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1. შესავალი
პროექტის - "თბილისის მერიაში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ახალი
სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობა" – მიზანი გახლავთ ქალაქ თბილისის მერიის

პორტალის შექმნისთვის ანალიტიკური საფუძვლის მომზადება და შესაბამისი
რეკომენდაციების გაწევა. შედეგად უნდა მივიღოთ თბილისის მერიის ახალი ვებპორტალი, რომელიც იქნება მოქალაქეებზე ორიენტირებული. გარდა ამისა პროექტის
მიზნებია:
•

თბილისის მერიის გამჭირვალობის და ანგარიშვალდებულობის ხარისხის
ამაღლება;

•

საჯარო

ფინანსების

ხარჯვის

ეფექტურობისა

და

გამჭირვალეობის

ხელშეწყობა;
•

ელექტრონული დემოკრატიის სტანდარტების დამკვიდრებით ინფორმაციის
თავისუფლების განვითარების ხელშეწყობა;

•

მოსახლეობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის ჩართულობით
საჯარო დაწესებულებებზე საზოგადოებრივი კონტროლის გაუმჯობესება;

•

მოსახლეობის

ინფორმირებულობა

და

საზოგადოების

ჩართულობის

ინტენსივობის გაზრდა საჯარო სექტორის საქმიანობასა და გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში.
ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნების მისაღწევად რამდენიმე ამოცანა იქნა დასახული.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო სხვადასხვა საერთაშორისო პორტალების კვლევა.
ამისთვის შეირჩა ორი თვითმმართველი ქალაქის წარმატებული პორტალი ვაშინგტონის მერია (dc.gov) 1 ,

და მოსკოვის მერია (mos.ru) 2 . თუმცა კვლევა არ

შემოიფარგლა მხოლოდ ორი ქალაქით და ანალიზისას გამოყენებულ იქნა სხვა
ქალაქების, მაგალითად კენტერბერისა (გაერთიანებული სამეფო) 3, ქალაქ კიტჩენერის
(კანადა) 4 , ქალაქ კიევის

1

http://dc.gov/

2

http://www.mos.ru/

3

https://www.canterbury.gov.uk/

4

http://www.kitchener.ca/en/

5

http://kievcity.gov.ua/

5

გამოცდილება. ასევე სხვა სამთავრობო პორტალები:

4

გაერთიანებული სამეფოს პეტიციების გვერდი 6 , ამერიკის შეეთებული შტატების
რეკონსტრუქციის გვერდი 7.
საერთაშორისო

გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ქალაქების თვითმმართველობები

საკუთარი საქმიანობის გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას ძალიან დიდ
ყურადღებას უთმობენ და საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება მათი
ერთ-ერთი

პრიორიტეტია.

ეს

კი

უზრუნველყოფს

მოქალაქეებთან

ეფექტურ

კომუნიკაციას და ურთიერთ ნდობის ამაღლებას.
კვლევის შედეგად იკვეთება, რომ ზოგადად ნებისმიერი ქალაქის ოფიციალურ ვებგვერდზე მნიშვნელოვანია განთავსდეს შემდეგი ტიპის ინფორმაცია:
• დეტალური ინფორმაცია მერის შესახებ (ბიოგრაფია);
• დეტალური ინფორმაცია ვიცე-მერის შესახებ (ბიოგრაფია);
• საკონტაქტო ინფორმაცია;
• სტრუქტურისა და საქმიანობის წესის აღწერა. ორგანოების

ხელმძღვანელთა

შესახებ ინფორმაცია.
• ქვემდებარე უწყებების შესახებ ინფორმაცია;
• სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმები;
• პროექტები და პროგრამები;
• საქმიანობის ანგარიშები და აუდიტის დასკვნები;
• სამართლებრივი აქტები;
• შესყიდვები, კონტრაქტები, გრანტები;
• საჯარო ინფორმაცია და მისი გამოთხოვის პროცედურების დეტალური
აღწერა;
• ორგანოს ფინანსური საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია.
• ბიუჯეტი, როგორც ერთიანი ასევე ორგანოების მიხედვით ჩაშლილი;
• ადმინისტრაციული ხარჯები;
• ხელმისაწვდომი სტატისტიკური მონაცემები;
კვლევის მეთოდოლოგია რამდენიმე კომპონენტისგან შედგებოდა:
•

თბილისის მერიის ვებ-გვერდის შესწავლა;

•

სხვა

ქალაქების

ოფიციალური

ვებ-გვერდების

შესწავლა

საუკეთესო

მაგალითების გამოსავლენად;
6

http://epetitions.direct.gov.uk/

7

http://www.recovery.gov/Pages/default.aspx

5

•

თბილისის მერიის ელექტრონული გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით,
სარეკომენდაციო პაკეტის შემუშავება.
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2. ქალაქ თბილისის მერიის პორტალის სტრუქტურა
შევისწავლეთ რა საუკეთესო ქალაქების მერიის პორტალები და ქალაქ თბილისის
მერიის სტრუქტურა, მომსახურებები და მიზნები, ჩვენი აზრით საუკეთესო
შემთხვევაში ქალაქ თბილისის მერიის პორტალის სტრუქტურა უნდა იყოს შემდეგი
სახის.
მენიუ / თბილისი / ხელისუფლება / მოქალაქეებისთვის / ბიზნესისთვის / პროექტები
სერვისები / პრეს ცენტრი / უკუკავშირი
•

საიტის რუკა

•

მობილური ვერსია

•

საიტი შშმ პირთათვის

•

საჯარო ინფორმაცია
o

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

o

დაკმაყოფილებული მოთხოვნების არქივი წლების მიხედვით

o

სტატისტიკა

ქალაქის პორტალები
o

თბილისის გამგეობები
სსიპ და სააგენტოები
მუნიციპალური საწარმოები
ააიპ-ები და ფონდები
პეტიცია თბილისის მერს
ღია ბიუჯეტი
საჯარო ინფომრაციის გვერდი
ღია მონაცემები
აქტიური მოქალაქე

o

თბილისი


თბილისის ისტორია



თბილისი სიმბოლიკა
•

ლოგო

•

დროშა

•

ჰიმნი



საპატიო თბილისელები



გეოგრაფია და ბუნება
•

მდებარეობა

•

კლიმატი
7

o



ნაციონალური კერძები




ურბანული განვითარების გეგმა
თბილისის ფოტომატიანე



დღესასწაულები



ხელოვნება და კულტურა



დაათვალიერე თბილისი



ისტორია და ტურიზმი



მედია და კომუნიკაცია



სპორტი, პარკები და კურორტები



ტურები, მოგზაურება, დაბინავება

ხელისუფლება



o

მერი
მერის შესახებ
•

აქტივობები

•

ფოტო გალერეა (ალბომებად თემატურად დაყოფილი)

•

კალენდარი (დაგემილი შეხვედრები კვირის განრიგი)

•

მერის პრიორიტებები



• დაუკავშირდით მერს
ვიცე-მერი



მერის მოადგილეები



მერიის ადმინისტრაცია



გენერალური ინსპექცია



საქალაქო სამსახურები




ბიუჯეტი
განკარგულებები



დადგენილებები



ბრძანებები



გრანტები და დაფინანსებები



კანონები, რეგულაციები



ოფიციალური დოკუმენტები (foia)

მოქალაქეებისთვის


უსაფრთხო თბილისი
•

112



სამედიცინო მომსახურება



სპორტი



არქიტექტურა
•

მშენებლობა თბილისში

•

სამშენებლო კომპანიები
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o

o

სოციალური სერვისები
•
•

უფასო სასადილოები
პენსიები

•

სოციალური პროგრამები



სატრანსპორტო სერვისები



სამედიცინო მომსახურება
•

კლინიკები

•

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება



პარკირება თბილისში



ბაღები



კომუნალური მომსახურება
•

სისუფთავის ქალაქი

•
•

"ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" (GWP)
„ყატრანსგაზ-თბილისი“



