
„მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის განხორციელებაში -

მონიტორინგი და რეკომენდაციები“

12 ივნისი, 2017



შერჩეული მუნიციპალიტეტები
1. ეთნიკური უმცირესობებით
დასახლებული:
• მარნეულის მუნიციპალიტეტი
• გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
• ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

3. ტეროტირიული ოპტიმიზაციის 
პროცესში გაყოფილი :
• ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
• გორის მუნიციპალიტეტი
• მცხეთის მუნიციპალიტეტი

2. დეპრესიული ზონა : 
• თიანეთის მუნიციპალიტეტი
• დუშეთის მუნიციპალიტეტი
• თეთრიწყარო მუნიციპალიტტეი

4. თვითმმართველლი ქალაქი, სადაც 
ამომრჩეველთა რაოდენობა 75 000-ს 
აღემატება :
• ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტი
• ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 
• ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტი 

5. მუნიციპალიტეტი, რომელიც მოიცავს დასახლებას/დასახლებებს, სადაც 
რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ზე მეტია: 

• ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
• საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

• ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი



კვლევის მეთოდოლოგია

კანონქვემდებარე აქტების ანალიზი

 მოქალაქეთა მონაწილეობასთან დაკავშირებული კანონქვემდებარე აქტების
გამოთხოვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან და გამგეობიდან/მერიიდან ;

 მიღებული ინფორმაციის დამუშავება შემუშავებული ინსტრუმენტის მიხედვით;

პრაქტიკის ანალიზი

 მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვა
მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან და გამგეობიდან/მერიიდან ;

 გამართული სხდომების/კრებების შეფასება შემუშავებული ინსტრუმენტის
მიხედვით ;



მოქალაქეთა მონაწილეობასთან 
დაკავშირებული მუნიციპალური აქტების 

ანალიზი 



დასახლების საერთო კრება



1. საერთო კრების შიდაორგანიზაციული მოწყობის საკითხი

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ არის 
იდენტიფიცირებული დასახლებები და 
შესაბამისი საერთო კრებები. 

• არ არის განსაზღვრული საერთო კრების 
მოწვევის წესი იმ დასახლებებში, სადაც 
რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 
2000-ს აღემატება

• რეკომენდირებულია, საერთო კრების 
ტიპური დებულებით განისაზღვროს
დასახლებების და შესაბამისი საერთო 
კრებების იდენტიფიცირება ამომრჩეველთა
რაოდენობის მიხედვით

• რეკომენდირებულია, განისაზღვროს საერთო 
კრების მოწვევის კონკრეტული წესი იმ
დასახლებებში, სადაც რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს აღემატება



2. საერთო კრების ინიცირება  და მოწვევის ორგანიზება

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• დაუშვებელია საერთო კრების მიერ იმ საკითხის 
განხილვა, რომელიც არ შედის დღის წესრიგში

• საერთო კრების ორგანიზების ნაწილში არაა 
გამიჯნული გამგებლის/მერისა და საერთო კრების 
ინიციატორის ვალდებულებები

• ცალკეულ შემთხვევებში არ არის განსაზღვრული 
საერთო კრების მოწვევის თარიღის განსასზღვრის 
წესი

• საერთო კრების გამართვის შესახებ ინფორმაციის 
გამოქვეყნების წესი არ არის განსაზღვრული

• რეკომენდირებულია, საერთო კრებას ჰქონდეს 
უფლებამოსილება განიხილოს საკითხები, რომელიც 
არ არის გათვალისწინებული დღის წესრიგით, თუმცა 
შედის საერთო კრების უფლებამოსილებებში

• რეკომენდირებულია, გაიმიჯნოს ვალდებულებები 
გამგეობას/მერიას და საერთო კრების ინიციატორებს 
შორის საერთო კრების ორგანიზების ნაწილში

• რეკომენდირებულია, დებულებით განისაზღვროს 
საერთო კრების გამართვის თარიღის გამოთვლის წესი 
და შესაბამისი ვადები

• რეკომენდირებულია, განისაზღვროს საერთო კრების 
შესახებ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 
ინფორმაციის ჩამონათვალი და გამოქვეყნების წესი



საერთო კრების სხდომის ორგანიზება

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• არ არის რეგლამენტირებული 
დაინტერესებულ პირთა დასწრება 
საერთო კრების სხდომაზე და მათი
მონაწილეობის საკითხები

• რეკომენდირებულია, საერთო კრებაზე 
დასწრებისა და აზრის გამოთქმის 
უფლება მიეცეს ნებისმიერ 
დაინტერესებულ პირს, მოხდეს მათი 
მონაწილეობის რეგლამენტაცია



კრების შიდასტრუქტურული საკითხები

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები:

• არ არის განსაზღვრული რჩეულის 
კანდიდატურისთვის შეუთავსებელ პირთა 
წრე  

• რჩეული უფლებამოსილებათა
ჩამონათვალი ზოგადია

• საერთო კრებას არ აქვს რჩეულის 
არჩევისთვის კენჭისყრის ფორმის 
განსაზღვრის უფლებამოსილება

