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გამოკითხვა მუნიციპალური სერვისების შესახებ 
 

ოქტომბერი 2018 

 

N1 შერჩევის წერტილის ნომერი [PSU]        

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

|___|___|___|___|___| 

N2 შინამეურნეობის ნომერი [HHID] 

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

|___|___| 

N3 ინტერვიუერის კოდი [INTID] 

[ივსება ინტერვიუერის მიერ] 

 

|___|___|___|___| 

გამარჯობა! ჩემი სახელია /სახელი და გვარი/. მე გახლავართ კვლევითი ცენტრის, სი-არ-

არ-სი საქართველოს წარმომადგენელი. ჩვენ ვატარებთ გამოკითხვას ადგილობრივი 

საკითხების შესახებ. მოხარულები ვიქნებით თუ მონაწილეობას მიიღებთ ამ 

გამოკითხვაში. 

მოდით, ვისაუბროთ თქვენი ოჯახის შესახებ. „ოჯახში” ჩვენ ვგულისხმობთ იმ 

ადამიანებს, რომლებიც ამჟამად თქვენთან ერთად ცხოვრობენ, მიუხედავად მათი 

ოფიციალური საცხოვრებელი ადგილისა, და აქვთ საზიარო შემოსავალი და ხარჯები. 

გთხოვთ, ვისაუბროთ თქვენი ოჯახის მხოლოდ იმ წევრებზე, რომლებიც ამჟამად 

თქვენთან ერთად ცხოვრობენ. 

N4. გთხოვთ, მითხრათ, მოცემული განმარტების მიხედვით, რამდენი ადამიანი 

ცხოვრობს ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.]  

|____|____| ადამიანი 

(არ ვიცი) -1 არგამო-

პასუხება (უარი პასუხზე) -2 
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N5. გთხოვთ, მითხრათ, მოცემული განმარტების მიხედვით, რამდენი ზრდასრული (18 

წლის ან უფროსი) ადამიანი ცხოვრობს ამჟამად თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ რიცხვი.]  

|____|____| ზრდასრული ადამიანი 

(არ ვიცი) -1 არგამო-

პასუხება (უარი პასუხზე) -2 

N6.   გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი მამაკაცი წევრის 

ასაკი ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა! 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი N8-ის სვეტებში 

“სქესი” და “ასაკი”. არ ჩაწეროთ ოჯახის წევრების სახელები.]  

N7.   ახლა გთხოვთ, ჩამოთვალოთ თქვენი ოჯახის ყველა სრულწლოვანი ქალი წევრის 

ასაკი ყველაზე უფროსიდან ყველაზე უმცროსამდე. დიდი მადლობა! 

ინტერვიუერის საყურადღებოდ! ჩაწერეთ ეს ინფორმაცია ცხრილი N8-ის სვეტებში 

“სქესი” და “ასაკი”. არ ჩაწეროთ ოჯახის წევრების სახელები.]  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ ოჯახი 6-ზე მეტი სრულწლოვანი წევრისგან 

შედგება, მოუსმინეთ რესპონდენტს, მაგრამ ცხრილში N8 ჩაწერეთ ინფორმაცია 

მხოლოდ ოჯახის 6 წევრის შესახებ, მათი დასახელების თანმიმდევრობით.]                                       

ცხრილი N8 

# სქესი ასაკი 
ოჯახის შერჩეული წევრი 

[Kish] 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ შერჩეული რესპონდენტი არ არის სახლში და არ 

დაბრუნდება უახლოეს დღეებში, მადლობა გადაუხადეთ ოჯახის წევრს და შეიყვანეთ 

ინფორმაცია ინტერვიუერის ფორმაში.]  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! თუ რესპონდენტმა უარი განაცხადა გამოკითხვაში 

მონაწილეობაზე, მადლობა გადაუხადეთ ოჯახის წევრს და შეიყვანეთ ინფორმაცია 

ინტერვიუერის ფორმაში.] 

  

ინტერვიუს 

პირველი 

მცდელობის  
შედეგი   

 

|___|___| 

                         დრო 

           |___|___|        |___|___| 

              დღე              თვე 

           |___|___|        |___|___| 

             საათი            წუთი 

ინტერვიუს მეორე 

მცდელობის 
შედეგი  

 

|___|___| 

დრო 

           |___|___|        |___|___| 

              დღე              თვე 

           |___|___|        |___|___| 

             საათი            წუთი 

ინტერვიუს მესამე 

მცდელობის 
შედეგი 

 

 |___|___| 

დრო 

          |___|___|        |___|___| 

              დღე              თვე 

           |___|___|        |___|___| 

             საათი            წუთი 

 

L1. რა ენაზე ისურვებდით ამ ინტერვიუს ჩატარებას?  

 

ქართულად, 1 

სხვა ენა: ____________________________________ -7  არგამოპასუხება 
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(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

T1. ინტერვიუს თარიღი: [INTDATE] |____|____| 

დღე 

|____|____| 

თვე  

T2. ინტერვიუს დაწყების დრო: [INTSTART] |____|____| 

საათი 

|____|____| 

წუთი 

 

 

ჩართულობა 

 

1. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საქმიანობას. გთხოვთ, მითხრათ, რომელ 

მათგანში მიიღეთ მონაწილეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში?   
 