კულტურული ღონისძიებების ცენტრი



თეატრალური ფესტივალი



ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე



საახალწლო ღონისძიებები

სამუშაო
 სამუშაოს მაძიებელთათვის


სერვისები ახალგაზრდებისთვის



ტრენინგები და დასაქმების პროგრამები

ბიზნესისთვის




დაიწყე ბიზნესი
• ნებართვები და ლიცენზიები
•

ბიზნესის სამართლებრივი ფორმები

•

საწარმოს რეგისტრაცია

კომუნალური მომსახურება
•

წყალი და კანალიზაცია

•

ნარჩენების გატანა

•

ელექტროენერგია

•

ბუნებრივი აირი



გადასახადები და მოსაკრებლები



მშენებლობა თბილისში



მიწის ნორმატიული ფასი



მეცნიერება, ინოვაცია და ტექნოლოგიები



ქონების მართვის სააგენტო
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o

პროექტები



o

მიმდინარე,
დასრულებული

სერვისები


დაუკავშირდი მერს
საჯარო კონსულტაციები
დაგეგმე ბიუჯეტი
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა
სამარშუტო სქემა
თბილისელების ადვოკატი
ინგლისურის და კონპიუტერის კურსები
გამოკითხვები
ინტერაქტიული რუკები
ტურისტული მომსახურება
ჩემი ქუჩა საქართველო
ნებართვები
აუქციონები
პარგირება თბილისში
ბაგა-ბაღების ერთიანბი სისტემა

o

უკუკავშირი


სიახლეების გამოწერა
დაუკავშირდი მერს
პრესრელიზები
გამოკითხვები
სოციალური ქსელები
მიღების საათები
ცხელი ხაზი

•

ვიდჯეტები
o

სიახლეები

o

ივენთები

o

გაფრთხილებები

o

გაგვიზიარე შეხედულებები

•

ძებნადი keyword

•
•

სიახლების გამოწერა
ნიუსლეთერები

•

ინფოგრაფიკები

•

Wifi online map

•

Data.tbilisi.gov.ge
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•

ბლოგი

•
•

სასარგებლო ბმულები
სერვისების რუკა

•

ზარების სტატისტიკა

•

twitter, facebook, youtube, wifi hotspot, mobile apps, maps, rss, data, subscribe, blogs, chats

ანალიზის

მომდევნო

თავებში

ჩვენ

შევეცდებით

სხვა

ქალაქების

მერიების

მაგალითებით წარმოვადგინოთ თუ რა ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს პორტალის
თითოეული დანაყოფი.
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3. ქალაქის პორტალები
ქალაქ თბილისის მერიის პორტალი, ისევე როგორც ამას ნებისმიერი პორტალ
სისტემა ითვალისწინებს, უნდა იყოს ერთი მთავარი ვებ-გვერდისა (Tbilisi.gov.ge) და
მერიის თითოეული დაქვემდებარებული უწყების ვებ-გვერდების კომბინაცია.
როგორც

მერიის

პორტალის

სტრუქტურიდან

ჩანს,

მნიშვნელოვანია

მომხმარებლისთვის ადვილად მოძებნადი იყოს მერიის სტრუქტურა და მისი
თითოეული უწყების პორტალის ჩამონათვალი.
ქალაქ

ვაშინგტონის

მერიის

პორტალი

მომხმარებელს

სთავაზობს

მერიაზე

დაქვემდებარებული სააგენტოების ჩამონათვალს ანბანის მიხედვით. კონკრეტული
სააგენტოს მოძებნა კი შესაძლებელია მომსახურეობის კატეგორიების მიხედვით.

რეკომენდირებულია ქალაქ თბილისის მერიის პორტალზე მსგავსი სახით იყოს
ჩამოთვლილი ქალაქ თბილისის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი: გამგეობები,
საჯარო

სამართლის

იურიდიული

პირები,

შეზღუდული

პასუხისმგებლობის

საზოგადოებები, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები და სხვა
ტიპის სამსახურები.
მოსკოვის მერიის პორტალი მომხმარებელს სთავაზობს ქალაქის ტერიტორიული
დაყოფის

რუკას,

რომლიდანაც

შესაძლებელია

მომხმარებელი

გადავიდეს

თვითმმართველი ერთეულის პორტალზე.
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როგორც უკვე აღვნიშნეთ აუცილებელია თითოეულ დაქვემდებარებულ ერთეულს
გააჩნდეს საკუთარი პორტალი. თუ გავითვალისწინებთ ვაშინგტონის მერიის
პორტალის მაგალითს, მერიის პორტალზე კონკრეტული სააგენტოს საწყისი გვერდი
შეიცავს მინიმალურ ინფორმაციას (მისამართი, საფოსტო ინდექსი, ტელეფონი, ელფოსტა, სამუშაო საათები და პორტალის მისამართი) უწყების შესახებ. მაგალითად
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ოფისის გვერდი მერიის პორტალზე
გამოიყურება შემდეგნაირად.
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ისევე როგორც ამ კონკრეტულ სააგენტოს (http://odr.dc.gov/) , ყველა სხვა სააგენტოს
გააჩნია საკუთარი ვებ-მისამართი, რომელზეც დაინტერესებულ მომხმარებელს
შეუძლია პირდაპირ, მთავარ პორტალზე შესვლის გარეშე, მოხვდეს.
თითეული სააგენტოს გვერდი შეიცავს უწყების მუშაობასთან დაკავშირებულ
დაწვრილებით ინფორმაციას (ანუ არის სრულიად გამართული, დამოუკიდებელი
ვებგვერდი).
ყველა უწყების გვერდზე არის შემდეგი სახის ინფორმაცია:
•

საქმიანობა (სერვისები)

•

სტრუქტურა

•

ხელმძღვანელი პირის ბიოგრაფია

•

მიმდინარე და დაგეგმილი აქტივობები

•

ვაკანსიები

•

სოციალური ქსელები

•

საკონტაქტო ინფორმაცია

•

საჯარო ინფორმაცია

ვაშინგტონის შემთხვევაში დაქვემდებარებული უწყების გვერდი გამოიყურება
შემდეგნაირად:
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ყველა უწყების გვერდზე გამოტანილია დაწვრილებითი საკონტაქტო ინფორმაცია
(სამუშაო

დღეები

და

საათები,

მისამართი,

ფაქსი,

ტელეფონი,

ელ-ფოსტა,

სოციალური მედია).

მუდმივი კომუნიკაცია და მოქალაქეების მხრიდან იმის აღქმა, რომ მის მოსაზრებებს
ითვალისწინებენ დიდ ადგილს თამაშობს ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის
კონსტრუქციული

ურთიერთობის

ჩამოყალიბებაში.

აქედან

გამომდინარე,

წახალისებული უნდა იყოს კომენტარების/მოსაზრებების/განცხადებების გაგზავნა
მერიისთვის როგორც ელ-ფოსტით ან ვებ-გვერდით, ისე წერილობით (მაგ,
წერილების ყუთები გაჩერებებზე ან სხვა ხალხმრავალ ადგილებში). უნდა შეიქმნას
ამგვარი კორესპონდენციის რეესტრი და მოსახლეობას უნდა შეექმნას რეალური
განცდა, რომ მათ წერილებს ეცნობიან და პასუხობენ. ვაშინგტონის შემთხვევაში
ყველა უწყება მომხარებელს აძლევს საშუალებას ელექტრონულად დაუკავშირდეს
უწყების ხელმძღვანელს.
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ასევე, ყველა უწყებას საკუთარ გვერდზე გამოტანილი აქვს მათი მუშაობის შეფასების
ინსტრუმენტი.

გრაფიკული

მომხმარებლისთვის,

ფიგურებით,

გამოტანილია

უწყების

რაც

აღსაქმელად

სამოქმედო

გეგმის

ადვილია
შესრულების

მაჩვენებლები.
მაგალითად: ამ შემთხვევაში მწვანე ფერით მოცემულია 2014 წლის სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული შესრულებული საქმიანობა, ყვითელი ფერით ნაწილობრივ

შესრულებული

და

მიმდინარე

აქტივობები,

წითლად

-

შეუსრულებელი აქტივობები, ხოლო ნაცრისფრად აქტივობები, რომელთა შესახებ
ინფორმაცია არ აქვს მერიას. იგივე ინფორმაცია მოცემულია ექსელის ფორმატშიც.
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აღსანიშნავია რომ, მომხმარებელს შეუძლია იხილოს უწყების სამოქმედო გეგმების
შესრულების მონაცემები წლების მიხედვით.

