
2022-2023

ამოცანა აქტივობა შესრულების ინდიკატორი პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი ორგანიზაცია ვადა

საპროგნოზო 

ბიუჯეტი 

GEL 

დაფინანსების 

წყარო

1.1.1. მუნიციპალიტეტის 

უფლებამოსილების სისრულისა 

და ექსკლუზიურობის 

უზრუნველყოფა და 

უფლებამოსილებების 

ხელისშემშლელ ფაქტორთა 

აღმოფხვრა

უფლებამოსილებების ხელისშემშლელ ფაქტორთა გამოვლენის 

მიზნით ჩატარებული კვლევისა და საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების რევიზიიდან გამომდინარე 

მომზადებული და ინიცირებულია საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე აქტები

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია

საქართველოს 

ადგილობრივი 

თვითმმართველი 

ერთეულების ფინანსისტთა 

ასოციაცია       

2022-2023 5,000

ადმინისტრაციული 

ხარჯი;

განვითარების 

პარტნიორი

უფლებამოსილებების განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით 

მომზადებულია სახელმძღვანელოები, ინსტრუქციები და სხვა 

მეთოდური მასალები (სულ მცირე 2 უფლებამოსილებასთან 

მიმართებაში, მათ შორის ერთი დაკავშირებული ადგილობრივ 

ეკონომიკურ განვითარებასთან)

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია

საქართველოს 

ადგილობრივი 

თვითმმართველი 

ერთეულების ფინანსისტთა 

ასოციაცია

2022-2023 N/A
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

ჩატარებულია კვლევა მუნიციპალიტეტებისთვის გადაცემული 

უფლებამოსილებების განხორციელების ინსტიტუციურ 

შესაძლებლობებთან მიმართებაში 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია

მუნიციპალიტეტები

შესაბამისი სახელმწიფო 

უწყება

2022-2023 15,000
განვითარების 

პარტნიორი

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე განსაზღვრულია 

მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი დამატებითი 

უფლებამოსილებები (არანაკლებ სამი უფლებამოსილება) 

ადმინისტრაციულ, ქონების მართვის, განათლების, კულტურის, 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების, გარემოს დაცვის, 

ბუნებრივი რესურსების მართვის, ჯანმრთელობის დაცვის და 

სოციალური დაცვის სფეროებში

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია

მუნიციპალიტეტები

შესაბამისი სახელმწიფო 

უწყება

2022-2023 N/A
განვითარების 

პარტნიორი

ჩატარებულია კონსულტაციები მუნიციპალიტეტებთან და 

დაინტერესებულ მხარეებთან მუნიციპალიტეტებისთვის 

დამატებითი უფლებამოსილებების გადაცემის ვადებისა და 

ფორმების შესახებ                                                                                                                                                                                            

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია;

შესაბამისი სახელმწიფო 

უწყება

2022-2023 5,000
განვითარების 

პარტნიორი

სტრატეგიული მიზანი 1 – თვითმმართველი ერთეულის როლის გაზრდა საჯარო საქმეების მნიშვნელოვანი ნაწილის გადაწყვეტაში

1.2 სუბსიდიარობის პრინციპზე 

დაყრდნობით ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

უფლებამოსილებათა გაზრდა

1.1 თვითმმართველი ერთეულების მიერ 

კანონით მინიჭებული 

უფლებამოსილების სრულყოფილი 

განხორციელების უზრუნველყოფა

1.1.2. თვითმმართველი 

ერთეულის კანონით 

დადგენილი 

უფლებამოსილებების 

განხორციელების მხარდაჭერა

1.2.1. სუბსიდიარობის 

პრინციპის გათვალისწინებით 

თვითმმართველი 

ერთეულისთვის სახელმწიფოს 

მიერ დამატებითი 

უფლებამოსილებების გადაცემა



მუნიციპალიტეტებისთვის დამატებითი უფლებამოსილებების 

გადასაცემად მომზადებული და ინიცირებულია საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე აქტები