  

დ
ი
ახ

 

არ
ა 

(ა
რ

 მ
ი
ეს
ად

აგ
ებ
ა)

 

(ა
რ

 ვ
ი
ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ
ას
უ
ხზ

ე)
 

1 

მიიღეთ მონაწილეობა საზოგადოებრივი 

სივრცის დასუფთავებაში (სადარბაზოს, 

ქუჩის, სკოლის ან ეკლესიის ეზოს, ან სხვა 

მსგავსი ადგილის). 

1 0 -5 -1 -2 

2 

იყავით მოხალისე, ანუ შეასრულეთ რაიმე 

საზოგადოებრივი სამუშაო ყოველგვარი 

ანაზღაურების გარეშე.  

1 0 -5 -1 -2 

3 

დაესწარით საჯარო შეხვედრას. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! 

იგულისხმება მოსახლეობის შეკრება 

საზოგადოებისთვის/თემისთვის 

მნიშვნელოვანი საკითხების/პრობლემების 

განხილვის მიზნით.] 

1 0 -5 -1 -2 
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4 

ხელი მოაწერეთ პეტიციას, კოლექტიურ 

წერილს ან მოთხოვნას, ონლაინ პეტიციის 

ჩათვლით. 

1 0 -5 -1 -2 

 

2. ბოლო ორი წლის განმავლობაში . . . 

  

დ
ი
ახ

 

არ
ა 

(ა
რ

 ვ
ი
ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 

პა
სუ

ხზ
ე)

 

1.  

დასწრებიხართ თუ არა თქვენი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის  მიერ მოწყობილ ტრენინგს, 

შეხვედრას ან ღონისძიებას? 

1  0  -1  -2 

2.  
დაგირეკავთ თუ არა თქვენს 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში?  
1  0  -1  -2 

3. 
მისულხართ თუ არა თქვენს 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში?  
1  0  -1  -2 

4.  

მოსულა თუ არა თქვენი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის  წარმომადგენელი თქვენს 

სახლში ან სამეზობლოში? 

1  0  -1  -2 

5. 

დაკავშირებიხართ თუ არა თქვენს ადგილობრივ 

თვითმმართველობას სოციალური ქსელის 

(ფეისბუქის) მეშვეობით? 

1  0  -1  -2 

 

3. [ეს კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც კითხვა 2-ის ვარიანტ 3-ზე უპასუხა 

„დიახ“] ტერიტორიულად რამდენად ადვილად მისასვლელი იყო თქვენთვის 

მუნიციპალიტეტის შენობა? 
 

ადვილად  1 

საშუალოდ 2 

რთულად 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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4. [ეს კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც კითხვა 2-ის ვარიანტ 2-ზე, 3-ზე ან 5-ზე 

უპასუხა „დიახ“] რამდენად დააკმაყოფილა მუნიციპალიტეტმა თქვენი 

მოთხოვნა? [ინტერვიუერს: თუ რესპონდენტმა რამდენჯერმე მიმართა 

მუნიციპალიტეტს, მაშინ  ჰკითხეთ ბოლო მიმართვის შესახებ. წაუკითხეთ 

პასუხის ვარიანტები]  

 

სრულად დააკმაყოფილა    1  

ნაწილობრივ დააკმაყოფილა 2  

არ დააკმაყოფილა, თუმცა საკითხი შედიოდა 

მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში) 

3  

არ დააკმაყოფილა, რადგან საკითხი არ შედიოდა 

მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში 

4  

ჯერ ველოდები პასუხს -5  გადადით 

კითხვაზე 6 
(უარი პასუხზე) -2  

 

5. [ეს კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც კითხვა 2-ის ვარიანტ 2-ზე, 3-ზე ან 5-ზე 

უპასუხა „დიახ“] რამდენად სწრაფად მოახდინა მუნიციპალიტეტმა თქვენს 

მიმართვაზე რეაგირება, მათ შორის უარყოფითი პასუხის ჩათვლით?  

 

ერთი დღიდან 10 დღემდე  1 

11 დღიდან ერთ თვემდე 2 

ერთიდან ექვს თვემდე 3 

ექვსი თვიდან ერთ წლამდე 4 

ერთ წელზე მეტ ხანზე 5 

საერთოდ არ ჰქონიათ რეაგირება -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
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6. [ეს კითხვა დაუსვით მხოლოდ მათ, ვინც კითხვა 2-ის ვარიანტ 3-ზე უპასუხა 

„დიახ“] რამდენად ადვილი იყო თქვენთვის პროცედურები, რომლის გავლაც 

დაგჭირდათ მუნიციპალიტეტთან მიმართვისას, საჭირო დოკუმენტების 

მომზადების ჩათვლით? 

 

ადვილი 1 

საშუალო 2 

რთული 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

7. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად იცით, რა  უფლებები გაქვთ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დონეზე გადაწყვეტილებების მიღებისას?  

კარგად ვიცი 1 

მეტ-ნაკლებად ვიცი 2 

საერთოდ არ ვიცი 3 

(უარი პასუხზე) -2 

 

8. თქვენი აზრით, ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომლის უფლება აქვს მოქალაქეს ან 

მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფს? 