ვებგვერდზე მოცემულია უწყების თანამშრომლების რაოდენობა, პროგრამების
მიხედვით. ასევე შესაძლებელია სხვა უწყებებთან შედარება და წლების მიხედვით
თანამშრომელთა რაოდენობის ნახვა.
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4. მოქალაქეებისთვის
ქალაქ თბილისის მერიის ძირითად პორტალზე რეკომენდირებულია გამოტანილი
იყოს პანელი „მოქალაქეებისთვის“, სადაც თავმოყრილი იქნება ქალაქში მცხოვრები
პირებისთვის საჭირო მომსახურებები და სხვა საინტერესო ინფორმაცია.

4.1 პრობლემების ონლაინ დაფიქსირება
მათ შორის ერთერთი უმნიშვნელოვანესია არსებობდეს ელექტრონული პლატფორმა,
რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეები შეძლებენ ქალაქში არსებული პრობლემების
ონლაინ დაფიქსირებას („ჩემი ქუჩა“-ს მსგავსი ინსტრუმენტი).
მნიშვნელოვანია შესული მოთხოვნების აღრიცხვის, მოქალაქეებისთვის უკუკავშირის
მიწოდებისა და მათზე რეაგირების სისტემის დახვეწა და განვითარება.
ვაშინგტონის მერიის პორტალი მომხმარებელს სთავაზობს მსგავს ინსტრუმენტს. (იხ.
ლინკი http://app.311.dc.gov/CWI/Home.mvc/Index )

პრობლების დასარეგისტრირებლად მომხმარებელმა უნდა გაიაროს რამდენიმე
ნაბიჯი:
1) აირჩოს სერვისის სახეობა. მაგ. ქუჩაში გაუტანელი ნაგავი;
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2) დაარეგისტრიროს მისამართი;

3) მიუთითოს კონკრეტული ინფორმაცია პრობლემის შესახებ;
4) მიუთითოს საკონტაქტო ინფორმაცია;
5) დაურთოს ფაქტის ამსახველი ფოტო ან ვიდეო მასალა;
მოთხოვნილ მომსახურეობას ენიჭება სპეციალური ნომერი, რომლის საშუალებითაც
მომხმარებელს შეეძლება გადაამოწმოს მოთხოვნის სტატუსი.

ვაშინგტონის

მერიის

პორტალზე

შემნილია

ინტერაქტიული

რუკა,

რომელზეც

შესაძლებელია ყველა დარეგისტირებული მოთხოვნის ნახვა მისამართის, თარიღისა და
მოთხოვნოს კატეგორიის მიხედვით. რუკაზე დატანილია მოთხოვნის სტატუსი.
სხვადასხვა ფერის მეშვეობით მომხმარებელი ადვილად იგებს თუ რამდენ მოთხოვნაზე
მოხდა რეაგირება, რამდენი მოთხოვნა დაკმაყოფილების ეტაპზეა და რამდენი 19

მოლოდინის რეჟიმში.

მაგალითისვის:

ქვემოთ ვხედავთ

თოვლის გაწმენდითი

სამუშაოების შესრულების მაჩვენებლებს. შავი ფერით აღნიშნულია შესრულებული
სამუშაოები, ხოლო მწვანე ფერით - მიმდინარე სამუშაოები.

მსგავსი მომსახურება აქვს მოსკოვის მერიასაც:

პორტალზე ჩამოთვლილია პრობლემები, რომელთა დაფიქსირების შემთხვევაშიც
მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ მერიას.
20

4.2 მისამართების საძიებო სისტემა
ასევე, პანელში უნდა განთავსდეს ინფორმაცია მოქალაქეებისთის საჭირო და
საინტერესო მომსახურებების შესახებ.
ვაშინგტონის პორტალზე განთავსებულია მისამართების საძიებო სისტემა, რომელიც
ქალაქის მოსახლეობას უადვილებს გადაადგილებას და კონკრეტული მისამართების
მიგნებას.
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სისტემა მისამართის მითითების შემდეგ მომხმარებელს უჩვენებს არა მხოლოდ
ქუჩის რუკას, არამედ მითითებულ მისამართზე არსებული შენობის სურათს.

4.3 სხვადასხვა საინფორმაციო რუკები
პორტალზე დატანილია ქალაქის რუკა, რომელზეც მითითებულია პარკინგის
ადგილები. პარკინგის გადახდა შესაძლებელია სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის:
საკრედიტო ბარატებით და მობილურებით.

მომხარებელს

რუკების

დაქვემდებარებაში
(ბიბლიოთეკები,

მეშვეობით

არსებულ
ბაღები

და

შეუძლია

მიიღოს

საგანმანათლებლო
სხვა)

რუკაზე

ინფორმაცია

დაწესებულებების
დატანილია

მერიის
შესახებ.

ობიექტების

ადგილმდებარეობა, სამუშაო საათები და ა.შ.
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მსგავსი სახით არის განთავსებული პორტალზე ინფორმაცია ქალაქში არსებული
გასართობი (თეატრი, კინო, სპორტული დარბაზები) და დასასვენებელი (პარკები,
ბაღები, ზოოპარკი) ადგილების შესახებ, ისტორიული მონუმენტების შესახებ.

23

ხელოვნების ძეგლების შესახებ რუკაზე დატანილია ძეგლთა სურათები.

პორტალზე განთავსებულია WiFi უფასო ზონების რუკა

24

სიჩქარის კამერების რუკა

ქალაქში არსებული სამედიცინო დაწესებულებების რუკა. მისამართების, სამუშაო
საათების, მომსახურებების მიხედვით.
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ქალაქში არსებული საჯარო სკოლები:

4.4 ელექტრონული ნებართვები, ლიცენზიები, საჩივრები
მნიშვნელოვანია რომ თბილისის მერიამ მოქალაქეების მისცევს საშუალება ონლაინ
დაარეგისტრირონ

მათი

მოთხოვნები.

მაგალითად

ვაშინგტონის

პორტალზე

შესაძლებელია ელექტრონულად დაარეგისტრირო კონკრეტული ღონისძიება და
მიიღო ნებართვა.
http://calendar.dc.gov/webform/submit-calendar-event-form
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ასეთივე

მარტივი

სარეგისტრაციო

პროცედურებია

სხვა

ნებართვებთან

და

ლიცენზიებთან დაკავშირებით. აღსანიშნავი რომ ეს პროცედურება ნათლად არის
ნარატიულად აღწერილი და ასევე მითითებულია პასუხისმგებელი პირების
საკონტაქტო ინფორმაცია. პორტალზე მოცემულია, ჩამოსატვირთი სააპლიკაციო
ფორმებიც.
მოქალაქეებს

ასეცე

ელექტრონულად

შეუძლიათ

დაწერონ

საჩივარი

მერიის

მომსახურების შესახებ. მაგალითად, იხილეთ ნაგვის გატანის დროს გამოწვეული
ხმაურის შესახებ საჩივრის ფორმა.
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4.5 ინტერაქციული აპლიკაციები
თბილისის მერიის ვებ-გვერდსა და სოციალურ ქსელებში უნდა ინერგებოდეს
სხვადასხვა დანიშნულების ინტერაქციული აპლიკაციები, რომელთა მთავარი
დანიშნულება

ცალკეულ

საკითხებზე

მოსახლეობის

აზრის

გაგება,

მათი

მონაწილეობისა და ჩართულობის მიღწევა იქნება. მაგალითად, დღეს არსებული
გარემოებებიდან და თბილისის მოსახლეობის პრიორიტეტებიდან გამომდინარე
საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის

ონლაინ

პლატფორმის

შექმნა.

აღნიშნულ

ინტერაციულ

რუკაზე

თანდართული უნდა იყოს თბილისის დაცული ტერიტორიები, ისტორიული
ძეგლები, გამწვანებები და სხვა რეკრეაციული ზონები.