• რეკომენდირებულია, განისაზღვროს
რჩეულის კანდიდატურისათვის 
შეუთავსებელ პირთა წრე

• რეკომენდირებულია, განისაზღვროს 
რჩეულის უფლებამოსილებათა 
დეტალური ჩამონათვალი

• რეკომენდირებულია, საერთო კრებას 
მიენიჭოს რჩეულის კანდიდატურის 
არჩევისთვის კენჭისყრის ფორმის 
განსაზღვრის უფლებამოსილება



საერთო კრების გადაწყვეტილება

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• არ არის განსაზღვრული გადაწყვეტილების 
ლეგიტიმაციის გენდერული ასპექტი

• არ არის განსაზღვრული გადაწყვეტილებაზე 
რეაგირების წესი/წესი ზოგადია

• არ არის განსაზღვრული საერთო კრების 
გადაწყვეტილების გამოქვეყნების წესი

• რეკომენდირებულია, განისაზღვროს
ორგანული კანონის ნორმის პრაქტიკაში 
განხორციელების მექანიზმი

• რეკომენდირებულია, განისაზღვროს საერთო 
კრების გადაწყვეტილებაზე რეაგირების 
სამართლებრივად სავალდებულო მექანიზმი

• რეკომენდირებულია, დასახლების საერთო 
კრების ტიპური დებულებით განისაზღვროს 
საერთო კრების გადაწყვეტილების 
გამოქვეყნების წესი და გამოქვეყნებაზე 
ვალდებული პირი



პეტიცია



პეტიციის წარდგენის წესი
გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• პეტიციის წარდგენის უფლებამოსილება აქვს 
თვითმმართველ ერთეულში 
რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 
1 %-ს

• პეტიციის წარმდგენ სუბიექტებში არ არის 
გათვალისწინებული დასახლების საერთო 
კრება

• სავალდებულოა განმარტებითი ბარათის 
წარდგენა და ხელმოწერების ბლანკის 
დამოწმება

• პეტიციის წესით წარსადგენ საკითხთა 
ჩამონათვალი არ არის განსაზღვრული 

• რეკომენდირებულია, პეტიციის წარმდგენ 
ამომრჩეველთა 1 %-იანი ზღვარი შემცირდეს და 
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტში 
რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობის 
გათვალისწინებით (მაგ. 10000-20000 – 1%, 20000-
40000 – 0.8%, 40000-60000-0.6%, 60000-80000-0.4% 
და ა.შ)

• რეკომენდირებულია, პეტიციის წარმდგებ 
სუბიექტთა წრე განისაზრვროს ორგანული 
კანონის შესაბამისად

• რეკომენდირებულია, რეგლამენტი არ აწესებდეს 
პეტიციის წარდგენისათვის დამატებით 
ბარიერებს

• რეკომენდირებულია, განისაზღვროს პეტიციის 
წესით წარსადგენ საკითხთა დეტალური 
ჩამონათვალი



სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო



საბჭოს შემადგენლობა

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• არ არის განსაზღვრული წევრთა 
კონკრეტული რაოდენობა

• არ არის განსაზღვრული საბჭოს 
დაკომპლექტების წესი ან შემადგენლობას 
ამტკიცებს გამგებელი/მერი დისკრეციული 
უფლებამოსილების ფარგლებში

• რეკომენდირებულია, დებულებით 
განისაზღვროს საბჭოს წევრთა 
კონკრეტული რაოდენობა/წევრთა 
პროპორცია

• რეკომენდირებულია, საბჭოს წევრების 
შერჩევა მოხდეს კონკურსის წესით და 
დებულებით დეტალურად განისაზღვროს 
კონკურსის პროცედურა.



საბჭოს უფლებამოსილებამოსილებები

გამოვლენილი ხარვეზები: რეკომენდაციები:

• არ არის გათვალისწინებული წევრთა მიერ 
ცალკეული ინიციატივების შემუშავებისა 
და წარდგენის უფლებამოსილება

• არ არის განსაზღვრული საბჭოს 
უფლებამოსილების ვადა

• რეკომენდირებულია, საბჭოს წევრს
მიენიჭოს ცალკეულის ინიციატივების 
შემუშავებისა და წარდგენის 
უფლებამოსილება

• რეკომენდირებულია, საბჭოს 
უფლებამოსილების ვადა განისაზღვროს 
გამგებლის/მერის უფლებამოსილების 
ვადით



საბჭოს სხდომის მოწვევა
გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• არ არის რეგლამენტირებული საბჭოს წევრთა 
განსაზღვრული რაოდენობის მიერ საბჭოს 
მოწვევის შესაძლებლობა

• საბჭოს სხდომა მოიწვევა მინიმუმ სამ თვეში 
ერთხელ 

• არ არის განსაზღვრული დღის წესრიგის 
არსებობისა და საბჭოს სხდომის დღის 
წესრიგის შესაბამისად წარმართვის 
ვალდებულება

• არ არის განსაზღვრული სხდომის შესახებ 
ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების 
წესი 