  აქვს არ აქვს (არ ვიცი) (უარი 

პასუხზე) 

1 ჩაერთოს ადგილობრივი ბიუჯეტის 

პროექტის მომზადებაში 

1 0 -1 -2 

2 წერილობითი განცხადების საშუალებით 

მიმართოს მუნიციპალიტეტს მის/მათ 

დასახლებაში გარკვეული პროექტის 

განხორციელების თხოვნით 

1 0 -1 -2 

3 მოითხოვოს მუნიციპალიტეტის მერის 

უფლებამოსილების შეჩერება 

1 0 -1 -2 
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4 მოითხოვოს წლიური ანგარიში 

მუნიციპალიტეტის მერისგან 

1 0 -1 -2 

5 მოითხოვოს საკრებულოს მაჟორიტარი 

წევრის უფლებამოსილების შეჩერება 

1 0 -1 -2 

6 გამოვიდეს სიტყვით საკრებულოს 

სხდომაზე 

1 0 -1 -2 

7 გაეცნოს და მიიღოს ინფორმაცია იმის 

შესახებ, თუ რაში და როგორ იხარჯება 

მუნიციპალური ბიუჯეტი 

1 0 -1 -2 

8 მოამზადოს პეტიცია   1 0 -1 -2 

9 მოიწვიოს დასახლების საერთო კრება 1 0 -1 -2 

10 წარადგინოს საკუთარი კანდიდატურა 

მრჩეველთა საბჭოს წევრად 

1 0 -1 -2 

11 მიმართოს მუნიციპალიეტს სამედიცინო 

ხარჯების დაფარვის თხოვნით 

1 0 -1 -2 

 

9. [ბარათი 9] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ხართ 

დაინტერესებული მონაწილეობა მიიღოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში?  

დაინტერესებული ვარ 
 

1 

მეტ-ნაკლებად ვარ დაინტერესებული  2 

არ ვარ დაინტერესებული  3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

10. გთხოვთ, მითხრათ, თუ დაგჭირდათ, რამდენად ადვილად შეძლებთ გაიგოთ, 

როდის ტარდება საკრებულოს სხდომები?   
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ძალიან ადვილად 1 

მეტნკლებად ადვილად 2 

მეტნაკლებად რთულად 3 

ძალიან რთულად 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

11. ბოლო 12 თვის განმავლობაში დასწრებიხართ თუ არა თქვენი მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ან საკრებულოს კომისიის რომელიმე სხდომას?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 
 

12. ბოლო 12 თვის განმავლობაში მიგიმართავთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილი 

პირებისთვის? მიმართვაში ვგულისხმობთ ნებისმიერი ტიპის კომუნიკაციას: 

წერილობითი, სოციალური ქსელების (ფეისბუქის) საშუალებით მიმართვა, საჯარო 

შეხვედრაზე კითხვის დასმა, პირადი შეხვედრა და ა.შ. 

 დიახ არა (არ ვიცი) (უარი პასუხზე) 

თქვენი მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი - 

რწმუნებული (სოფლის გამგებელი) 

1 0 -1 -2 

თქვენი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი 1 0 -1 -2 

თქვენი მუნიციპალიტეტის მერი 1 0 -1 -2 

თქვენი მუნიციპალიტეტის მერიის რომელიმე 

სამსახურის წარმომადგენელი 

1 0 -1 -2 

სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორი  1 0 -1 -2 

http://kvemokartli.gov.ge/
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თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში 1 0 -1 -2 

ცენტრალური ხელისუფლების / სამინისტროს 

წარმომადგენელი  

1 0 -1 -2 

 

თვითმმართველობის საქმიანობის შეფასება 

 

 

13. [ბარათი 13] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი 

ან უკმაყოფილო ხართ შემდეგი სერვისების ხარისხით?  
 

[ვარიანტებისთვის 9, 10, 11, 12 არ გამოაჩინოთ კოდი „-5’ პლანშეტში მათთვის, ვინც 

გორში ცხოვრობს] 

 
მომსახურება 

 

კმ
აყ
ო
ფ
ი
ლ
ი

 

უ
ფ
რ
ო

 კ
მა
ყო

ფ
ი
ლ
ი

, 

ვი
დ
რ
ე 
უ
კმ
აყ
ო
ფ
ი
ლ
ო

 

უ
ფ
რ
ო

 უ
კმ
აყ
ო
ფ
ი
ლ
ო

, 

ვი
დ
რ
ე 
კმ
აყ
ო
ფ
ი
ლ
ი

 

უ
კმ
აყ
ო
ფ
ი
ლ
ო

 

(ა
რ

 მ
სე
ნი

ა 
ას
ეთ

ი
 

სე
რ
ვი

სი
ს 
შე
სა
ხე
ბ)

 

(ა
რ

 მ
ი
სა
რ
გე
ბლ

ი
ა 
ამ

 

მო
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რ
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თ

) 
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სა
რ
გე
ბლ
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ა 
ამ

 

სე
რ
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სი
თ
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რ
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 მ
ი
ჭ
ი
რ
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შე
ფ
ას
ებ
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(უ
არ

ი
 პ
ას
უ
ხზ

ე)
 