მაგალითად,

ვაშინგტონის

პორტალზე

განთავსებულია

კულტურული

მემკვიდრეობის ინტერაქტიული რუკა, რომელზეც დატანილია ქალაქში არსებული
ყველა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესახებ ინფორმაცია: მისამართი,
მონაცემები, ისტორია, ფოტო გალერეა. ასევე, მომხმარებელს შეუძლია რუკის
მიხედვით დაარეგისტრიროს კონკრეტული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის
შესახებ

არსებული

პრობლემატიკა,

მათ

შორის

მისი

დაზიანების

შესახებ

ინფორმაცია.
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ამავდროულად, რუკაზე მოცემული უნდა იყოს მშენებლობების ნებართვები, მათი
ზუსტი მდებარეობა და მომავალი შენობის გეგმა. ამავე ადგილას, უნდა იყოს
განმარტებული ცალკეული შენობის აშენებას რა შედეგები ექნება გარემოზე
(გამწვანების გაჩეხვა/გაშენება, გარემოს დაბინძურება და ა.შ). მოქალაქეებს უნდა
შეეძლოთ ღიად დააფიქსირონ აზრი მიმდინარე და დაგეგმილი არქიტექტურული
თუ სხვა დანიშნულების ნაგებობების შესახებ. ასევე, პლატფორმაზე ნებისმიერ
მოქალაქეს სასურველია შეეძლოს საკუთარი იდეები შესთავაზოს მერიას.

მოსკოვის მერიის პორტალზე ფუნქციონერებს ბლოგი, რომელშიც სხვადასხვა
ქალაქის აქტუალურ საკითხებზე მიდის მსჯელობა.

4.6 პეტიცია
ელექტრონული სერვისის ერთერთი კარგი მაგალითი არის ელექტრონული პეტიცია,
რომელიც

მოსახლეობას

საშუალებას

მისცემს

ონლაინ

დააფიქსირონ

კონკრეტული

საკითხები. საკმარისი რაოდენობის ხელმოწერის შემთხვევაში უნდა მოხდეს მერიის
29

მხრიდან ამ საკითხების განხილვა და გადაწყვეტა. შესაძლებელია თბილისის მერიის
შემთხვევაში აღდგენილ იქნეს და დაიხვეწოს უკვე არსებული პეტიციის მექანიზმი „ჩემი
იდეა თბილისის მერს“.
პეტიციის გვერდზე უნდა იყოს რამდენიმე განყოფილება. მათ შორის მთავარ გვერდზე
გამოტანილი უნდა იყოს უკვე არსებული და პოპულარული პეტიციები, უნდა შეიძლებოდეს
პეტიციების თემატიკის მიხედვით ძებნა და ახალი პეტიციის დამატება. ძიების სისტემა,
გარდა თემატიკისა, უნდა ალაგებდეს პეტიციებს რაიონების მიხედვითაც.
უნდა არსებოდეს პატიციების სამი კატეგორია:
•

მიმდინარე;

•

შესრულებული;

•

უარყოფილი.

მაგალითად, გაერთიანებული სამეფოს სამთავრობო პორტალის პეტიციები:
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როგორც სურათიდან ჩანს თითოეულ პეტიციას მითითებული აქვს აღწერა, შეგროვებული
ხელმოწერების რაოდენობა, და ხელმოწერების ვადა.
პეტიციის ხელმოსაწერისას საჭიროა მომხმარებელმა შეიყვანოს საკუთარი მონაცემები:
სახელი და გვარი, ელ-ფოსტა.
პეტიციის დარეგისტირებამდე მომხმარაბელს უწევს რამდენიმე ეტაპის გავლა.
1. მოიძიოს მსგავსი პეტიციები, რადგან თავიდან აირიდოს ისეთი შინაარსის პეტიციის
შექმნა, როგორიც უკვე არსებობს და ყავს მხარდამჭერები;

2. იდენტური სახის პეტიციის არ არსებობის შემთხვევაში დაარეგისტრიროს საკუთარი
პეტიცია. ა) მიუთითოს: პეტიციის სახელი, პასუხისმგებელი ორგანო და პეტიციის
აღწერა.
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ბ) მიუთითოს მის შესახებ ინფორმაცია:

გ) გააკეთოს განაცხადი
განაცხადის გაკეთების შემდეგ, იწყება ხელმოწერების პროცედურა. საკმარისი რაოდენობის
ხელმოწერების დაგროვების შემთხვევაში კი უწყება ვალდებულია განიხილოს წინადადება.
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5. ქალაქის შესახებ

5.1 კალენდარი
მიმდინარე ღონისძიებების მიხედვით, მნიშვნელოვანია გაკეთდეს კალენდარი,
სადაც განთავსებული იქნება თბილისის მერიის მიერ დაგეგმილი და დანიშნული
შეხვედრების, აქტივობებისა და ინიციატივების შესახებ ინფორმაცია;

მაგ. ვაშინგტონის პორტალზე
განთავსებულია ქალაქში
ორგანიზებული აქტივობების
კალენდარი, რომლის
საშუალებით მოსახლეობასა
და ტურისტებს
უადვილდებათ მათთვის
საინტერესო აქტივობების
შესახებ ინფრომაციის მიღებას.

5.2 მწვანე ქალაქი
ვაშინგტნოის მერიის პორტალზე ვხვდებით ვებგვერდს Green Dashboard – ე.წ. მწვანე
ქალაქი

(https://greendashboard.dc.gov/),

რომელიც

სხვადასხვა

საინტერსო

მაჩვენებლებით ზომავს ქალაქში ეკოლოგიურ მდგომარებას.
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ჰაერის ხარისხის მაჩვენებელი დღეების მიხედვით
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ქალაქში ხეების რაოდენობა

რეგისტირებული მანქანების რაოდენობა
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მდინარეების სისუფთავე

5.3 ტრანსპორტი
პორტალი მომხმარებელს აწვდის სრულყოფილ ინფორმაციას ქალაქში სატრასპორტო
მომსახურების,

როგორც

მიწისქვეშა

(მეტრო)

ასევე

მიწისზედა

(ავტობუსი,

სამარშუტო ტაქსი) ტრანპორტის შესახებ.

ვაშინგტონის მერიის
პორტალი მოსახლეობას
აწვდის ინფორმაციას თუ
როგორ გადაადგილდეს
ქალაქში სხვასასხვა
ტრანსპორტის საშუალებით
(ავტობუსი, მეტრო)
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პორტალზე

განთავსებულია

სატრასპორტო
შესახებ

და

ხაზების
ტრასპორტის

გადაადგილებასთან
დაკავშირებული

დეტალური

ინფორმაცია.

ტრანსპორტში ნაპოვნი ნივთების შესახებ ინფორმაციის განთავსება

5.4 ტურისტებისთვის
ტურისტებისთვის შექმნილია ინტერაქტიული რუკები, რომლებზეც დატანილია
მათთვის საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია.
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•

კულტურის ძეგლები, მუზეუმები;

•

გასართობი და საკვები ობიექტები, კინოთეატრები, თეარტები;

•

რეკრეაციული ზონები, პარკები, ბაღები, ზოოპარკი;

•

სპორტული დარბაზები, აუზები, კორტები;

მაგ. ვაშინგტონში არსებული სასტუმროები

ვაშინგტონში არსებული პარკები (მისამართი, ვებგვერდი, მოკლე აღწერილობა)
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6. ბიზნესისათვის
პანელში „ბიზნესისათვის“ დაინტერესებული მომხმარებელი შეძლებს მოიძიოს
ინფორმაცია ქალაქში არსებული ბიზნესკლიმატის შესახებ. მათ შორის ისეთი სახის
ინფორმაცია თუ როგორ შეიძლება თბილისში ბიზნესის დაწყება, რეგისტრირება,
სხვადასხვა ლიცენზიებისა და ნებართვების აღება.
ვაშინგტონის

მერიის

პორტალი

მომხმარებელს

სთავაზობს

ნებართვების,

ლიცენზიების ონლაინ დარეგისტრირებას.
მაგალითად: მშენებლობის ნებართვის რეგისტრაცია ონლაინ

დარეგისტირების და შესაბამისი გადასახადის გადახდის შემდეგ

(ონლაინ)

მომხმარებელს შეუძლია მიადევნოს თვალი საკუთარ განცხადებას.