• რეკომენდირებულია, საბჭოს სხდომის
ინიცირების უფლება მიენიჭოს საბჭოს წევრთა 
განსაზღვრულ რაოდენობას

• რეკომენდირებულია, დებულებით 
განისაზღვროს საბჭოს სხდომის მოწვევის 
ვალდებულება მინიმუმ თვეში ერთხელ

• რეკომენდირებულია, დებულება 
ითვალისწინებდეს დღის წესრიგის 
არსებობისა და საბჭოს სხდომის დღის 
წესრიგის შესაბამისად წარმართვის 
აუცილებლობას

• რეკომენდირებულია, განისაზღვროს სხდომის 
შესახებ ინფორმაციის პროაქტიულად 
გამოქვეყნების წესი ან გაკეთდეს მითითება 
კონკრეტულ ნორმაზე



საბჭოს საქმიანობის წესი

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• არ არის გათვალისწინებული სამოქალაქო 
მრჩეველთა საბჭოს სხდომაზე 
დაინტერესებულ პირთა დასწრების 
შესაძლებლობა

• არ არის გათვალისწინებული 
გამგებლისთვის/მერისთვის საბჭოს 
გადაწყვეტილების მიწოდებისა და მასზე 
რეაგირების პროცედურები

• რეკომენდირებულია, დებულებით მოხდეს 
საბჭოს სხდომაზე დაინტერესებულ პირთა 
დასწრებისა და მათ მიერ აზრის გამოთქმის 
რეგლამენტაცია

• რეკომენდირებულია, განისაზღვროს საბჭოს 
გადაწყვეტილების გამგებლის/მერისთვის 
მიწოდების წესი და მასზე გამგებლის/მერის 
რეაგირების პროცედურები



შიდასტრუქტურული საკითხები
გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• საბჭოს თავჯდომარეს ნიშნავს 
გამგებელი/მერი

• გამგებელი/მერი უფლებამოსილია 
ერთპიროვნულად შეუწყვიტოს 
საბჭოს თავჯდომარეს 
უფლებამოსილება

• საბჭოს მდივნის ფუნქციას ასრულებს 
საბჭოს ერთ-ერთი წევრი

• რეკომენდირებულია, საბჭოს 
თავჯდომარე აირჩეოდეს საბჭოს 
შემადგენლობიდან საბჭოს წევრთა 
მიერ

• რეკომენდირებულია, თავჯდომარის 
უფლებამოსილების შეწყვეტის 
საფუძვლები განისაზღვროს 
დებულებით და გამგებელს/მერს არ 
ჰქონდეს მისი უფლებამოსილების 
ერთპიროვნულად შეწყვეტის უფლება

• რეკომენდირებულია, საბჭოს მდივნის 
ფუქნცია შეასრულოს 
მერიის/გამგეობის თანამშრომელმა



სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• არ არის განსაზღვრული საბჭოს 
გადაწყვეტილების სტატუსი

• არ არის განსაზღვრული საბჭოს 
გადაწყვეტილების გამოქვეყნების წესი

• არ არის განსაზღვრული საბჭოს 
გადაწყვეტილებაზე გამგებლის/მერის 
რეაგირების პროცედურები

• რეკომენდირებულია დებულებით 
განისაზრვროს საბჭოს გადაწყვეტილების 
სტატუსი

• რეკომენდირებულია, დებულებით 
განისაზღვროს საბჭოს გადაწყვეტილების 
პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი ან 
მიეთითოს დებულებებზე, რომელიც 
არეგულირებენ მუნიციპალიტეტში 
ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებას.

• რეკომენდირებულია, დებულებით 
განისაზრვროს გამგებლის/მერის მიერ საბჭოს 
გადაწყვეტილებაზე რეაგირების ფორმა და 
წესი.



საჯარო ანგარიშის წარდგენა



საჯარო ანგარიშის წარდგენის წესის რეგლამენტაცია

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

არ არსებობს  კანონქვემდებარე აქტი, რომელიც 
განსაზღვრავს მერის/გამგებლის მიერ საჯარო 
ანგარიშის მოსმენის წესსა და წარდგენის 
ფორმას.

რეკომენდირებულია, მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის/მერის და საკრებულოს წევრის მიერ 
საჯარო ანგარიშის წარდგენის წესი 
განისაზღვროს ერთი კანონქვემდებარე აქტით



დაინტერესებული პირები

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

კანონქვემდებარე აქტით/აქტებით არ არის 
განსაზღვრული საჯარო ანგარიშის 
წარდგენაზე დაინტერესებულ პირთა 
დასწრებისა და მათ მიერ აზრის გამოთქმის 
წესი 

რეკომენდირებულია, ანგარიშის განხილვაზე 
დასწრების, შეკითხვების დასმის, შენიშვნებისა 
და წინადადებების გამოთქმის 
უფლებამოსილება მიენიჭოს ნებისმიერ 
დაინტერესებულ პირს



