამედ ზოგადად სხვა მუნიც-

იპალიტეტებისათვის შეიძლება გახდეს თვითმმართველობის  მაღალი 

ხარისხის შექმნის საფუძველი. 

თვითმმართველი ქალაქების მაგალითზე ღია მმართველობის   შესწა-

ვლის  და ანალიზის შედეგად შევძელით ჩამოგვეყალიბებინა მისი ძლიერი 

და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და შესაძლო საფრთხეები ე.წ. SWOT  

ანალიზი (იხ. ცხრილი).  

თვითმმართველი ქალაქების დონეზე ღია მმართველობის დანერგვის 

კუთხით  ჩვენს მიერ არსებული მდგომარეობის შესწავლის შედეგად გამო-

ვლინდა პრობლემების ჯგუფი, რომელთა ანალიზის შედეგად  გამოიკვეთა, 

რომ   ხელისუფლების ორგანოების ღიაობა ეს არის  სახელმწიფო 

უფლებამოსილებისა და ფუნქციების განხორციელების დროს გარკვეული 

პრინციპების თანმიმდევრული და მკაცრი დაცვა.  

ეს პრინციპები შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბეთ: 

  1. ინფორმაციის გამჭვირვალობის პრინციპი - ეს არის ხელ-

ისუფლების საქმიანობის შესახებ საზოგადოებისთვის იმ ინფორმაციის 

დროული მიწოდება, რომელზე წვდომა სპეციალურად არ არის შეზღ-

უდული  კანონით.   

2. გასაგები აღქმის პრინციპი,  გულისხმობს ხელისუფლების საქმიანო-

ბის მიზნების, ამოცანების, გეგმების და შედეგების პრეზენტაცია ისეთი 

ფორმით, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოების მიერ ამ 

ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მარტივ და ხელმ-

ისაწვდომ აღქმას; 

3. სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პრინციპი, გულისხმობს 

საზოგადოებრივი გაერთიენებების და ბიზნეს წრეების  მონაწილეობის 

შესაძლებლობას მენეჯერული გადაწყვეტილებების შემუშავებასა და განხ-

ორციელებაში, მათი აზრისა და პრიორიტეტების გათვალისწინების მიზნ-

ით, აგრეთვე მუდმივი ინფორმაციისა და დიალოგის სისტემის პლატ-

ფორმის შექმნას; 
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4. ანგარიშვალდებულების პრინციპი, გულისხმობს ხელისუფლების 

მიერ მათი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გაცემას/მიწოდებას სამოქა-

ლაქო საზოგადოების მოთხოვნების და პრიორიტეტების გათვალ-

ისწინებით, მოქალაქეთა, სამოქალაქო სექტორის და ბიზნეს წრეების 

ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელების 

შესაძლებლობის შექმნას. 

ძირითადი დასკვნები 

კვლევის შედეგად: 

საჯარო მმართვის პერსპექტივიდან გაანალიზდა საქართველოს ღია 

მმართველობის სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების  პროცესი, მი-

ღწეული შედეგები, არსებული პრობლემები და პერსპექტივები 

თვითმმართველი ქალაქების დონეზე.  

კვლევის დროს,  რამდენიმე  წყაროდან მიღებული მონაცემების შესწ-

ავლის, შეჯერების და ანალიზის საფუძველზე, განისაზღვრა თვი-

თმმართველ ქალაქებში  არსებული ღია მმართველობის  პროფილი.  კერძ-

ოდ, დოკუმენტური ანალიზის მეთოდით თვითმმართველი ქალაქებიდან 

და საჯარო უწყებებიდან გამოთხოვილი კვლევისთვის საჭირო ინფორმაცი-

ის,  თვითმმართველი ქალაქების ვებ-გვერდების და სამთავრობო პლატფ-

ორმების დაკვირვების,   თვითმმართველ ქალაქებში გადაწყვეტილების 

მიმღებ პირველ პირებთან ინტერვიურების გზით და მუნიც-

იპალიტეტებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის სტატისტიკური ანალიზის 

გზით  მიღებული პირველადი სამეცნიერო ინფორმაციის შესწავლის 

საფუძველზე დადგინდა, რომ საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში 

არსებული საჯარო-პოლიტიკური  ინფრასტრუქტურის  არსებული 

მაჩვენებელი ღია მმართველობის საშუალო დონეზე ფუნქციონირების, ხო-

ლო თვითმმართველი ქალაქების ვებ-გვერდებზე არსებული ელექტრონ-

ული სერვისები,  მოქალაქეთა თვითმმართველი ქალაქების მუშაობაში თან-

ამონაწილეობის არსებული მექანიზმები და მაჩვენებელი, დაბალი თანამ-

ონაწილეობის საშუალებას იძლევა. ასევე განისაზღვრა ღია მმართველობის 

განვითარების ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი - მოქალაქეების მხრი-
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დან საჯარო-პოლიტიკურ მმართველობაში თანამონაწილეობის ფორმებ-

ის/მექანიზმების შესახებ და სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების 

მიმართ საზოგადოების დაბალი ცნობიერება და მზაობა. 