ასეთივე

მარტივი

სარეგისტრაციო

პროცედურებია

სხვა

ნებართვებთან

და

ლიცენზიებთან დაკავშირებით. აღსანიშნავი რომ ეს პროცედურება ნათლად არის
ნარატიულად აღწერილი და ასევე მითითებულია პასუხისმგებელი პირების
საკონტაქტო ინფორმაცია. პორტალზე მოცემულია, ჩამოსატვირთი სააპლიკაციო
ფორმებიც.
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მოსკოვის მერიის პორტალზე შექმნილია ვებგვერდი საინვესტიციო გარემოს შესახებ.
(http://investmoscow.ru/ ), რომელზეც მომხმარებელს შეუძლია იხილოს მოსკოვში
არსებული საინვესტიციო გარემოს შესახებ ინფორმაცია. ვებგვერდზე დადებულია
საპრივატიზაციო

ობიექტების

ინტერაქტიული

რუკა,

რომელზეც

ონლაინ

აუქციონები იმართება. (ქონების მართვის სააგენტოს მსგავსი)
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7. მმართველობა

7.1 სტრუქტურული ხე
მმართველობის პანელში უნდა განთავსდეს ქალაქ თბილისის მერიის სტუქტურული
ხე. ინფორმაცია (ბიობგრაფია, ფოტოგალერეა, საკონტაქტო ინფორმაცია) მერის, მისი
მოადგილეების,

გამგებლების,

დეპარტამენტების

და

საქალაქო

სამსახურების

უფროსების, სსიპ-ების, შპს-ების და ააიპ-ების ხელმძღვანელების შესახებ
მოსკოვის მერიის სტუქტურული ხე. (თითოეული თანამდებობის პირის შესახებ
მოცემულია

სრულყოფილი

ბიოგრაფიები,

ფოტოგალერია

და

საკონტაქტო

ინფორმაცია)

ასევე ამ პანელში ჩამონათვალი უნდა იყოს მერიის დაქვემდებარებაში არსებული
უწყებები. (დეტალურად იხ. პირველი თავი)

7.2 საჯარო განხილვები და შეხვედრების ჩანაწერები
პოლიტიკის მიმართულებების დაგეგმვისას აუცილებელია თბილისის მერიამ
კონსულტაციები და საჯარო განხილვები მოაწყოს მოქალაქეებთან. ამისთვის
საჭიროა

დაინერგოს

საჯარო

კონსულტაციის

პრაქტიკა.

მოსახლეობის

წინადადებების მიღება შესაძლებელი იყოს ონლაინ. ასევე, თბილისის მერიამ
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შესაძლოა

მოაწყოს

ცალკეულ

გაფართოებული

სამიზნე

ჯგუფებთან

ან

მცირე/დახურული

(ცალკეული

საკითხის

კონსულტაციები
ექსპერტებთან,

კონსულტაციის თემატიკის შესაბამისად). ამ პროცესის გამჭვირვალობისა და
ღიაობისთვის, აუცილებელია ვებ-გვერდზე განთავსებული იყოს შეხვედრის საკითხი
და შესაბამისი ფორმა დასწრებაზე რეგისტრაციისთვის.

გარდა ამისა, თითოეული ჩატარებული შეხვედრის შესახებ განთავსებული უნდა
იყოს

ანგარიშები.

საუკეთესო

შემთხვევაში,

ვებ-გვერდზე

უნდა

განთავსდეს

შეხვედრის ვიდეო/სტენოგრაფიული ჩანაწერები. სასურველია უზრუნველყოფილი
იყოს შეხვედრების პირდაპირი ტრანსლაცია.

მაგალითისთვის: კანადის ქალაქ კიტჩნერის მერიის კომიტეტების და საბჭოების
შეხვედრების

ჩანაწერები

ქალაქის

მერიის

პორტალზე.

ატვირთულია

დღის

წესრიგები და ვიდეო ჩანაწერები.
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ასევე, მოსახლეობას აქვთ შესაძლებლობა livestream-ით მიადევნონ თვალყური
სხდომებს.

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მერიის მთლიან და უწყებრივ ბიუჯეტებს.
ვაშინგტონის მერიის პორტალზე განთავსებულია მერიის ძველი, მიმდინარე და
მომავალი წლის ბიუჯეტები.
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7.3 საჯარო ინფორმაციის პორტალი
7.3.1 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
ვაშინგტონის მერიის პორტალზე შექმნილია პროაქტიულად გამოქვეყნებული
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული საკითხავი ოთახი, ე.წ. FOIA ბიბლიოთეკა.
ნებისმიერ მსურველს საშუალება აქვს გაეცნოს აღნიშნულ დოკუმენტებს და უკვე
ამის

შემდგომ

გადაწყვიტოს

საჯარო

ინფორმაციის

მოთხოვნით

შესაბამისი

განცხადების გაგზავნა.

FOIA ბიბლიოთეკაში საჭირო დოკუმენტის არ არსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელს
შეუძლია ელექტრონულად გამოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია, მიადევნოს თვალი
გამოთხოვილი ინფორმაციის სტატუსს.
გვერდზე ნათლად აღწერილია საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებული
ყველა პროცედურა და გასაჩივრების შესაძლებლობა.
გაწერილი

უნდა

იყოს

პროცედურები,

საჭირო

ამისთვის ვებ-გვერდზე
დოკუმენტაცია,

განხილვის
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პროცედურები და ვადები; აღნიშნულ საჩივრებს უნდა განიხილავდეს შესაბამისი
ორგანო/კომიტეტი.

7.3.2 ყოველწლიური რეპორტები
პორტალზე

ატვირთულია

საჯარო

ინფორმაციასთან

დაკავშირებული

ყოვლეწლიური რეპორტები. 8

8

http://os.dc.gov/page/annual-reports

45

7.3.3 მოქალაქეთა ჩართულობა
აქ მომხმარებელს ეძლევა საშუალება მაქსიმალურად ჩაერთოს მერიის უწყებების
საქმიანობის შეფასებაში, გააკეთოს უკუკავშირი, გაასაჩივროს გადაწყვეტილებები.
განსაკუთრები აღსანიშნავია რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი:
•

Track DC, სადაც მომხმარებელი იღებს ყველა სახის ინფორმაციას მერიის და მისი
უწყებების საქმიანობის შესახებ; 9

9

http://dc.gov/trackdc
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•

Grade DC - მერიის და მისი უწყებების შეფასების მექანიზმი;10

აღსანიშნავია, რომ ისევე როგორც მთლიანად ვაშინგტონის მერიას, ასევე მის ყველა
ქვეუწყების პორტალს აქვს შეფასების

სისტემა, http://grade.dc.gov/, რომელიც

მომხმარებელს აძლევს საშუალებას შეაფასოს თითოეული უწყების მუშაობის
ხარისხი. ყველა უწყებას აქვს უკუკავშირის ფორმა, რომელიც ივსება და იგზავნება
ონლაინ. სწორედ ამ მექანიზმის მიხედვით დგება უწყებების რეიტინგები.
http://grade.dc.gov/-ზე შესვლის შემთხვევაში მომხმარებელი ნახავს უწყებების და
პროგრამების ჩამონათვალს, სადაც შეუძლია აირჩიოს მისთვის საინტერესო უწყება
ან პროგრამა (მიცემული ქულების სანახავად ან უკუკავშირის გასაკეთებლად).

კონკრეტული

მომსახურების

არჩევისას

მომხმარებელს

ეძლევა

უკუკავშირის

გაკეთების შესაძლებლობა. ამ შემთხევაში ჩვენ ვხედავთ მერიის დაქვემდებარებაში
არსებული ერთერთი ბიბლიოთეკის უკუკავშირის ფორმას.

10

http://grade.dc.gov/
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შეფასების შედეგად უწყებებს/მომსახურებებს ენიჭება ქულები. საბოლოოდ კი მერიის
პორტალზე მომხმარებელი ხედავს შეფასების შედეგად მინიჭებულ რეიტინგს, რაც მას
პირველ რიგში უმარტივებს გააკეთოს არჩევანი საუკეთესო მომსახურების მისაღებად.
ასევე, აძლევს საშუალებას უშუალოდ იყოს ჩართული მომსახურების ხარისხის ზრდის
ვაშინგტონის პორტალზე შეფასებული ქულების მიხედვით თვეების რეიტინგი ასე
გამოიყურება:

ვაშინგტონის მერიის პორტალის

მსგავსად მოსკოვის მერიის პორტალიც აძლევს

მომხმარებელს

და

მომსახურებისა

უწყებების

ელექტრონულად

შეფასების

საშუალებას. მოსკოვის მერია ქულების ნაცვლად (A,B,C, D) ე.წ. „მოწონებების“
სისტემას იყენებს.
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7.3.4 ბიუჯეტი
აღსანიშნავია რომ ვაშინგტონისა და მოსკოვის მერიის პორტალზებზე
წარმოდგენილია როგორც წინა წლების, ასევე მიმდინარე და მომავალი წლების
ბიუჯეტები.