საკრებულოს საქმიანობაში ჩართულობა



მოქალაქისა და საკრებულოს წევრის კომუნიკაცია

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

კანონქვემდებარე აქტით არ არის განსაზღვრული 
დაინტერესებული პირის უფლებები საკრებულოს 
წევრთან ურთიერთობის პროცესში

რეკომენდირებულია, კანონქვემდებარე აქტით 
განისაზღვროს დაინტერესებული პირების 
უფლებები საკრებულოს წევრებთან 
ურთიერთობის პროცესში

არ არის განსაზღვრული საკრებულოს წევრის მიერ 
დაინტერესებული პირის ინიციატივაზე 
რეაგირების წესი 

რეკომენდირებულია, კანონქვემდებარე აქტით
განისაზღვროს საკრებულოს წევრის მიერ 
დაინტერესებული პირის ინიციატივაზე 
რეაგირების სავალდებულო წესი . 



მოქალაქეთა მონაწილეობა საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, დროებითი 
სამუშაო ჯგუფის სხდომებში

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• სხდომაზე მონაწილეობისათვის აუცილებელია 
წინასწარი რეგისტრაცია

• არ არის განსაზღვრული დაინტერესებული 
პირის გამოთქმული 
მოსაზრებების/წინადადებების/ ინიციატივების 
ასახვისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი 

• რეკომენდირებულია, სხდომაზე დასწრება და 
სხდომაში მონაწილეობა დაინტერესებულ 
პირებს შეეძლოთ დამატებითი ბარიერების 
გარეშე

• რეკომენდირებულია, საკრებულოს 
რეგლამენტით განისაზღვროს 
დაინტერესებული პირის მიერ გამოთქმული 
მოსაზრებების/წინადადებების ასახვისა და 
მათზე რეაგირების სავალდებულო მექანიზმი



ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა



ინფორმაციის გაცემის/გამოქვეყნების წესი

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• არ არის განსაზღვრული წერილობითი 
ან/და ელექტრონული ფორმით 
მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემის წესი

• ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე/გაცემაზე 
პასუხისმგებელ პირთა შორის 
უფლებამოსილებები არ არის გამიჯნული 
ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა 
და გამოქვეყნების/გაცემის პროცესში

• რეკომენდირებულია, განისაზრვროს 
ინფორმაციის გაცემის წესი ან გაკეთდეს 
კონკრეტული მითითება შესაბამის 
ნორმებზე

• რეკომენდირებულია, კანონქვემდებარე 
აქტით გაიმიჯნოს უფლებამოსილებები 
ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე/გაცემაზე
პასუხისმგებელ პირთა შორის 
ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა 
და გამოქვეყნების/გაცემის პროცესში.



პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი 
ინფორმაციის ნუსხა არ არსებობს ან ზოგადია

რეკომენდირებულია, კანონქვემდებარე 
აქტით განისაზღვროს პროაქტიულად 
გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის დეტალური 
ნუსხა, რომელიც შეესაბამება კარგი 
მმართველობის პრინციპებსა და 
გამჭვირვალობის მაღალ სტანდარტებს.



მოქალაქეთა მონაწილეობის არსებული 
პრაქტიკა 



დასახლების საერთო კრება 



გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• მოქალაქეთა მიერ მონაწილეობის ეს ფორმა იშვიათად 
გამოიყენება. ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან არ 
არის წახალისებული საინფორმაციო და 
საგანმანათლებლო ინიციატივები დასახლების საერთო 
კრების აქტიური გამოყენებისთვის.

• მუნიციპალურ ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული 
მოქალაქეთა მონაწილეობის პროგრამა.

• პრაქტიკაში არ გვხვდება 2000-ზე მეტი ამომრჩევლის
რეგისტრაციის დროს ტიპური დებულების გამარტივების 
შემთხვევები. 

• ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მოქალაქეთა 
მატერიალურ-ტექნიკური და ორგანიზაციული 
მხარდაჭერის ინიციატივის ნაკლებობა 

• არ არის უზრუნველყოფილი მოქალაქეთა 
სამართლებრივი კონსულტირება 

• კრების დღის წესრიგში ცვლილების შეტანის 
შეუძლებლობა. 

• რეკომენდირებულია, ადგილობრივი ხელისუფლების 
მხრიდან მოხდეს საერთო კრებების შესახებ 
საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ინიციატივების 
ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა;

• მუნიციპალურ ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნეს 
მოქალაქეთა მონაწილეობის პროგრამა, რომელიც 
გაამარტივებს საერთო კრების გამართვის მხარდაჭერას და 
საგანმანათლებრლო, საინფორმაციო ინიციატივების 
ფინანსურ უზრუნველყოფას.

• მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინოს ორგანული 
კანონისგან განსხვავებული პროცედურები, რომლებიც 
მნიშვნელოვნად გაამარტივეს საერთო კრების მოწვევას;

• ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საკუთარი ინიციატივით 
შესთავაზოს მოსახლეობას, მაგალითად სარეგისტრაციო 
ფურცლის, კრების ოქმის და სხვა შაბლონები. 