განხილულია, „ღია მმართველობა“ როგორც მართვის ახალი სისტემა, 

განმარტებულია სახელმწიფო მმართველობის ღიაობის ცნება და გაანალი-

ზებულია სახელწიფო მმართველობაში ღიაობის  დანერგვისა და შეფასების 

საერთაშორისო მაგალითები. ნაჩვენები და აღწერილია  ღია მმართვე-

ლობის, როგორც მართვის ახალი სისტემის თეორიულად  ფუნქციონირება-

დი სისტემა;  განსაზღვრულია ღია მმართველობის, როგორც გამჭვირვალე 

მმართველობის სისტემის მახასიათებელები;  განზოგადებულია სახელმწ-

იფოს ღიაობისკენ მოძრაობის საერთაშორისო სტრატეგიები;  

ნაჩვენებია, განსხვავება ღია მმართველობის და ელექტორნული მმარ-

თველობის სისტემებს შორის. აღნიშნულია, რომ ღია  მმართველობის რო-

გორც მართვის ახალი სისტემის ფორმირება არის ეტაპობრივი პროცესი, 

რომელიც  აწყდება რთულად გადასაჭრელ ინსტიტუციურ პრობლემებს. 

ღია მმართველობა როგორც მართვის ახალი სისტემა ელექტრონულ მმარ-

თველობას იყენებს, როგორც  მისი განხორციელების ერთ-ერთ ინსტრ-

უმენტალურ საბაზისო მექანიზმს.  

შესწავლილია, თვითმმართველ ქალაქებში ღია მმართველობის განვი-

თარების არსებული მდგომარეობა ისეთი  თვისობრივი მაჩვენებლებით 

როგორიცაა: ინფორმაციის თავისუფალი ხელმისაწვდომობა; ღია მონაც-

ემები; ღია დიალოგი;  ბიუჯეტის საჯაროობა; სხდომების საჯაროობა;  ასე-

ვე, უწყების მოსახლეობასთან ურთიერთობებისთვის ელექტრონული კო-

მუნიკაციის და სერვისების ინსტრუმენტების გამოყენებას ვებ-გვერდის 

მეშვეობით; უწყების ვებ-გვერდებზე ინტეგრირებული ელექტრონული 

საკომუნიკაციო  და მომსახურების სერვისების არსებობა და დავადგინეთ 

ღია მმართველობის განვთარების რეიტინგი თვითმართველ ქალაქების 

მიხედვით. 

ნაჩვენებია, რომ თვითმმართველ ქალაქებს გარკვეულწილად  აქვთ 

მნიშვნელოვანი პროგრესი ღია მმართველობის განვითარების კუთხით, რაც 
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განპირობებულია შესაბამისი მზაობის და თანმიმდევრულად განხორციე-

ლებული ქმედებების შედეგად, თუმცა კვლევამ ისიც აჩვენა, რომ ეს ქმედ-

ებები არასაკმარისი, არასისტემურია და სპონტანურია.  

გამოვლენილია, რომ მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის ანალიზის 

და თვითმართველი ქალაქების ვებ-გევრდების დაკვირვების გზით შესწა-

ვლის საფუძველზე ღია მმართველობის მიმართულებით მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯი გადადგა ფოთმა და თბილისმა, ასევე აღნიშნულ იფორმაციაზე დაყ-

რდნობით და დამატებით ერთიანი ელექტრონული პორტალების შესწ-

ავლის გზით დადგინდა რომ არსებითი  პროგრესი შეინიშნება  ბათუმის და 

რუსთავის შემთხვევაში, ხოლო  ღია მმართველობის სტრატეგიული დოკუ-

მენეტბის შესწავლამ აჩვენა რომ თბილისი გამოირჩევა საკითხისადმი 

კონცეპტუალური მიდგომით, ვინაიდან საკუთრივ შემუშავებული აქვს ღია 

მმართველობის განვითარების სამოქმედო გეგმა. ქუთაისი შემთხვევაში კი 

პროგრესი უმნიშვნელოდ შეინიშნება.  