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია 

შესაბამისი სახელმწიფო 

უწყება

2022-2023 15,000
განვითარების 

პარტნიორი

მომზადებულია დელეგირებული უფლებამოსილების 

განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური და ფინანსური 

რესურსების გაანგარიშების წესის პროექტი

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო
2022-2023 5,000

განვითარების 

პარტნიორი

განსაზღვრულია და სახელმწიფო ბიუჯეტის მიზნობრივი 

ტრანსფერით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტებისთვის 

დამატებითი დელეგირებული უფლებამოსილებების 

განსახორციელებლად შესაბამისი რესურსების გადაცემა (არანაკლებ 

ერთი უფლებამოსილებისა)

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

 საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო

შესაბამისი სახელმწიფო 

უწყება 2022-2023 N/A
განვითარების 

პარტნიორი

ამოცანა აქტივობა შესრულების ინდიკატორი პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი ორგანიზაცია ვადა

საპროგნოზო 

ბიუჯეტი 

GEL 

დაფინანსების 

წყარო

2.1.1. ადგილობრივი 

მოსაკრებლების მიმართულებით 

შესწავლილი პრაქტიკიდან 

გამომდინარე საკანონმდებლო 

ცვლილებების მომზადება

მომზადებული და ინიცირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო 

აქტის პროექტი

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია

საქართველოს 

ადგილობრივი 

თვითმმართველი 

ერთეულების ფინანსისტთა 

ასოციაცია

2023 N/A
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

2.1.2. ადგილობრივი 

თვითმმართველობებისთვის 

იდენტიფიცირებული  

სარგებლობის ლიცენზიის 

სახეების და შესაბამისი 

სარგებლობის ლიცენზიის 

მოსაკრებლების ნაწილის 

გადასაცემად საკანონმდებლო 

ცვლილების მომზადება

მომზადებული და ინიცირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო 

აქტის პროექტი

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

შესაბამისი სახელმწიფო 

უწყება
2023 N/A

ადმინისტრაციული 

ხარჯი

1.2 სუბსიდიარობის პრინციპზე 

დაყრდნობით ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

უფლებამოსილებათა გაზრდა

1.2.2. მუნიციპალიტეტების 

დამატებითი უფლებამოსილების 

მატერიალურ-ფინანსური 

უზრუნველყოფა

სტრატეგიული მიზანი 2 – ადგილობრივი თვითმმართველობის უზრუნველყოფა შესაბამისი მატერიალური და ფინანსური რესურსით

1.2.1. სუბსიდიარობის 

პრინციპის გათვალისწინებით 

თვითმმართველი 

ერთეულისთვის სახელმწიფოს 

მიერ დამატებითი 

უფლებამოსილებების გადაცემა

ამოცანა: 2.1 ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საკუთარი 

შემოსულობების თანმიმდევრული 

ზრდის ხელშეწყობა



2.1.3. თვითმმართველი 

ერთეულის ტერიტორიაზე 

სახელმწიფო ქონების 

განკარგვიდან მიღებულ 

შემოსავლებში 

მუნიციპალიტეტის წილის 

გაზრდის მიზნით 

საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე აქტების 

მომზადება    

მომზადებული და ინიცირებულია საკანონმდებლო ან/და 

კანონქვემდებარე აქტების პროექტები

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო

 საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო; 

 საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო

2022 N/A
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

2.1.4. მუნიციპალიტეტის მიერ 

გრანტის აღებისა და გაცემის 

პროცედურების გამარტივება

მუნიციპალიტეტის მიერ გრანტის აღების/გაცემის პროცედურების 

გასამარტივებლად მომზადებულია რეკომენდაციები და 

სამართლებრივი აქტის პროექტები

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

 საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო 

 მუნიციპალიტეტები 2023 N/A
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

მომზადებული და ინიცირებულია საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე აქტების პროექტები

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები

2022-2023 N/A
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

არანაკლებ 5 მუნიციპალიტეტს აქვს გაზრდილი შესაძლებლობა 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა-ინვენტარიზაციისა და 

რეგისტრაციისთვის

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები

2022-2023 450,000
განვითარების 

პარტნიორი

2.1.6. ქონების გადაცემა მუნიციპალიტეტებისთვის გადაცემულია არანაკლებ 2500 ობიექტი

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

 საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო

 მუნიციპალიტეტები 2022-2023 N/A
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