• მოხდეს კონკულტაციის გაწევაზე ვალდებული პირის 
განსაზღვრა, საჭიროების შემთხვევაში, მისი გადამზადება. 

• საერთო კრების წევრებს მიეცეთ უფლება კრებაზე 
დააყენონ მათთვის საინტერესო ინიციატივები/საკითხები.



პეტიცია

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• მუნიციპალური ორგანოები არ იცავენ 
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა და 
საკრებულოს რეგლამენტის ნორმებს პეტიციის 
განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების დროს. 
პროცესი გაჭიანურებულია (ბათუმი, მცხეთა)

• არ არის წახალისებული საინფორმაციო და 
საგანმანათლებლო ინიციატივები 

• საკრებულო თითქმის ვერ უზრუნველყოფს 
პეტიციის ინიციატორთა სათანადო საკონსულტაციო 
მხარდაჭერას. 

• პეტიციაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მაქიმალურად იქნას დაცული კანონმდებლობის 
მოთხოვნები, პეტიციის განხილვის პროცესი და შედეგები 
იყოს მაქსიმალურად საჯარო.

• ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წაახალისოს 
საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ინიციატივები 
პეტიციით მიმართვის პროცესის გააქტიურებისთვის 

• განისაზღვროს თანაშრომელი, რომელიც 
დაინტერესებულ პირებს გაუწევს შესაბამის 
სამართლებრივ კონსულტაციას პეტიციის ინიცირების, 
რეგისტრაციის და განხილვის პროცედურების შესახებ 



სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო არ მოიწვევა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსითა და სამოქალაქო მრჩეველთა 
საბჭოს დებულებით განსაზღვრული 
პერიოდულობით 

• სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო
პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მათი 
გადაჭრის მიზნით ნაკლებად გამოიყენება 
და მისი ფუნქციონირება ძირითადად 
ფორმალურ ხასიათს ატარებს  

• ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან 
საინფორმაციო და საგანმანათლებლო 
ინიციატივები არ არის წახალისებული. 

• საბჭოს სხდომები გაიმართოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
პერიოდულობის დაცვით 

• საბჭოს სხომებისა და მისი 
გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია 
გამოქვეყნდეს პროაქტიულად და 
გავრცელდეს წერილობითი ფორმით 
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში. 

• ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 
წაახალისოს ინიციატივები



მოქალაქეთა ჩართულობა საკრებულოს საქმიანობაში 

საკრებულოს წევრისა და მოქალაქის კომუნიკაცია

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• საკრებულოს წევრის, მათ შორის საკრებულოს 
თანამდებობის პირის, მიერ მოქალაქეთა 
მიღების წესი/განრიგი არ არის დამტკიცებული 
ან მისი გამოყენება პრაქტიკაში არ ხდება

• მოქალაქეებთან შეხვედრისას არ ხდება მათ 
მიერ დასმული საკითხების ასახვა/სრულად 
ასახვა ოქმების გამოყენებით და განხილვის 
შედეგებთან დაკავშირებით არ არსებობს 
მოქალაქეთა ინფორმირების მექანიზმი

• რეკომენდირებულია, საკრებულოს წევრის, მათ 
შორის საკრებულოს თანამდებობის პირის მიერ 
მოქალაქეთა მიღების წესი დამტკიცებული იყოს 
საკრებულოს ნორმატიული აქტით და 
გამოქვეყნდეს პროაქტიულად; განისაზღვროს 
მოქალაქეთა მიღების განრიგი, ხოლო 
მოქალაქეთა მიღება მოხდეს წესის შესაბამისად;  

• რეკომენდირებულია, საკრებულოს წევრებთან,
მათ შორის საკრებულოს თანამდებობის პირთან 
შეხვედრისას უზრუნველყოფილი იყოს 
საკითხების ასახვა საკრებულოს მიერ 
დამტკიცებული ოქმების გამოყენებით, ხოლო 
განხილვის შედეგეთან დაკავშირებით 
არსებობდეს მოქალაქეთა ინფორმირების 
სამართლებრივად სავალდებულო მექანიზმი 



დაინტერესებული პირის მონაწილეობა საკრებულოს/საკრებულოს კომისიის/დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
სხდომებში

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმებში
საკითხების ნაწილობრივ ასახვაა უზრუნველყოფილი,
განხილვის შედეგებთან დაკავშირებით არ არსებობს
მოქალაქეთა ინფორმირების სამართლებრივად
სავალდებულო მექანიზმი;

• ინფორმაცია სხდომის გამართვის შესახებ ქვეყნდება
არასრულად ან არ ქვეყნდება , არ არის ხელმისაწვდომი 
განსახილველი საკითხების პროექტები, ინფორმაცია 
ქვეყნდება კანონდებლობით გათვალისწინებული ვადების 
დარღვევით. 