1 
მუნიციპალიტეტის სოციალური 

დახმარებები 
1 2 3 4 

-4 -5 
-1 -2 

2 

სამედიცინო მომსახურებასთან 

დაკავშირებული ფინანსური 

დახმარებები 

1 2 3 4 

-4 -5 

-1 -2 

3 

ავარიული საცხოვრებელი სახლების და 

ეზოების შეკეთება / ფასადების 

მოწესრიგება 

1 2 3 4 

-4 -5 

-1 -2 

4 სკოლამდელი აღზრდა 1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

5 
არქივის / საჯარო რეესტრის 

მომსახურება 
1 2 3 4 

-4 -5 
-1 -2 

6 მუზეუმები 1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

7 ბიბლიოთეკები 1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

8 
სპორტული ორგანიზაციები და 

ღონისძიებები 
1 2 3 4 

-4 -5 
-1 -2 
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9 გარე განათება 1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

10 სანიაღვრე ქსელი  1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

11 კანალიზაცია  1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

12 სასმელი წყალი  1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

13 სარწყავი წყალი  1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

14 გზები თქვენს დასახლებაში 1 2 3 4 -4  -1 -2 

15 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

16 ნარჩენების გატანა 1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

17 
ქუჩების, სკვერების, ბაღების 

დასუფთავება  
1 2 3 4 

-4 -5 
-1 -2 

18 
სარიტუალო მომსახურეობა (მაგ. 

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა) 
1 2 3 4 

-4 -5 
-1 -2 

19 
უპატრონო ცხოველების მოვლა-

პატრონობა 
1 2 3 4 

-4 -5 
-1 -2 

20 
საჭიროების შემთხვევაში დროებითი 

თავშესაფრით უზრუნველყოფა 
1 2 3 4 

-4 -5 
-1 -2 

21 მშენებლობის ნებართვის გაცემა 1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

22 გარე ვაჭრობის რეგულირება 1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

23 პარკები და გამწვანება 1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

24 
შშმ პირებისთვის ადაპტირებული 

გარემოს შექმნა  
1 2 3 4 

-4 -5 
-1 -2 

25 

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში 

გაწვევასთან დაკავშირებული 

პროცედურა 

1 2 3 4 

-4 -5 

-1 -2 

26 სამედიცინო დაწესებულებები 1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

27 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა  1 2 3 4 -4 -5 -1 -2 

28 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის 

თანადაფინანსების პროგრამა (90/10 

პროცენტზე) 
1 2 3 4 

-4 -5 

-1 -2 

29 
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა 

(საზოგადოების მიერ შემოთავაზებული 

პროექტების განხორციელება) 
1 2 3 4 

-4 -5 

-1 -2 

30 
ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობისა და 

თანადაფინანსების პროგრამა 
1 2 3 4 

-4 -5 
-1 -2 

 

14. [ბარათი 14] ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენი აზრით, რა უნდა იყოს თქვენი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტისთვის ყველაზე მეტად 

პრიორიტეტული? გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი.  

-1 (არ ვიცი) 
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-2 (უარი პასუხზე) 

1 მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებები 

2 
სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული 

ფინანსური დახმარებები 

3 
ავარიული საცხოვრებელი სახლების და ეზოების 

შეკეთება / ფასადების მოწესრიგება 

4 სკოლამდელი აღზრდა 

5 არქივის / საჯარო რეესტრის მომსახურება 

6 მუზეუმები 

7 ბიბლიოთეკები 

8 სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები 

9 გარე განათება 

10 სანიაღვრე ქსელი  

11 კანალიზაცია  

12 სასმელი წყალი  

13 სარწყავი წყალი  

14 გზები თქვენს დასახლებაში 

15 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 

16 ნარჩენების გატანა 

17 ქუჩების, სკვერების, ბაღების დასუფთავება  

18 
სარიტუალო მომსახურეობა (მაგ. სასაფლაოების 

მოვლა-პატრონობა) 

19 
უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის 

სტერილიზაცია (დაკოდვა) 

20 
საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფა 

21 მშენებლობის ნებართვის გაცემა 

22 გარე ვაჭრობის რეგულირება 

23 პარკები და გამწვანება 

24 შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა  

25 
სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან 

დაკავშირებული პროცედურა 

26 სამედიცინო დაწესებულებები 

27 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა  
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28 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანადაფინანსების 

პროგრამა (90/10 პროცენტზე) 

29 
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა (საზოგადოების მიერ 

შემოთავაზებული პროექტების განხორციელება) 

30 
ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობისა და 

თანადაფინანსების პროგრამა 

 

15. [ბარათი 15] ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, თქვენ რომელ სფეროს მოაკლებდით 

თანხას, რომ თქვენთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე მეტი დახარჯულიყო? 

გთხოვთ დაასახელოთ მაქსიმუმ ხუთი პასუხი.  