2.1.5. სახელმწიფოს მიერ 

მუნიციპალიტეტისთვის 

ქონების გადაცემის და 

რეგისტრაციის პროცედურების 

გამარტივება

ამოცანა: 2.1 ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საკუთარი 

შემოსულობების თანმიმდევრული 

ზრდის ხელშეწყობა



ამოცანა: 2.2. სახელმწიფო რესურსების 

განაწილების მექანიზმების 

გაუმჯობესება

2.2.1. გათანაბრების პოლიტიკის 

განსაზღვრა და გაანგარიშების 

პრინციპებისა და მეთოდიკის 

შემუშავება 

დღგ-ის განაწილების შედეგების ანალიზის შესაბამისად 

შემუშავებული და ინიცირებულია ცვლილებები მისი დახვეწის 

მიზნით

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

 საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო 

 მუნიციპალიტეტები 2023 N/A
განვითარების 

პარტნიორი

ამოცანა აქტივობა შესრულების ინდიკატორი პასუხისმგებელი უწყება პარტნიორი ორგანიზაცია ვადა

საპროგნოზო 

ბიუჯეტი 

GEL 

დაფინანსების 

წყარო

3.1.1. ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ორგანოების მართვის 

სისტემების და 

ადმინისტრაციული 

სტრუქტურის სრულყოფა

63 მუნიციპალიტეტში დანერგილია ინფორმაციული ნაკადების 

მართვის ერთიანი ელექტრონული სისტემა

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები

 მუნიციპალური 

სერვისების განვითარების 

სააგენტო

2022 73,000

ადმინისტრაციული 

ხარჯი;

განვითარების 

პარტნიორი

გაანალიზებულია მუნიციპალურ დონეზე ჩატარებული 

სახელმწიფო ხარჯების და ფინანსური ანგარიშვალდებულების 

შეფასების ანალიზი (Public Expenditure and Financial Accountability 

Assessment at sub-national level (PEFA)) 64 მუნიციპალიტეტში

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო მუნიციპალიტეტები
2022-2023 N/A

ადმინისტრაციული 

ხარჯი;

განვითარების 

პარტნიორი

მუნიციპალურ დონეზე ჩატარებული სახელმწიფო ხარჯების და 

ფინანსური ანგარიშვალდებულების შეფასების ანალიზის (Public 

Expenditure and Financial Accountability Assessment at sub-national level 

(PEFA)) შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების გამოსწორების მიზნით 

დანერგილი მექანიზმი ვრცელდება 64 მუნიციპალიტეტზე

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2022-2023 N/A

ადმინისტრაციული 

ხარჯი;

განვითარების 

პარტნიორი

განახლებულია პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგია
საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო მუნიციპალიტეტები
2022 N/A

ადმინისტრაციული 

ხარჯი;

განვითარების 

პარტნიორი

მომზადებულია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ცნობარი 

(გზამკვლევი)

საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები

2022 N/A

ადმინისტრაციული 

ხარჯი;

განვითარების 

პარტნიორი

განახლებულია პროფესიული განვითარების საჭიროების ანალიზისა 

და პროფესიული განვითარების გეგმის შედგენის მეთოდოლოგია

საჯარო სამსახურის 

ბიურო

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2022 10,000
განვითარების 

პარტნიორი

სტრატეგიული მიზანი 3 – სანდო, ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და შედეგზე ორიენტირებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩამოყალიბება

3.1.3. ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში საჯარო 

მოხელეთა პროფესიული 

განვითარების პროცედურების 

დახვეწა და ადამიანური 

რესურსების შესაძლებლობათა 

განვითარება

ამოცანა: 3.1 ადგილობრივ დონეზე 

მართვისა და ხარისხიანი მომსახურების 

მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური 

სისტემების დანერგვა 

3.1.2. ადგილობრივ დონეზე 

საჯარო ფინანსების მართვის 

სისტემის სრულყოფა



დანერგილია თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა 

პროფესიული განვითარების სხვადასხვა მეთოდები

საჯარო სამსახურის 

ბიურო

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2022-2023 30,000
განვითარების 

პარტნიორი

არანაკლებ 10 მუნიციპალიტეტში დანერგილია ტრენინგ(ებ)ის 

მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივი შესყიდვის პრაქტიკა

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები

საჯარო სამსახურის ბიურო

2022-2023 10,000
განვითარების 

პარტნიორი

მუნიციპალიტეტების საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 

მიზნით განხორციელებულია არანაკლებ 30 სასწავლო აქტივობა 

(გადამზადებულია არანაკლებ 3000 საჯარო მოხელე)