შემუშავებულია, რეკომენდაციები, რომლის  საფუძველზე საქართვ-

ელოს თვითმმართველ ქალაქებში საჯარო ადმინისტრაციის ღიაობის მექა-

ნიზმების დანერგვა, ძირითადად, მიზნად უნდა ისახავდეს: - ადგილო-

ბრივი ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომ-

ობისა და გამჭვირვალობის ზრდას; - გადაწყვეტილების ფორმირებისა და 

მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის სტიმული-

რებას; - პროფესიული საქმიანობისა და ეთიკის ახალი სტანდარტების 

გამოენებას საჯარო მართვის სისტემაში; - ახალი ტექნოლოგიების ხელმ-

ისაწვდომობის გაფართოებას, ღიაობის, სრულყოფისა და მთავრობის ანგა-

რიშვალდებულების მიზნით. 

შემუშავებულია,  ღია მუნიციპალიტეტის კონცეფციის ძირითადი 

პრინციპები, რომელიც შეიძლება გახდეს საბაზისო ელემენტები მუნიცი-

პალიტეტის დონეზე ღია მართველობის  განვითარების სტრატეგიისათვის.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე სტუ-ს ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

ელექტრონული ბიზნესის და საჯარო მმართველობის  დეპარტამენტის 

საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა სამი კოლოკვიუმი და მოხდა დისე-

რტაციის წინასწარი აპრობაცია.  

კოლოქვიუმი 

1. ღია მმართველობის კონცეფცია როგორც მართვის ახალი თეორია; 

(20.06.2019) 

2. თვითმმართველი ქალაქების  ღია მმართველობის ინდექსი და 

შეფასების კრიტერიუმები; (27.02.2020) 

3. ღია მმართველობის დამკვიდრება საქართველოს თვითმმართველ 

ქალაქებში: არსებული მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების 

პერსპექტივები  (23.06.2020) 

აპრობაცია 

1. ღია მმართველობის დამკვიდრება და განვითარება საქართველოს 

თვითმმართველ ქალაქებში: გამოწვევები და გადაჭრის გზები  (04.12.2020) 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია 

ავტორის მეცნიერულ შრომებში: 

1. ელექტრონული მთავრობის განვითარება, როგორც სახელმწიფო 

მმართველობის რეფორმირების ელემენტი აჭარის მაგალითზე, ბათუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული ,,სოციალურ 

მეცნიერებათა საკითხები“, 2015, 8, გვ. 33-51 

2. რეგიონალური და მუნიციპალური ელექტრონული მთავრობის კონ-

ცეფციის ზოგიერთი ასპექტი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

შრომების კრებული ,,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები“, თბილისი, 

გამომცემლობა უნივერსალი,  2016, 9, გვ. 102-120 

3. ქალაქის სტრატეგიული მართვის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

ასპექტები, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული 

,,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები“, თბილისი, გამომცემლობა 

უნივერსალი,  2017, 11, გვ. 13-31 
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4. ქალაქის სტრატეგიული მართვის პრინციპები, ბათუმის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული ,,სოციალურ მეცნიერებათა 

საკითხები“, თბილისი, გამომცემლობა უნივერსალი,  2017, 11, გვ. 59-72 

5. რეგიონალური ელექტრონული მმართველობის ფორმირების თანამ-

ედროვე მდგომარეობის ანალიზი აჭარის მაგალითზე,  ელექტრონული 

მმართველობა საქართველოში, სტატიების კრებული, 2015, გვ. 69-80 

6. ღია მმართველობა, როგორც საჯარო მმართვის ახალი თეორია, 

ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ 

თბილისი 2018 წელი  

7.  Development of Electronic Governance as an Element of Reforming State 

Governance According to the Adjarian Example,  International Science Index,   2016,  

1588 – 1628. 

8.   Establishment of Open Governance in Georgia: Challenges and 

Opportunities, International Conference on Research in Management, 26-37, 

Budapest, Hungary 2019; 

სადისერტაციო კვლევის ძირითადი შედეგები მოხსენდა: 

1. ღია მმართველობა, როგორც საჯარო მმართვის ახალი თეორია, ე-12 

ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება 

და საზოგადოება“, თბილისი 2018 წელი.  

2.  Development of Electronic Governance as an Element of Reforming State 

Governance According to the Adjarian Example, 18th International Conference on E-

commerce, E-administration, E-society, E-education and E-technology, 2016, Am-

sterdam,  Netherlands; 

3. Problems concerning Legal Regulation of E-Governance in Georgia, 18th 

International Conference on e-Democracy, e-Government and e-Society, Paris, 

France, 2016; 

4.  Open Governance as the basic element for public administration reformation 

in Georgia II International Scientific and Practical Conference – “WORLD SCIENCE: 

PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS”,  - Toronto, Canada, 2020; 

5. Open Governance Challenges in Georgia, Open Gov Digital Youth Summit, 

Oral Representative  – October 27 & 28, 2020 Y. 
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