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

1 მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებები 

2 
სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული 

ფინანსური დახმარებები 

3 
ავარიული საცხოვრებელი სახლების და ეზოების 

შეკეთება / ფასადების მოწესრიგება 

4 სკოლამდელი აღზრდა 

5 არქივის / საჯარო რეესტრის მომსახურება 

6 მუზეუმები 

7 ბიბლიოთეკები 

8 სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები 

9 გარე განათება 

10 სანიაღვრე ქსელი  

11 კანალიზაცია  

12 სასმელი წყალი  

13 სარწყავი წყალი  

14 გზები თქვენს დასახლებაში 

15 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 

16 ნარჩენების გატანა 

17 ქუჩების, სკვერების, ბაღების დასუფთავება  

18 
სარიტუალო მომსახურეობა (მაგ. სასაფლაოების 

მოვლა-პატრონობა) 

19 
უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის 

სტერილიზაცია (დაკოდვა) 
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20 
საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფა 

21 მშენებლობის ნებართვის გაცემა 

22 გარე ვაჭრობის რეგულირება 

23 პარკები და გამწვანება 

24 შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა  

25 
სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან 

დაკავშირებული პროცედურა 

26 სამედიცინო დაწესებულებები 

27 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა  

28 
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თანადაფინანსების 

პროგრამა (90/10 პროცენტზე) 

29 
სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამა (საზოგადოების მიერ 

შემოთავაზებული პროექტების განხორციელება) 

30 
ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობისა და 

თანადაფინანსების პროგრამა 

 

16. რა სახის მომსახურების არსებობას / დამატებას ისურვებდით თქვენს 

დასახლებულ პუნქტში, რომელიც ამჟამად არ არსებობს? [არ წაუკითხოთ პასუხის 

ვარიანტები! მაქსიმუმ ხუთი პასუხი]   

 (არ ვიცი) -1 

 (უარი პასუხზე) -2 

 (არაფრის დამატება არ არის საჭირო) -5 

1 
საცხოვრებელი სახლების და ეზოების შეკეთება / 

ფასადების მოწესრიგება 

 

2 
სკოლამდელი აღზრდა / საბავშვო ბაღის 

დაწესებულებების დამატება 

 

3 მუზეუმები  

4 ბიბლიოთეკები  

5 სპორტული ორგანიზაციები და ღონისძიებები  

6 გარე განათება  

7 სანიაღვრე ქსელის მოწესრიგება   

8 კანალიზაცია  

9 სასმელი წყალი  

10 სარწყავი არხები  
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12 შიდა საქალაქო/ სასოფლო გზები  

13 საზოგადოებრივი ტრანსპორტი  

14 ნარჩენების გატანა  

15 
სარიტუალო მომსახურეობა (მაგ. სასაფლაოების 

მოვლა-პატრონობა) 

 

16 
უპატრონო ცხოველების მოვლა-პატრონობა, მათ შორის 

სტერილიზაცია (დაკოდვა) 

 

17 
საჭიროების შემთხვევაში დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფა 

 

18 მშენებლობის ნებართვების რეგულირება  

19 გარე ვაჭრობის რეგულირება  

20 პარკები და გამწვანება  

21 
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება (თეატრი, 

კონცერტები, გამოფენები და ა.შ.) 

 

22 ახალი სამედიცინო დაწესებულებების გახსნა  

23 
არსებული სამედიცინო დაწესებულებების 

გაუმჯობესება 

 

24 უფასო ტრენაჟორები ეზოებსა და პარკებში  

25 

უფასო საგანმანათლებლო და სპორტული 

კურსები/წრეები (მაგალითად უცხო ენის, 

კომპიუტერის, ჭიდაობის, ფეხბურთის და ა.შ.) 

 

26 დევნილების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება  

27 ატრაქციონები  

28 სპორტული მოედნები  

29 სხვა (მიუთითეთ)  

 

17. [წაუკითხეთ] რამდენად ხშირად დადის თქვენს დასახლებულ პუნქტში ნაგვის / 

ნარჩენების გასატანად სპეციალური მანქანა?  

ყოველდღე, 1 

კვირაში ერთხელ მაინც, 2 

თვეში ერთხელ მაინც, 3 

უფრო იშვიათად, 4 
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თუ არასდროს? 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

18. [წაუკითხეთ] რამდენჯერ ყოფილა, როდესაც კომუნალური მომსახურების  

გადასახადის ქვითარი დაგვიანებით, უკვე მომდევნო თვეებში, მიგიღიათ? ეს 

ხდება... 

ყოველთვე, 1 

უმეტეს თვეს, წელიწადში თვეების ნახევარზე 

მეტჯერ,  

2 

წელიწადში ორიდან ექვსამდე, 3 

წელიწადში ერთხელ მაინც, 4 

უფრო იშვიათად, 5 

თუ არასდროს? 6 

(არ ვიცი/არ მახსოვს) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

19. ბოლო 12 თვის განმავლობაში, მიგიმართავთ თუ არა თქვენი ადგილობრივი 

თვითმმართველობისთვის ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით დახმარების 

მიღების მიზნით?   

დიახ 1  

არა 0 
გადადით 

კითხვაზე 22 (უარი პასუხზე) -2 

 

 

20. რამდენად რთული ან მარტივი პროცედურების გავლა მოგიწიათ ჯანდაცვის 

საკითხებთან დაკავშირებული დახმარების მიღების მიზნით? 

რთული 1 
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საშუალო 2 

მარტივი 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

21. [ბარათი 21] ამ ბარათის გამოყენებით, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ 

თქვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ ჯანდაცვის საკითხებთან 

დაკავშირებით მიღებული დახმარებით?  