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 2022-2023 150,000
განვითარების 

პარტნიორი

მუნიციპალური მომსახურებების მიწოდების პრაქტიკის შესწავლის 

საფუძველზე მომზადებულია თვითმმართველი ერთეულის მიერ  

საჯარო მომსახურების განხორციელების მინიმალური სტანდარტი 

(არანაკლებ 2 საჯარო მომსახურებაზე)

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები
2022-2023 N/A

განვითარების 

პარტნიორი

დანერგილია მომსახურებათა ეფექტიანობის შეფასების სისტემა 

არანაკლებ ერთ სერვისთან მიმართებაში                                                                         

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები
2022 350,000

განვითარების 

პარტნიორი

დანერგილია მოქალაქეთა „ერთი ფანჯრის პრინციპით“ 

მომსახურება სულ მცირე 1 მუნიციპალიტეტში

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 2023 55,000
განვითარების 

პარტნიორი

მუნიციპალურ სერვისებში გამოვლენილია საუკეთესო პრაქტიკის 

მაგალითები და მათი გაზიარების მიზნით ჩატარებულია ეროვნული 

კონფერენცია

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

ადგილობრივი 

თვითმმართველობების 

ეროვნული ასოციაცია

მუნიციპალიტეტები 2022-2023 45,000
განვითარების 

პარტნიორი

3.1.5. ინტერმუნიციპალური 

თანამშრომლობის განვითარება

შედგა სულ მცირე ორი ახალი ინტერმუნიციპალური 

თანამშრომლობა

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

მუნიციპალიტეტები 2023 3,000
განვითარების 

პარტნიორი

3.1.3. ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში საჯარო 

მოხელეთა პროფესიული 

განვითარების პროცედურების 

დახვეწა და ადამიანური 

რესურსების შესაძლებლობათა 

განვითარება

ამოცანა: 3.1 ადგილობრივ დონეზე 

მართვისა და ხარისხიანი მომსახურების 

მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური 

სისტემების დანერგვა 

3.1.4. მუნიციპალური 

მომსახურებების მიწოდების 

ერთიანი (მინიმალური) 

სტანდარტების დადგენა და 

მუნიციპალური სერვისების 

ეფექტიანად განხორციელების 

ხელშეწყობა



შექმნილია მუნიციპალური სტატისტიკის პორტალი

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2022 75,000
განვითარების 

პარტნიორი

იდენტიფიცირებული სტატისტიკური ინდიკატორების მეშვებობით, 

ხელმისაწვდომია არანაკლებ 10 მონაცემი მუნიციპალიტეტის 

დონეზე

საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2023 150,000
განვითარების 

პარტნიორი

 საჯარო-კერძო თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად 

მომზადებული რეკომენდაციების შესაბამისად განსაზღვრულია 

სფეროები ადგილობრივ დონეზე პოტენციური PPP 

პროექტებისათვის და ჩატარებულია კერძო სექტორთან წინასწარი 

კონსულტაციები

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის სააგენტო
2022 N/A

განვითარების 

პარტნიორი

საინვესტიციო პროფილი შექმნილია არანაკლებ 10 

მუნიციპალიტეტისთვის

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

მუნიციპალიტეტები 2023 50,000
განვითარების 

პარტნიორი

3.2.1. ღია მმართველობის 

პროგრამის ხელშეწყობა 

საქართველოს ყველა 

მუნიციპალიტეტში

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ ხორციელდება 

ღია მმართველობის პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები 

და ხდება შესაბამისი ანგარიშგება სამოქალაქო სექტორსა და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით (არანაკლებ 15 

მუნიციპალიტეტში)