• საკრებულოს სხდომაზე დასწრება შეუძლია 
დაინტერესებულ პირს ფორმალური ბარიერების გავლით,
ადგილების სიმცირის შემთხვევაში არ არის 
უზრუნველყოფილი სხდომის ტრანსლირება 

• დაინტერესებულ პირს ეძლევა აზრის გამოთქმის 
შესაძლებლობა თანხმობის ან წინასწარი რეგისტრაციის 
შემდეგ

• რეკომენდირებულია, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წაახალისოს 
სხდომებში მოქალაქეთა ჩართულობა, შექმნას მყარი სამართლებრივი 
მექანიზმი, რაც გულისხმობს მოქალაქეებისთვის სხდომებში 
მონაწილეობის დამატებითი ბარიერების მოხსნას, მათ მიერ
გამოთქმული მოსაზრებების სრულად ასახვას სხდომის ოქმებში და 
მათ მიერ დაყენებულ ინიციატივებზე რეაგირების სამართლებრივად 
სავალდებულო მექანიზმის შექმნას. 

• რეკომენდირებულია, მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 
უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის სხდომის შესახებ 
ინფორმაციის (მათ შორის სხდომის გამართვის თარიღის, ადგილის, 
დროის, დღის წესრიგის და განსახილველი საკითხების) 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადების დაცვით 
გამოქვეყნება.

• რეკომენდირებულია, საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის სხდომა 
ისე იყოს ორგანიზებული, რომ მასზე დასწრება შეეძლოს ნებისმიერ 
პირს დამატებითი ბარიერების გარეშე. სხდომის დარბაზში 
გამოყოფილი უნდა იყოს საკმარისი ადგილები, დარბაზი აღჭურვილი 
უნდა იყოს შესაბამისი ტექნიკით (საჭიროების შემთხვევაში ხმის 
გამაძლიერებელია, ტრანსლაციისთვის აუცილებელი ტექნიკა). 

• რეკომენდირებულია, საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის სხდომაზე 
დაინტერესებულ პირს მიეცეს აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა 
დამატებითი ბარიერების გარეშე



მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმები
გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

ინფორმაცია მოქალაქეთა მონაწილეობის 
დამატებითი ფორმების შესახებ არ არის 
ხელმისაწვდომი პროაქტიულად და 
აღნიშნული ფორმები პრაქტიკაში არ
გამოიყენება 

• რეკომენდირებულია, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულომ ხელმისაწვდომი გახადოს 
ინფორმაცია საკრებულოს საქმიანობაში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი 
ფორმების შესახებ, რისთვისაც 
აუცილებელია ინფორმაცია 
გამოქვეყნდეს პროაქტიულად და 
გავრცელდეს წერილობითი ფორმით 
მუნიციპალიტეტის მთელ 
ტერიტორიაზე. 

• რეკომენდირებულია, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულომ ხელი შეუწყოს 
საკრებულოს საქმიანობაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის დამატებითი ფორმების 
პრაქტიკაში აქტიურ დანერგვას. 



გამგებლის/მერის და საკრებულოს წევრის საქმიანობის 
ამსახველი ანგარიშის წარდგენა/ხელმისაწვდომობა 

გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• მუნიციპალიტეტის უმრავლესობას 
არ გამოუქვეყნებია 
ანგარიშვალდებული პირების 
საქმიანობის ამსახველი ანგარიშები

• ანგარიშვალდებულ პირებს არ 
გაუმართავთ წარდგენილი 
ანგარიშის საჯარო მოსმენა. 

• რეკომენდირებულია, 
საქმიანობის ამსახველია 
ნგარიშები გამოქვეყნდეს 
პროაქტიულად ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კ;ოდექსით 
განსაზღვრული ვალდების 
დაცვით;

• რეკომენდირებულია, 
ანგარიშვალდებულმა პირებმა 
შეასრულონ ადგილობრივი 
თვითმმარტველობის კოდექსის 
სავალდებულო მოთხვონა და 
ყოველწლიურად, საანგარიშო 
წლის 1 ნოემბრამდე  გამართონ 
ანგარიშის საჯარო მოსმენა. 



ინფორმაციის პროაქტიული 
ხელმისაწვდომობა

• ინფორმაცია გამგებლის/მერის, გამგეობის/მერიის თანამდებობის პირების, სტრუქტურული 
ერთეულებისა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლების შესახებ;

• ინფორმაცია საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს წევრების, კომისიების, ბიუროს, 
ფრაქციებისა და აპარატის შესახებ;

• გამგებლის/მერის და საკრებულოს წევრების 2016 წელს გაწეული საქმიანობის ამსახველი 
ანგარიშები, მათი საჯარო მოსმენის ოქმები;

• 2017 წლის ბიუჯეტი;
• ინფორმაცია დარეგისტრირებული პეტიციებისა და მათი განხილვის შედეგების შესახებ; 

საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმები;
• ინფორმაცია დაგეგმილი საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების სხდომების გამართვის შესახებ;
• საერთო კრების სხდომის ოქმები;
• სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები;
• ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორცილებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების 

მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები;
• ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების საკონტაქტო ინფორმაცია



ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
გამოვლენილი ხარვეზები რეკომენდაციები

• მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 
ინფორმაცია ქვეყნდება არასრულად 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადების 
დარღვევით. 