ძალიან კმაყოფილი 1 

კმაყოფილი 2 

არც უკმაყოფილო და არც კმაყოფილი 3 

უკმაყოფილო 4 

ძალიან უკმაყოფილო 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

22. ბოლო 12 თვის განმავლობაში, მიგიმართავთ თუ არა თქვენი ადგილობრივი 

თვითმმართველობისთვის დახმარების მიღების მიზნით?  [ინტერვიუერს: 

განუმარტეთ რესპონდენტს, რომ აქ არ იგულისხმება ჯანდაცვასთან 

დაკავშირებული დახმარება და ქულებით შეფასებაზე დაფუძნებული დახმარება, 

რომელსაც სოციალური აგენტი განსაზღვრავს. აქ იგულისხმება სხვა ფულადი, ან 

არაფულადი დახმარება, რომლითაც თვითმართველობა დაეხმარა რესპონდენტს ან 

მის შინამეურნეობას] 

დიახ 1  

არა 0 
გადადით 

კითხვაზე 25 (უარი პასუხზე) -2 
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23. რამდენად რთული ან მარტივი პროცედურების გავლა მოგიწიათ ამ სოციალური 

დახმარების მიღების მიზნით? 

რთული 1 

საშუალო 2 

მარტივი 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

24.  მიიღეთ თუ არა სოციალური დახმარება თქვენი ადგილობრივი 

თვითმმართველობისგან?  

დიახ 1 

არა 0 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

25. მიგიმართავთ თუ არა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, თვითმმართველობისთვის 

თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას თანადაფინანსების მიზნით?  
 

დიახ 1 

არა 0 გადადით 

კითხვა 27-ზე 
(არ გვაქვს ამხანაგობა) -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

26. [ბარათი 26] ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, თვითმმართველობისთვის რომელ 

საკითხებზე მიგიმართავთ თქვენ ან თქვენი კორპუსის/სამეზობლოს ამხანაგობას?  

[აირჩიეთ რამდენიმე ვარიანტი] 

 

სადარბაზოების რეაბილიტაცია 1 
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სახურავების შეცვლა-შეკეთება 2 

ფასადების მოწესრიგება 3 

ეზოების მოასფალტება 4 

საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 5 

ეზოს კეთილმოწყობა (სკვერის მოწყობა) 6 

სხვა (მიუთითეთ) _______________ 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

 

27. ტერიტორიულად რამდენად ადვილად ხელმისაწვდომია საბავშო/ბაგა-ბაღი 

თქვენი დასახლებისთვის? 
 

ადვილად  1 

საშუალოდ 2 

რთულად 3 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 
 

28. [ბარათი 28] ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით 

ან არ ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ თქვენს მუნიციპალიტეტს აქვს საკმარისი 

ფინანსური რესურსები თქვენი დასახლებული პუნქტის შესაბამისი სერვისებით 

უზრუნველსაყოფად?  

სრულად ვეთანხმები 1 

ვეთანხმები 2 

არც ვეთანხმები, არც არ ვეთანხმები 3 

არ ვეთანხმები 4 
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საერთოდ არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

29. გთხოვთ, მითხრათ, ეთანმხებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგს:  

  

ვე
თ
ან
ხ
მე
ბი

 

არ
 ვ
ეთ

ან
ხ
მე
ბი

 

(ა
რ

 ვ
ი
ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ
ას
უ
ხზ

ე)
 

1 ჩემი ადგილობრივი თვითმმართველობა 

ითვალისწინებს მოსახლეობის მოსაზრებებს 

1 0 -1 -2 

2 ჩემს ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხალხს  

თანამდებობებზე ნაცნობობით ნიშნავენ 

1 0 -1 -2 

3 ჩემს ადგილობრივ თვითმმართველობაში საკუთარი 

საქმის პროფესიონალები მუშაობენ 

1 0 -1 -2 

4 ჩემს ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

კორუფციის პრობლემა არსებობს 

1 0 -1 -2 

 

30. თქვენი აზრით, რამდენად ადვილია მოქალაქისთვის გაეცნოს და მიიღოს 

ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რაში და როგორ იხარჯება მუნიციპალური 

ბიუჯეტი? 
 

ძალიან ადვილია  1 

მეტნაკლებად ადვილია 2 

მეტნაკლებად რთულია 3 

ძალიან რთულია 4 
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შეუძლებელია -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

31. რამდენად ინფორმირებული ხართ იმის შესახებ, თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებს 

ადგილობრივი თვითმმართველობა თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე? 
 

არ ვარ ინფორმირებული 1 

მეტ-ნაკლებად  ინფორმირებული ვარ 2 

ინფორმირებული ვარ 3 

არც ერთი საკითხი არ მაინტერესებს -5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

32.  [ბარათი 32] გთხოვთ, მითხრათ, ბარათზე ჩამოთვლილთაგან, ძირთადად რა 

საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი 

საქმიანობის შესახებ? [მიიღეთ არაუმეტეს სამი პასუხი.]   