მუნიციპალიტეტები

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

2022-2023 100,000
განვითარების 

პარტნიორი

3.2.2. გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების 

მექანიზნების დანერგვის 

ხელშეწყობა

არანაკლებ 10 მუნიციპალიტეტში დაინერგა საკრებულოს 

სხდომების ტრანსლირება
მუნიციპალიტეტები

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია

2022-2023 40,000
განვითარების 

პარტნიორი

3.3.1. გადაწყვეტილების 

მიღებისა და განხორციელების 

პროცესში დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობის მაღალი 

ხარისხის უზრუნველსაყოფად 

საკანონმდებლო ბაზისა და 

მექანიზმების სრულყოფა

მომზადებულია წინადადებები მოქალაქეთა ჩართულობის 

მექანიზმების დახვეწის მიზნით

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია

საქართველოს 

ადგილობრივი 

თვითმმართველი 

ერთეულების ფინანსისტთა 

ასოციაცია

2023 10,000
განვითარების 

პარტნიორი

ამოცანა: 3.3. ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მიერ 

გადაწყვეტილებების მიღებისა და 

განხორციელების პროცესში მაღალი 

ხარისხის ჩართულობის ხელშეწყობა 

ამოცანა: 3.2. გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების მაღალი 

სტანდარტის დანერგვა 

ამოცანა: 3.1 ადგილობრივ დონეზე 

მართვისა და ხარისხიანი მომსახურების 

მიწოდების ეფექტიანი და ინოვაციური 

სისტემების დანერგვა 

3.1.6. ინფორმირებული 

გადაწყვეტილებების მისაღებად 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

სანდო სტატისტიკური 

მონაცემების შეგროვების 

მექანიზმების განვითარება

3.1.7. საჯარო-კერძო 

თანამშრომლობის და 

ადგილობრივი ეკონომიკის 

განვითარების ხელშეწყობა



გენდერული საჭიროებების კვლევის საფუძველზე მომზადებულია 

მუნიციპალიტეტების გენდერული თანასწორობის სტრატეგიები და 

სამოქმედო გეგმები

მუნიციპალიტეტები

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია

2022-2023 15,000
განვითარების 

პარტნიორი

ჩატარებულია კონფერენცია გენდერული საკითხებზე 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

მუნიციპალიტეტები 2022-2023 10,000
განვითარების 

პარტნიორი

3.3.3 ახალგაზრდების 

ჩართულობის ზრდა 

ადგილობრივ დონეზე 

გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში

გაძლიერებულია ახალგაზრდობის შესაძლებლობები: სამოქალაქო 

აქტივობის, ადვოკატირების და სხვა მიმართულებებით (არანაკლებ 

10 მუნიციპალიტეტში)

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

მუნიციპალიტეტები 2022-2023 60,000
განვითარების 

პარტნიორი

ეროვნული და საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლისა და 

მომზადებული რეკომენდაციების შესაბამისად მომზადებული და 

ინიცირებულია საკანონმდებლო ცვლილებები მუნიციპალიტეტის 

განვითარების დაგეგმვის უზრუნველსაყოფად

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

საქართველოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობათა 

ეროვნული ასოციაცია

2022-2023 5,000
განვითარების 

პარტნიორი

მუნიციპალიტეტების განვითარების დაგეგმვის უზრუნველსაყოფად 

დამტკიცებულია განვითარების დაგეგმვის მეთოდოლოგიური 

სახელმძღვანელო

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

მთავრობის ადმინისტრაცია 2022 N/A
ადმინისტრაციული 

ხარჯი

მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისთვის ჩატარებულია 

ტრენინგები მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) დანერგვისა და 

მონიტორინგის საკითხებზე (არანაკლებ 18 მუნიციპალიტეტში)

მთავრობის 

ადმინისტრაცია 

საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

2022-2023 10,000
განვითარების 

პარტნიორი

3.4.2. პოლიტიკის დაგეგმვის 

შესაძლებლობათა განვითარება

განვითარების დაგეგმვის დოკუმენტები შემუშავებულია ან/და 

განახლებულია არანაკლებ 25 მუნიციპალიტეტში 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

მუნიციპალიტეტები 2022-2023 150,000
განვითარების 

პარტნიორი

8 25 44 1,896,000

ამოცანა: 3.3. ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მიერ 

გადაწყვეტილებების მიღებისა და 

განხორციელების პროცესში მაღალი 

ხარისხის ჩართულობის ხელშეწყობა 3.3.2. გენდერული 

თანასწორობის ხელშეწყობა 

ადგილობრივ დონზე

ამოცანა: 3.4. ადგილობრივი 

განვითარების დაგეგმვის და 

კოორდინაციის სისტემის შექმნა

3.4.1. განვითარების დაგეგმვის 

საკანონმდებლო 

უზრუნველყოფა და 

სტანდარტების და 

მეთოდოლოგიური ბაზის შექმნა