• მუნიციპალიტეტის მიერ რეგულარულად არ 
ხორციელდება გამოქვეყნებული ინფორმაციის 
სრულად განახლება 

• მუნიციპალიტეტის მიერ მუდმივ რეჟიმში არ 
მიმდინარეობს გამოქვეყნებული ინფორმაციის 
სისრულის მონიტორინგი 

• რეკომენდირებულია, ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოებმა სრულად 
გამოაქვეყნონ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსითა და კანოქვემდებარე აქტებით 
განსაზღვრული ინფორმაცია, ვადების დაცვით. 
(მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამოქვეყნდეს ისეთი 
ფორმით, რომელიც უზრუნველყოფს მის 
მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობას)

• რეკომენდირებულია, ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოებმა რეგულარულად 
განაახლონ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. 
შესაძლებელია, კანონქვემდებარე აქტით 
დამტკიცდეს მექანიზმი ან შემუშავდეს კარგი 
პრაქტიკა

• რეკომენდირებულია, პროაქტიულად
გამოქვეყნებული ინფორმაცია იყოს კარგად 
ორგანიზებული, დაყოფილი შინაარსის მიხედვით 
და მიმდინარეობდეს მისი სისრულის 
მონიტორინგი. 



რეკომენდირებული ცვლილებები 
ორგანული კანონისთვის



ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის გარანტიები და ფორმები

• მუნიციპალიტეტის ორგანოები 
და მუნიციპალიტეტის 
ორგანოების თანამდებობის 
პირები ვალდებული არიან, 
ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის 
უზრუნველსაყოფად შექმნან 
ორგანიზაციული და 
მატერიალურ-ტექნიკური 
პირობები

• გამგებლის/მერის 
ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა ან 
არასათანადოდ შესრულება 
შეიძლება გახდეს 
საკრებულოს განხილვის 
საგანი

• მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირება როგორც 
მონაწილეობის კანონით 
განსაზღვრული ფორმა



დასახლების საერთო კრება

• მუნიციპალიტეტის საერთო 
კრების დასახელებები მტკიცდება 
კრების დებულებასთან ერთად

• დასახლების საერთო კრება, 
როგორც ადგილობრივ 
თვითმმართველობაში 
მოქალაქეთა ფორმა 
განსაზღვრულია დასახლებული 
პუნქტებისთვის სადაც 
რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 
რაოდენობა 500-ს არ აღემატება

• დასახლებაში ერთზე მეტი 
საერთო კრების შექმნის შესახებ 
გადაწყვეტილებას იღებს 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 
დასახლების საერთო კრების 
ინიციატივის საფუძველზე

• საერთო კრება უფლებამოსილია 
თავისი საქმიანობის წარმართვის, 
კრების ცალკეული დავალების 
შესრულების და  მისი 
ხელშეწყობის მიზნით, შეარჩიოს 
კრების მეურვე



დასახლების საერთო კრება

• საერთო კრება უფლებამოსილია კრების 
მეურვედ შეარჩიოს ნებისმიერი 
ფიზიკური პირი მისი თანხმობით  ან 
ცალკეული დავალების შესრულება 
კრების ოქმის საფუძველზე მიანდოს 
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) 
იურიდიულ პირს (გარდა 
მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული 
პირებისა) ამ პირის 
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 
პირის თანხმობით

• კრების მეურვე  შეირჩევა დავალების 
შესრულების ვადით და მისი შერჩევის 
ფორმასთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრება 

• საერთო კრება უფლებამოსილია კრების 
მეურვედ შეარჩიოს ნებისმიერი 
ფიზიკური პირი მისი თანხმობით  ან 
ცალკეული დავალების შესრულება 
კრების ოქმის საფუძველზე მიანდოს 
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) 
იურიდიულ პირს (გარდა 
მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული 
პირებისა) ამ პირის 
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 
პირის თანხმობით

• კრების მეურვე  შეირჩევა დავალების 
შესრულების ვადით და მისი შერჩევის 
ფორმასთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრება 



დასახლების საერთო კრება

საერთო კრების მოწვევის ინიციირების უფლება აქვთ:

• შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 
არანაკლებ 20 %-ს

• მუნიციპალიტეტის გამგებელს/მერს – საკუთარი ინიციატივით 
ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობით

• შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 
არანაკლებ 20 %-ს

• ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის/მერის წარმომადგენელს



დასახლების საერთო კრება

• კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია თუ მისი მოწვევა 
დადასტურებულია დასახლებაში რეგისტრირებული არანაკლებ 
20%-ის მხარდაჭერით და მას ესწრება დასახლებაში 
რეგისტრირებულ პირთა არანაკლებ 5% 

• საერთო კრება უფლებამოსილია გამგებელს/მერს წარუდგინოს 
მონაწილეობითი ბიუჯეტის საპროექტო ინიციატივა