ადგილობრივი თვითმმართველობის  ვებგვერდები 1 

სოციალური ქსელები (ფეისბუქი) 2 

ფოსტა 3 

ელექტრონული ფოსტა 4 

საკრებულოს სხდომებზე დასწრება 5 

საინფორმაციო ბუკლეტი 6 

მობილური აპლიკაცია 7 

ადგილობრივი გაზეთები/ჟურნალები 8 
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ადგილობრივი რადიო/ტელევიზია 9 

ქუჩაში განთავსებული ბანერები  10 

საზოგადოებრივი შეხვედრები 11 

კარდაკარ კამპანია 12 

სატელეფონო ზარები 13 

მეგობრები, მეზობლები და ნათესავები 14 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები  (მაგ. „ბირჟა“)  15 

მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ე.წ. 

რწმუნებული/სოფლის გამგებელი) 

16 

სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________ 17 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

33. [ბარათი 32] და ამავე ბარათის გამოყენებით, რა არის თქვენთვის საუკეთესო გზა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის და მისი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის 

მისაღებად? [ერთი პასუხი.]   
 

ადგილობრივი თვითმმართველობის  ვებგვერდები 1 

სოციალური ქსელები (ფეისბუქი) 2 

ფოსტა 3 

ელექტრონული ფოსტა 4 

საკრებულოს სხდომებზე დასწრება 5 

საინფორმაციო ბუკლეტი 6 

მობილური აპლიკაცია 7 

ადგილობრივი გაზეთები/ჟურნალები 8 
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ადგილობრივი რადიო/ტელევიზია 9 

ქუჩაში განთავსებული ბანერები  10 

საზოგადოებრივი შეხვედრები 11 

კარდაკარ კამპანია 12 

სატელეფონო ზარები 13 

მეგობრები, მეზობლები და ნათესავები 14 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები  (მაგ. „ბირჟა“)  15 

მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი  ე.წ. 

რწმუნებული/სოფლის გამგებელი) 

16 

სხვა (ჩაინიშნეთ)___________________ 17 

/(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

34. [ბარათი 34] გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად კმაყოფილი ან უკმაყოფილო ხართ 

შემდეგი დაწესებულებების მუშაობით?  
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1 პოლიცია 1 2 3 4 5 -5 -1 -2 

2 იუსტიციის სახლები  1 2 3 4 5 -5 -1 -2 
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3 [არ იკითხოთ ქალაქ გორში] 

საზოგადოებრივი ცენტრები 

(იუსტიციის სახლების 

ადგილობრივი 

წარმომადგენლობები)  

1 2 3 4 5 -5 -1 -2 

4 სასწრაფო დახმარება 1 2 3 4 5 -5 -1 -2 

5 სახანძრო/სამაშველო სამსახური  1 2 3 4 5 -5 -1 -2 

6 სასოფლო სამეურნეო ცენტრები / 

ტექნიკის ბაზები 

1 2 3 4 5 -5 -1 -2 

7 გორის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 

1 2 3 4 5  -1 -2 

8 გორის მუნიციპალიტეტის მერია 1 2 3 4 5  -1 -2 

 

35. თქვენი აზრით, ქვემოთ მოცემული საკითხებიდან რომელი უნდა მოაგვაროს 

ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რომელი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაიკითხეთ თანმიმდევრობით. მხოლოდ ერთი 

პასუხი ყოველ საკითხთან დაკავშირებით.] 
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1  სამუშაო ადგილები  1 2 3 4 -1 -2 

2  გარემოს დაცვა   1 2 3 4 -1 -2 

3  დანაშაულთან ბრძოლა 1 2 3 4 -1 -2 

4 სპორტის ხელშეწყობა 1 2 3 4 -1 -2 

5 კულტურის ხელშეწყობა 1 2 3 4 -1 -2 

6  სოფლის მეურნეობა   1 2 3 4 -1 -2 
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7  ჯანდაცვა  1 2 3 4 -1 -2 

8  სოციალური დაცვა  1 2 3 4 -1 -2 

9  ენერგეტიკა   1 2 3 4 -1 -2 

10 ეკოლოგია 1 2 3 4 -1 -2 

11  განათლება   1 2 3 4 -1 -2 

12 
კომუნალური მომსახურების 

უზრუნველყოფა 
1 2 3 4 -1 -2 

13 

ინფრასტრუქტურული 

საკითხები (მაგ. გზები, განათება, 

კეთილმოწყობა და ა.შ.) 

1 2 3 4 -1 -2 

14 სახანძრო/სამაშველო სამსახური 1 2 3 4 -1 -2 

15 პოლიცია 1 2 3 4 -1 -2 

16 

ტურისტული ობიექტების 

კეთილმოწყობა, მათ შორის 

მუზეუმები, კულტურული და 

ისტორიული ძეგლები 

1 2 3 4 -1 -2 

 

36. [ბარათი 36] რამდენად ხშირად განიხილავთ ხოლმე თქვენს 

მეზობლებთან ერთად თქვენს დასახლებაში არსებულ პრობლემებს? გთხოვთ, 

გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ ნიშნავს „არასდროს“, ხოლო კოდი ‘5’ 

ნიშნავს „ყოველთვის“. 

 |____|____| კოდი  

(არ ვიცი)  -1 

(უარი პასუხზე)  -2 

 

37.  [ბარათი 37] გთხოვთ მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს 

ეთანხმებით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მას შემდეგ, რაც რესპონდენტი აარჩევს 

მოსაზრებას, შეეკითხეთ: ,,თქვენ სრულად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, თუ 

უბრალოდ ეთანხმებით მას?” მხოლოდ ერთი პასუხი.] 
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მოსაზრება 1:  
 

ადამიანები ბავშვებივით არიან. 