ბიუჯეტები წარმოდგენილია სხვადასხვა ფორმატში (pdf, excel, info graphics). უწყებების
ბიუჯეტები ჩაშლილია და მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა ერთმანეთს შეადაროს
როგორც სხვადასხვა წლების ბიუჯეტები ასევე სხვადასხვა სტრუქტურების ბიუჯეტები.
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მოსკოვის მერიის პორტალზე არსებობს სპეციალური გვერდი, რომელზეც ღიად დევს
როგორც

მთლიანად

მერიის,

ასევე

უწყებრივი

და

პროგრამული

ბიუჯეტები.

(http://budget.mos.ru/).

მოცემულია სხვადასხვა საინტერესო ინფოგრაფიკები, მათ შორის შემოსავლების და
მათი წარმომავლობის შესახებ, დანახარჯების შესახებ და სხვა.
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მოცემულია პროგრამული ხარჯები, რაც მომხმარებელს უმარტივებს გაიგოს თუ
რომელ კონკრეტულ პროგრამებში დაიხარჯა მერიის ბიუჯეტი.

51

მოსკოვის პორტალზე ჩამოთვილია ბიუჯეტები პროგრამების მიხედვით: 11

კონკრეტული პროგრამის გვერდზე შესლისას კი მომხმარებელი ნახავს ამ პროგრამის
ჩაშლილ ბიუჯეტს. მაგალითად, განვიხილოთ კულტურის განვითარების ბიუჯეტი. 12
გვერდზე აღწერილია პროგრამის მიზნები, კოორდინატორი უწყების შესახებ ინფორმაცია,
ქვეპროგრამების შესახებ ინფორმაცია და ბიუჯეტი (ამ შემთხვევაში მოცემულია ძველი, 2010
წლიდან, მიმდინარე და მომავალი, 2018 წლამდე ბიუჯეტები)

11

http://budget.mos.ru/gp_xml

12

http://budget.mos.ru/gp_culture
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ბიუჯეტი 2010 წლიდან 2018 წლის ჩათვლით:

ქვეპროგრამების შესახებაც მოცემულია ანალოგიური ინფორმაცია. 13
13

http://budget.mos.ru/gpg?id_gp=09&id_gpg=1#top
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ვაშინგტონის მერიის პორტალზე თითოეული სააგენტოს გვერდზე ხელმისაწვდომია და

მომხმარებლებისთვის ადვილად აღქმად ფორმატში (როგორც ინფოგრაფიკები, ასევე
ექსელი) დევს უწყების ბიუჯეტი.

ბიუჯეტი ჩაშლილი არის პროგრამების მიხედვით, რაც მომხმარებელს უმარტივებს
გაიგოს თუ რომელ კონკრეტულ აქტივობაზე დაიხარჯა/დაიხარჯება საბიუჯეტო
თანხები.

აქვე შესაძლებელია კონკრეტული უწყების ბიუჯეტის შედარება სხვა უწყებების
ბიუჯეტებთან.
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7.3.5 სამოქმედო გეგმა
ვაშინგტონის მერიის პორტალზე განთავსებულია სამოქმედო და სტრატეგიული
გეგმა, რომელზეც ნათლად (სხვადასხვა ფერებით) გამოყოფილია შესრულებული,
მიმდინარე და შეფერხებული პროექტები.

გამხორხციელებულ აქტივობებს თან ახლას მისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია
და სტატისკიტა.
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გეგმის გრძელვადიანი ინდიკატორები გაწერილია და მარტივად აღსაქმელია
მომხმარებლებისთვის.

ვაშინგტონის

მერიის

გვერდზე

დევს

ქალაქი

განვითარების

გეგმა.

გეგმა

ხელმისაწვდომია, როგორც PDF ფორმატში, ასევე ფლეშ ფლეიერის გამოყენებით
(წიგნის ფორმატში) ფლეშ ფლეიერის არ ქონის შემთხვევაში, ან ძველი ვერსიის ქონის
შემთხვევაში, იქვე მითითებულია მისი გადმოწერისათვის საჭირო ბმული. გეგმაში
გაწერილია გეგმის მიღწევის ინდიკატორები.
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7.3.6 კანონები, რეგულაციები და სხვა ოფიციალური დოკუმენტაცია
მოსკოვის

მერიის

პორტალის

დოკუმენტაციის

პანელის

პირველ

გვერდზე

ატვირთულია უახლესი დოკუმენტები, რაც უმარტივებს მომხმარებელს ძიების
პროცესს.

საკანონმდებლო

მომხმარებელმა

აქტების

დოკუმენტაცია

საძიებო

მოიძიოს

სისტემა

დასახელების,

იძლევა

საშუალებას

დოკუმენტის

ნომრის,

გამოცემის თარიღის, დოკუმენტის ტიპის და სხვა მაჩვენებლების მიხედვით.

ვაშინგტონის მერიის პორტალზე მომხმარებლისთვის მარტივად საძებნი მექანიზმით (ძიება
შესაძლებელია: კანონის ნომრით, გამომცემი სააგენტოს მიხედვით, გამოცემის თარიღით)
მოცემულია მუნიციპალური რეგულაციები.
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კიევის მერიის პორტალზე საჯარო ინფორმაციის მთავარ გვერდზე გამოტანილია
კალენდარი,

რომელზეც

მომხარებელს

შეუძლია

თარიღის

მიხედვით

მოიძოს

ნებისმიეტი დოკუმენტი.

58

დოკუმენტები ატვირთულია რამდენიმე კატეგორიის მიხედვით:

შინაარსი, დოკუმენტის

სახელწოდება, დოკუმენტის რეგისტრაციის ნომერი, მიმღები ორგანოები, გამოცემის თარიღი,
დოკუმენტის ავტორი.

7.3.7 შესყიდვები
პორტალზებზე გამოქვეყნებულია ტენდერების შესახებ ინფორმაცია და ყველა
დაინტერესებული მხარისთვის ახსნილი არის მასში მონაწილეობის პროცედურები,
მოთხოვნები, შერჩევის კრიტერიუმები.
ვაშინგტონის პორტალზე შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელს შეუძლია
მოიძიოს სხვადასხვა მაჩვენებლის მხიედვით: შემსყიდველი უწყება, კონტრაქტორი,
კონტრაქტის ნომერი, კონტრაქტის თანხა, გაფორმების თარიღი და სხვა.
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მითითებულია კონტრაქტის ვადები, ღირებულება და კონტრაქტის მხარეეების
საკონტაქტო ინფორმაცია. პორტალზე ასევე ატვირთულია ორიგინალი კონტრაქტები
PDF ფორმატში.
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მოცემულია ტენდერის ობიექტი, შესაბამისი დოკუმენტაცია, ტენდერის ვადები,
უწყების მიერ დაწესებული მოთხოვნები/კრიტერიუმები, სახელმწიფო შესყიდვების
პორტალზე განაცხადის გამოქვეყნების თარიღი.
დაგეგმილი

ან

განხორციელებული

მიმდინარე

ტენდერების

ტენდერების

შესახებ

გარდა,

არსებული

გამოქვეყნებულია

ცნობები:

მოცემულია

შესაბამისი ბრძანება, პასუხისმგებელი დეპარტამენტი, ჩატარებული ღონისძიებების
მცირე მიმოხილვა, ტენდერის ობიექტი, შესაბამისი დოკუმენტაცია, დოკუმენტების
ჩაბარების

თარიღი,

ტენდერის

მოთხოვნები/კრიტერიუმები,

ვადები,

ტენდერის

უწყების
ჩასატარებლად

მიერ

დაწესებული

უწყების

მიერ

დაქირავებული მოხელეების ოდენობა, ტენდერზე გაწეული ხარჯები, სახელმწიფო
შესყიდვების პორტალზე განაცხადის გამოქვეყნების თარიღი.
მოცემულია დისკვალიფიცირებული კომპანიების სია:
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7.3.8 გამჭირვალე პროექტები

პროექტების გამჭირვალეობის და ეფექტიანობისთვის რეკომენდირებულია ისეთი ღია
ტიპის ინტერაქტიული რუკების გამოყენება, როგორც წარმოდგენილია ამერიკის
რეკონსტრუქციის გვერდზე (http://www.recovery.gov/Pages/default.aspx )

ვებგვერდზე

მოცემულია

განხორციელებული

და

პროექტის

რუკაზე
შესახებ.