• საერთო კრების გადაწყვეტილება წარედგინება  გამგებელს/მერს 
რომელიც ვალდებულია კრების ოქმის წარდგენიდან ორი კვირის 
ვადაში კრებას გასცეს დასაბუთებული პასუხი, ოქმში დასმული 
თითეული საკითხის მიხედვით. გამგებელის/მერის მიერ პასუხის 
გაუცემლობა, ვადის დარღვევა ან არასრული პასუხი შეიძლება 
გახდეს საკრებულოს განხილვის საგანი



პეტიცია

• ამომრჩეველთა 1% - ს მუნიციპალიტეტებში სადაც რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობაა 10000-20000 ამომრჩეველი  

• ამომრჩეველთა 0.8% - ს მუნიციპალიტეტებში სადაც რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობაა 20000-40000 ამომრჩეველი  

• ამომრჩეველთა 0.6% - ს მუნიციპალიტეტებში სადაც რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობაა 60000-80000 ამომრჩეველი

• ამომრჩეველთა 0.4% - ს მუნიციპალიტეტებში სადაც რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობაა 80 000-100000 ამომრჩეველი

• ამომრჩეველთა 0.2 % - ს მუნიციპალიტეტებში სადაც რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობაა 100000 ამომრჩეველზე მეტია. 

• საერთო კრებას ან მის მიერ უფლებამოსილ ორგანიზაციას, პირს, პირთა 
ჯგუფს.



გამგებლის/მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

• გამგებლის/მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს
შემადგენლობაში მეწარმე იურიდიული პირების,
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის წარმომადგენლებს შორის რაოდენობრივი
ბალანსი უნდა იყოს თანაბარი

• სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა
განისაზღვრება არანაკლებ 12 წევრით

• სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრები შეირჩევიან
კონკურსის წესით, კონკურსის ჩატარების წესს და
პირობებს ამტკიცებს საკრებულო



გამგებლის/მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

• სამოქლაქო მრჩეველთა საბჭო უფლებამოსილია
განახორციელოს მონაწილოებითი ბიუჯეტის საერთო
კრების ან საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი
საპროექტო ინიციატივების პირველადი გადარჩევა და
შესაბამისი რეკომენდაციის მომზადება

• გამგებლის/მერის მიერ დამტკიცებული სამოქალაქო
მრჩეველთა საბჭოს სხვა უფლებამოსილებები და მისი
საქმიანობის წესი განისაზღვრება სამოქალაქო მრჩეველთა
საბჭოს დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს
მუნიციპალიტეტის საკრებულო.



მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა 

• მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და საკრებულოს
კომისიის ყოველ ღია სხდომაზე, სხდომის ბოლოს
არანაკლებ 15 წუთი ეთმობა მოქალაქეთა მიერ
ინიციატივების და მოსაზრებების წარდგენას

• მუნიციპალიტეტის საკრებულო და საკრებულოს
კომისიის სხდომა ღიაა ყველა დაინტერესებული
პირისთვის, დაუშვებელია ამ უფლების შეზღუდვა გარდა
კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა



მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების 

მოსმენა 

• მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილებით
ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის და
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ანგარიშის
ფორმას და ანგარიშის საჯარო მოსმენის წესს

• მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის და
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვალდებულია
მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში მოამზადოს
საკრებულოს მიერ დადგენილი ფორმის შესაბამისად



მონაწილოებითი ბიუჯეტი

• მონაწილეობითი ბიუჯეტი არის ადგილობრივი
თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა
მონაწილეობის ფორმა, რომელიც წარმოადგენს
მოქალაქეთა შესაძლებლობას ამ კანონით და
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესით
დაგეგმონ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არანაკლებ 1 %

• მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილებით
ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მონაწილეობითი
ბიუჯეტირების წესს

• მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი ვალდებულია
ბიუჯეტის პროექტის შედგენის დროს მონაწილოებითი
ბიუჯეტისთვის გაითვალისწინოს ბიუჯეტის
შემოსულობების არანაკლებ 1 %



მონაწილეობითი ბიუჯეტი

• მონაწილოებითი ბიუჯეტის საშუალებით ბიუჯეტის დაგეგმვაში
მონაწილეობის შესაძლებლობა აქვს მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ყველა პირს

• მონაწილეობითი ბიუჯეტისთვის საპროექტო განაცხადის
წარდგენის უფლებამოსილება გააჩნია დასახლების საერთო კრებას.
ხოლო მუნიციპალიტეტების იმ დასახლებებში სადაც საკრებულოს
დადგენილებით არ არის განსაზღვრული საერთო კრება აგრეთვე
საინიციატივო ჯგუფებს.

• მონაწილოებითი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროექტების
პირველად გადარჩევას ახორციელებს გამგებლის/მერის სამოქალაქო
მრჩეველთა საბჭო და დასაფინანსებელი პროექტების შესახებ
რეკომენდაციას წარუდგენს გამგებელს/მერს

• მონაწილოებითი ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროექტებს
გამგებლის/მერის წარდგინებით საბოლოოდ ამტკიცებს
მუნიციპალიტეტის საკრებულო



მადლობა ყურადღებისთვის 