მთავრობამ ისე უნდა იზრუნოს მათზე, 

როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე. 

მოსაზრება 2:  
 

მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: 

ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც 

უფროსები, და უნდა აკონტროლებდნენ 

მთავრობას. 

სრულად 

ვეთანხმები 

პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 

ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

სრულად 

ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 

1 2 3 4 

[არ წაუკითხოთ!] არცერთს არ 

ვეთანხმები  5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

რესპონდენტის მახასიათებლები 

 

38.  [ბარათი 38] ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? 

გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი, რომელიც შეესაბამება 

რესპონდენტის ძირითად საქმიანობას.] 

ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ 1  

გადადით 

კითხვაზე 40 

ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ 2 

ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ 3 

ვარ უმუშევარი 4 

ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე 

(მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა 

/ სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით 

5 
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ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც 

რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), 

სეზონური სამუშაოს ჩათვლით 

6 

ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირი და მუშაობა არ შემიძლია 
7 

 

გადადით 

კითხვაზე 40 სხვა 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

39.  [ბარათი 39] ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რა უფრო შეესაბამება იმ სფეროს, 

რომელშიც მუშაობთ? [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

სოფლის მეურნეობა, ნადირობა ან მეტყევეობა 1 

მეთევზეობა 2 

სამთო მრეწველობა  3 

მრეწველობა 4 

ელექტრომომარაგება, გაზმომარაგება ან წყალმომარაგება 5 

მშენებლობა 6 

საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; საავტომობილო საშუალებების, 

მოტოციკლების, პირადი მოხმარების და საოჯახო ნივთების 

შეკეთება 

7 

სასტუმროები, რესტორნები ან კაფეები 8 

ტრანსპორტი, ტვირთის გადაზიდვა და შენახვა, ფოსტა 9 

ფინანსური მომსახურება / საბანკო საქმე 10 

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობა 11 

მთავრობა, სახელმწიფო მართვა და თავდაცვა 12 
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განათლება 13 

ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა 14 

სამოქალაქო საზოგადოება / არასამთავრობო ორგანიზაციები 15 

მასმედია 16 

სხვა  17 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

40.  [ბარათი 40] ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი 

შემოსავლების ჯამი. გასულ თვეში თქვენი ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად 

შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოყვანილ რომელ 

ჯგუფში ექცევა ეს შემოსავალი?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! საუბარია რესპონდენტის და მისი ოჯახის 

წევრების მიერ ხელზე აღებულ თანხაზე.] 

1200 ლარზე მეტი 1 

801 – 1200 ლარი 2 

501 – 800 ლარი 3 

301 – 500 ლარი 4 

181 - 300 ლარი 5 

180 ლარამდე 6 

(0) 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

41. [აჩვენეთ ბარათი 40] ამავე ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რა იყო თქვენი 

ოჯახის საერთო დანახარჯი გასულ თვეში?  
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1200 ლარზე მეტი 1 

801 – 1200 ლარი 2 

501 – 800 ლარი 3 

301 – 500 ლარი 4 

181 - 300 ლარი 5 

180 ლარამდე 6 

(0) 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

42. საქართველოში მრავალი ეთნოსის წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ 

ეთნიკურ ჯგუფს მიაკუთვნებთ თავს?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. მხოლოდ 

ერთი პასუხი.] 

ეთნიკური სომეხი 1 

ეთნიკური აზერბაიჯანელი 2 

ეთნიკური ქართველი 3 

ეთნიკური ოსი 4 

ეთნიკური რუსი 5 

ეთნიკური ქურთი ან იეზიდი 6 

სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

43. [ბარათი 43] ამ ბარათზე მოყვანილთაგან, რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ 

მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ საფეხურს?  
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დაწყებითი განათლების გარეშე. 1 

დაწყებითი განათლება (დასრულებული ან 

დაუსრულებელი). 
2 

არასრული საშუალო განათლება. 3 

სრული საშუალო განათლება. 4 

საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური განათლება. 5 

არასრული უმაღლესი განათლება. 6 

უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან 

სპეციალისტის დიპლომი). 
7 

სამეცნიერო ხარისხი. 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

  

 

44. რამდენად ხშირად სარგებლობთ ინტერნეტით? თქვენ სარგებლობთ ინტერნეტით 

... [წაუკითხეთ:] 

ყოველდღე, 1 

კვირაში ერთხელ მაინც, 2 

თვეში ერთხელ მაინც, 3 

უფრო იშვიათად, 4 

თუ არასოდეს? 5 

[არ წაუკითხოთ!] (არ ვიცი, რა არის ინტერნეტი) 6 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

45. [ბარათი 45] ხართ თუ არა იძულებით გადაადგილებული პირი?  

დიახ, ცხინვალის რეგიონიდან 1991-92 წლებში  1 

დიახ, ცხინვალის რეგიონიდან 2008 წელს 2 

დიახ, აფხაზეთიდან 3 
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დიახ, სხვა რეგონიდან (ეკომიგრანტი) 4 

არა 5 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

46. აქვს თუ არა თქვენს ოჯახს სოციალურად დაუცველის სტატუსი?  

დიახ  1 

არა 0 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 