დატანილია
ძიების

ინფორმაცია

სისტემით

ყველა

შესაძლებელია

დაფინანსებული პროექტების მოძებნა, როგორც ტერიტორიის მიხედვით, ასევე
სააგენტოების მიხევდით, კატეგორების მიხედვით, კონრტაქტის სახეობების მიხედვით,
პროექტის მიმდინარეობის მიხედვით და სხვა მაჩვენებლებით.
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თითოეულ კონტრაქტორზე გადსვლით მომხმარებელი იგებს ინფორმაციას პროექტის
ბიუჯეტის, გამცემი სააგენტოს, პროექტის შედეგად დასაქმებულთა რაოდენობის და
სხვა საინტერესო მონაცემების შესახებ.
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7.3.9 უწყების გადარიცხვები
გაერთიანებული სამეფოს ქალაქ კანტენბერის მერიის პორტალზე განთავსებულია
ინფორმაცია უწყებების მიერ დახარჯული თანხების შესახებ, ყველა იმ შემთხვევაში,
როდესაც თანხა აჭარბებს 500 ფუნტ სტერლინგს.

7.3.10 წლიური ანგარიშები/აუდიტის დასკვნები

ვაშინგტონის მერიის, გენერალური ინსპექციის გვერდზე, მომხმარებელს შეუძლია
იხილოს ანგარიშები, აუდიტები, გამოძიებები, ინსპექციები და შეფასებები. ეს ყველა
დოკუმენტი დალაგებულია თარიღებისა, უწყებებისა და შინაარსის მიხედვით, რაც
ამარტივებს

მათ

მოძებას.

დოკმუენტები

ატვირთულია

PDF

ფორმატში

და

შესაძლებელია მათი ჩამოტვირთვა და ამობეჭდვა.
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უნდა

გამოქვეყნდეს

არა

მხოლოდ

თბილისის

მერიის,

აგრეთვე

მის

მიერ

დაფუძნებული არაკომერციული და კერძო სამართლის იურიდიული პირების
შესახებ მომზადებული აუდიტის ანგარიშები.

7.3.11 თანამშრომლების ხელფასები
ვაშინგტონის მერიის პორტალზე საჯარო ინფორმაციის გვერდზე ატვირთულია ყველა

უწყების, ყველა თანამშრომლის პოზიცია და ანაზღაურება 14

14

http://dchr.dc.gov/public-employee-salary-information
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7.3.12 დასაქმება მერიაში
ვაშინგტონის

მერიის

პორტალზე

არსებობს

სპეციალური

გვერდი

(https://erecruit.dc.gov), რომელზეც ქვეყნდება მერიაში და მასზე დაქვემდებარებულ
უწყებებში გამოცხადებული ყველა ვაკანსია.
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8. მერის შესახებ
პორტალზე აუცილებელია განთავსდეს სრულყოფილი ინფორმაცია ქალაქის მერის
შესახებ. მისი ბიოგრაფია, პრიორიტეტები, მისასალმებელი სიტყვა, ფოტო გალერეა.
უნდა იყოს მერის სოციალური ქსელების ჩამონათვალი.
ვაშინგტონის

მერიის

პორტალი

მომხმარებელს

სთავაზობს

მერის

საჯარო

შეხვედრების განრიგს, რომელიც ყოველდღიურად ნახლდება.

მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა პირდაპირ პორტალიდან მიწეროს ქალაქის მერს.
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პორტალზე განთავსებულია მერის პრეს-რელიზები, ინტერვიუები, გამოსვლები და
საჯარო შეხვედრების დროს გაკეთებული განცხადებები.
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9. პორტალის სხვა ტექნიკური მახასიათებლები
ვაშინგტონის მერიის პორტალს აქვს ორი დამატებითი ტექნიკური მახასიათებელი,
რომლებიც უზრუნველყოფენ შეზღღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
პორტალის გამოყენებას.
1. პორტალზე არსებული ტექსტის ხმოვანი ვერსია;
2. პორტალზე არსებული ტექსტის ზომის გადიდებისა და დაპატარავების ფუნქცია.
სასურველია

ამ

გამოცდილების

გაზიარება

თბილისის

მერიის

პორტალის

შემუშავებისას.
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10.

რეკომენდაციები

ადგილობრივი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების მაღალი სტანდარტების
მისაღწევად პრიორიტეტი უნდა იყოს მოქალაქეების ჩართვა პოლიტიკის დაგეგმვისა
და შემუშავების პროცესში. ამ მიმართულებით ჩვენ პრიორიტეტულად ვთვლით
შემდეგი ნოვაციების ინტეგრირებას მერიის ვებ-პორტალზე:
იმისთვის, რომ მოქალაქეებს გაუმარტივდეთ მერიის მიერ განხორციელებული
ღონისძიებების მნიშვნელობისა და ეფექტურობის აღქმა, საჭიროა ფინანსური და სხვა
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება მარტივად აღსაქმელი საშუალებებით
(ფოტოები, გრაფიკები, ინფოგრაფიკები, ინტერაქციული ვიდეოები, საინფორმაციო
კამპანიები).
•

ფინანსური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან ერთად, მნიშვნელოვანია
მოქალაქეებმა

მონაწილეობა

მიმართულებების

მიიღონ

დაგეგმვის

ცალკეული

პროცესში.

პრიორიტეტული

ამისთვის

აუცილებელია,

მოქალაქეებს შეეძლოთ საკუთარი მოსაზრებები დააფიქსირონ ქალაქის
მართვასთან

დაკავშირებით

საშუალებებით

(„დაგეგმე

სხვადასხვა
შენი

ინტერაქტიული

ქალაქის

ბიუჯეტი“

-

არხების
ონლაინ

აპლიკაცია/გამოკითხვა, ონლაინ კონსულტაციები და ა.შ);
•

უნდა არსებობდეს მერიისთვის საჩივრით მიმართვის შესაძლებლობა, მათ
შორის მამხილებელთა მხრიდან. ამისთვის ვებ-გვერდზე გაწერილი უნდა
იყოს პროცედურები, საჭირო დოკუმენტაცია, განხილვის პროცედურები და
ვადები; მოქალაქეებს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ შეაფასონ როგორც
ცალკეული

მერიის

თანამშრომლის

საქმიანობა.

შეფასებები

შეიძლება

გაკეთდეს სხვადასხვა ფორმებით: ონლაინ გამოკითხვა, სპეციალური ფორმის
შევსება ცალკეული თანამდებობის პირის შემთხვევაში;
•

ადგილობრივი

პრობლემების მოგვარებაში

მოქალაქეების ჩართულობის

მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად საჭიროა მერიის პეტიციების ვებ70

გვერდის აღდგენა. პლატფორმის განახლებასთან ერთად აუცილებელია
მანამდე

დამკვიდრებული

კრიტერიუმებისა

და

შერჩევის

ანგარიშვალდებულების
მნიშვნელოვანია

პრაქტიკის

გაუმჯობესება

პროცესის

მეტი

უზრუნველყოფისთვის.

შესული

პეტიციების

პეტიციების

გამჭვირვალობისა

ამ

აღრიცხვის,

პროცესში

და

ყველაზე

მოქალაქეებისთვის

უკუკავშირის მიწოდებისა და მათ პეტიციებზე რეაგირების სისტემის დახვეწა
და განვითარება;
•

მუდმივი კომუნიკაცია და მოქალაქეების მხრიდან იმის აღქმა, რომ მის
მოსაზრებებს ითვალისწინებენ დიდ როლს თამაშობს ხელისუფლებასა და
მოქალაქეებს შორის კონსტრუქციული ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში.
აქედან

გამომდინარე,

წახალისებული

უნდა

იყოს

კომენტარების/მოსაზრებების/განცხადებების გაგზავნა მერიისთვის როგორც
ელ-ფოსტით ისე ვებ-გვერდით. უნდა შეიქმნას ამგვარი კორესპონდენციის
რეესტრი და მოსახლეობას უნდა შეექმნას რეალური განცდა, რომ მათ
წერილებს ეცნობიან და პასუხობენ;
•

პოლიტიკის მიმართულებების დაგეგმვისას აუცილებელია თბილისის მერიამ
კონსულტაციები და საჯარო განხილვები მოაწყოს მოქალაქეებთან. ამისთვის
საჭიროა

დაინერგოს

წინადადებების

საჯარო

მიღება

გამჭვირვალობისა

და

კონსულტაციის

შესაძლებელი

იყოს

ღიაობისთვის,

პრაქტიკა.
ონლაინ.

აუცილებელია

მოსახლეობის
ამ

პროცესის

ვებ-გვერდზე

განთავსებული იყოს შეხვედრის საკითხი და შესაბამისი ფორმა დასწრებაზე
რეგისტრაციისთვის. გარდა ამისა, თითოეული ჩატარებული შეხვედრის
შესახებ განთავსებული უნდა იყოს ანგარიშები. საუკეთესო შემთხვევაში, ვებგვერდზე უნდა განთავსდეს შეხვედრის ვიდეო/სტენოგრაფიული ჩანაწერები.
სასურველია

უზრუნველყოფილი

იყოს

შეხვედრების

პირდაპირი

ტრანსლაცია.
•

მოქალაქეებთან პერმანენტული კავშირსა და მყარ კონტაქტს ემსახურება
მოსახლეობასთან შეხვედრის/მიღების საათების დანიშვნა. ამგვარ შეხვედრაზე
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დარეგისტრირება უნდა შეეძლოს ყველა დაინტერესებულ ადამიანს ვებპორტალის მეშვეობით;
•

მოქალაქეებზე ორიენტირებული

სერვისების დანერგვა

მთავარი ამოცანაა. ამ მიზნით მნიშვნელოვანი იქნება

ხელისუფლების
თბილისის მიერ

მიწოდებული ცალკეული სერვისის შეფასების შესაძლებლობის განვითარება.
მისი დახმარებით თბილისის მაცხოვრებლებს უნდა შეეძლოთ დააფიქსირონ
რამდენად კმაყოფილნი დარჩნენ ცალკეული მომსახურებით და რა ძირითადი
შენიშვნები აქვთ სერვისის შემდგომი გაუმჯობესებისთვის;
•

ინტერაქციული აპლიკაციები: თბილისის მერიის ვებ-გვერდსა და სოციალურ
ქსელებში უნდა ინერგებოდეს სხვადასხვა დანიშნულების ინტერაქციული
აპლიკაციები, რომელთა მთავარი დანიშნულება ცალკეულ საკითხებზე
მოსახლეობის აზრის გაგება, მათი მონაწილეობისა და ჩართულობის მიღწევა
იქნება. მაგალითად, დღეს არსებული გარემოებებიდან და თბილისის
მოსახლეობის

პრიორიტეტებიდან

გამომდინარე

საინტერესო

შეიძლება

აღმოჩნდეს გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ონლაინ
პლატფორმის შექმნა. აღნიშნულ ელექტრონულ რუკაზე თანდართული უნდა
იყოს

თბილისის

დაცული

ტერიტორიები,

ისტორიული

ძეგლები,

გამწვანებები და სხვა რეკრეაციული ზონები. ამავდროულად, რუკაზე
მოცემული უნდა იყოს მშენებლობების ნებართვები, მათი ზუსტი მდებარეობა
და მომავალი შენობის გეგმა. ამავე ადგილას, უნდა იყოს განმარტებული
ცალკეული შენობის აშენებას რა შედეგები ექნება გარემოზე (გამწვანების
გაჩეხვა/გაშენება, გარემოს დაბინძურება და ა.შ). მოქალაქეებს უნდა შეეძლოთ
ღიად დააფიქსირონ აზრი მიმდინარე და დაგეგმილი არქიტექტურული თუ
სხვა დანიშნულების ნაგებობების შესახებ. ასევე, პლატფორმაზე ნებისმიერ
მოქალაქეს სასურველია შეეძლოს საკუთარი იდეები შესთავაზოს მერიას.
•

ინფორმაციულ

ბლოკში

სასურველია

მოიძიებოდეს

ადმინისტრაციის

უკლებლივ ყველა ხელმძღვანელის ფოტოსურათი, ვრცელი ბიოგრაფიული
მონაცემები, მათი კომპეტენციის (უფლება-მოვალეობების) აღწერა. აგრეთვე,
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მათი საკონტაქტო რეკვიზიტების ერთობლიობა - სამუშაო ელ.ფოსტები,
მისაღების (თანაშემწეების) ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები:
•

პორტალზე ხელმისაწვდომი უნდა იყო სათათბირო ორგანოების სხდომებზე
მიღებული გადაწყვეტილებები (ინფორმაციული ხასიათის ცნობები); მომავალ
სხდომათა დღის წესრიგები (ქვე-განყოფილება „ანონსი“);

სათათბირო

ორგანოების ოქმები/საოქმო ჩანაწერები;
•

ვებ-პორტალზე მომხმარებლისათვის თვალსაჩინო ადგილას შესაძლებელია
შეიქმნას განყოფილება სათაურად „ოქმები“, სადაც განთავსდებოდა ქ.
თბილისის მთავრობის სხდომებისა და ქ. თბილისის მერის თათბირების
ოქმები (საოქმო ჩანაწერები). აგრეთვე, მომავალ სხდომათა დღის წესრიგები
(ქვე-განყოფილება „ანონსი“);

•

პორტალზე უნდა იყოს სამართლებრივი აქტების პროექტები, აგრეთვე
გამგებლის ბრძანებები და განკარგულებები, გამგეობის დადგენილებები,
საქალაქო

სამსახურების

ხელმძღვანელთა

ბრძანებები,

მერიის

ადმინისტრაციის უფროსის განკარგულებები. დამატებით ვებ-პორტალზე
სასურველია შეიქმნას სამართლებრივი აქტების თემატური საძიებო სისტემა
(ფილტრაცია დოკუმენტის მიღების თარიღის, დოკუმენტის ტიპის, საკვანძო
სიტყვის და ა.შ. მიხედვით), სადაც მოყვანილი იქნება მუდმივად განახლებადი
სამართლებრივი აქტები უახლესი მდგომარეობით;
•

ვებ-პორტალზე სასურველია იყოს განცალკევებული (ქვე-)განყოფილება „ქ.
თბილისის მერიის სტატისტიკა“, სადაც განთავსდებოდა ქ. თბილისის მერიის
საქმიანობასთან დაკავშირებული ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია
და მონაცემები იმ ძირითადი მაჩვენებლების შესახებ, რომლებიც ასახავენ ქ.
თბილისის მერიის საქმიანობის ძირითად სფეროებში არსებულ სიტუაციასა
და მათ განვითარების დინამიკას (ანალოგიურად http://auction.tbilisi.gov.ge-ზე
არსებული სტატისტიკისა):
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•

აგრეთვე, ვებ-პორტალზე უნდა იყოს წარმოდგენილი ადმინისტრაციული
საჩივრისა

და

საჯარო

ინფორმაციის

მოთხოვნის

ჩამოსატვირთი

ფორმები/ნიმუშები.
•

პორტალზე

უნდა

დაიდოს

ქ.

თბილისის

მერიის

მიერ

უკვე

განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (გამოცხადებული ტენდერები,
კონკურსები

და

სხვა

განხორციელებული

სახის

სახელმწიფო

სახელმწიფო

შესყიდვები),

ქონების

აგრეთვე

პრივატიზების

(ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით)
ამომწურავი ჩამონათვალი (სია);
•

ვებ-პორტალზე უნდა შეიქმნას განყოფილება „ვაკანსიები“, სადაც განთავსდება
ქ.

თბილისის

მერიაში

ვაკანტურ

თანამდებობათა

და

ვაკანტურ

თანამდებობაზე მისაღები კანდიდატისათვის წაყენებული საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების ჩამონათვალი, თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის
ჩატარების

წესი,

თანამდებობათა

(კანდიდატთა

პერსონალური

საფუძვლებზე

(თანხმობის

დასაკავებელი

მონაცემების
მიღება)

კონკურსის

ვებ-გვერდზე

მითითებით),

შედეგები

განთავსების

თანამდებობათა

დასაკავებელი კონკურსის პროცედურებისა და შედეგებთან დაკავშირებული
პრეტენზიების

წაყენების,

მათი

ადმინისტრაციული

წარმოების

გზით

გასაჩივრების წესის აღწერა და ა.შ.
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