
საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა 
და თვითმმართველობის განვითარების 

სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 
წლებისთვის



რეფორმის მიმართულება

საზოგადოებრივი 
თვითმმართველობა

მართვაში მოქალაქეთა 
უფრო მეტი 
ჩართულობა

მუნიციპალური 
თვითმმართველობა

მომსახურების 
ადექვატური 

მიწოდება

სამხარეო დონე
თვითმმართველობის 

კომპონენტების 
დანერგვა



საზოგადოებრივი 
თვითმმართველობა

სასოფლო დასახლება საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი

სოფლის 
კრება

მოსახლეობა

კრების 
თავმჯდომარე

წარმომადგენელთა 
საბჭოები



სოფლის კრების ფუნქციები I-ეტაპზე 
(2013-2014 წწ.)

რეფორმის პროცესში 
მოსახლეობასთან 

კონსულტირების  რგოლი

პროექტების
შერჩევა და 

მონიტორინგი

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ და სხვა 
პროგრამებით სოფლებში განსახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურული პროექტები



საზოგადოებრივი თვითმმართველობის 
ფუნქციები II-ეტაპზე

ფუნქციების 
დელეგირება 

მუნიციპალიტეტიდან ქონება, მიწა, 
ბუნებრივი 
რესურსები

ინტეგრირება 
თვითმმართვ

ელობის 
სისტემაში

საბიუჯეტო 
პროცესი



მუნიციპალური თვითმმართველობა

დემოგრაფიული, 
გეოგრაფიული

ინფრასტრუქტურული, 
ეკონომიკური 

სოციალური, 
კულტურული

თვითმმართველი 
ქალაქი და თემი

მუნიციპალიტეტი

ჩარჩო-კრიტერიუმები 

მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიის ფორმირება



მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობის 
ორგანოების არჩევის წესი

ამომრჩეველი

მერი/გამგებელისაკრებულო

2 წლის ვადით 
პერსონალური 
პროპორციული 

პრეფერენციული 
სისტემით 

2 წლის ვადით 
პირდაპირი 
საარჩევნო 
სისტემით



მუნიციპალიტეტის ფუნქციები

ექსკლუზიური
შიდა მუნიციპალური 
ინფრასტრუქტურა

ფიზიკური ინფრასტრუქტურა

ყოფითი და სოციალური 
ინფრასტრუქტურა

დელეგირებული საერთო-სახელმწიფოებრივი 
ცალკეული ფუნქციები

მომსახურებითი, ადმინისტრაციული

სოციალური, სარეგისტრაციო 



სამხარეო თვითმმართველობა

მხარეში შემავალი 
საკრებულოების 

წარმომადგენლებისგან 

ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელი

სამხარეო საბჭო

შეარჩევს სამ 
კანდიდატს და   
წარუდგენს 
საქართველოს 
მთავრობას

გათვალისწინებულია
ოპოზიციური 
სუბიექტების და 
უპარტიო 
წარმომადგენლები

საქართველოს მთავრობა

შეარჩევს და 
დაამტკიცებს 



სამხარეო თვითმმართველობის 
ფუნქციები

• ექსკლუზიური:
შიდა რეგიონული ინფრასტრუქტურის ნაწილი;
სხვა უფლებამოსილებანი, რომელსაც ვერ 

განხორციელებს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის დონეზე და ამასთან 
ცენტრალიზებულად განხორციელება 
არაეფექტიანია.

• დელეგირებული:
მსხვილი კაპიტალური პროექტები;
საერთო ეროვნული პროგრამები;
თვითმმართველი ერთეულ(ებ)ისგან ქვემოდან 

ზემოთ დელეგირებული უფლებამოსილებები.



დედაქალაქის ინსტიტუციური 
სისტემა

სამხარეო და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 

ფუნქციები

დედაქალაქის 
ფუნქციები

დედაქალაქი

ქალაქის საბჭო

მუნიციპალიტეტი/ 
უბანი

საუბნო საბჭო

ქალაქის მერია

Saubno გამგეობა



ფინანსები და ქონება

მუნიციპალური 
ბიუჯეტი

სამხარეო ბიუჯეტი

• ადგილობრივი 
გადასახადები

• ზიარი გადასახადები
• გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერი
• მიზნობრივი 

ტრანსფერი
• სხვა შემოსავლები

• ზიარი გადასახადები
• მიზნობრივი 

ტრანსფერი
• სხვა შემოსავლები



მუნიციპალური ქონება

• მიწა (სავარგულები, საძოვრები, ტყე)

• წყლის რესურსები;

• უძრავი ქონება;

• ადგილობრივი მნიშვნელობის სახელმწიფო 
ქონება (უძრავი და მოძრავი ქონება, 
არამატერიალური აქტივები), მათ შორის, 
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე 
არსებული არაპრივატიზებული როგორც 
სასოფლო-სამეურნეო, ისე არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების 
დიდი ნაწილი. 



სახელმწიფო ზედამხედველობა

• სამართლებრივი ზედამხედველობა 
ექსკლუზიურ კომპეტენციებთან 
დაკავშირებით. 

• დარგობრივი ზედამხედველობა 
დელეგირებულ კომპეტენციებზე.



მაღალმთიანი და 
განსაკუთრებული დასახლებები

სპეციალური კანონი "მაღალმთიანი და 
განსაკუთრებული დასახლებების" შესახებ

კანონით განისაზღვრება სპეციალური 
შეღავათები და ფინანსური მხარდაჭერის 
პროგრამები



რეფორმის მოსალოდნელი 
შედეგები

• გაიზრდება მოქალაქეების ჩართულობის დონე ადგილობრივი 
მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტის პროცესში; 

• გაუმჯობესდება საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდების 
ხარისხი;

• ჩამოყალიბდება ორდონიანი თვითმმართველობა;
• ადგილებზე სასიცოცხლო ინტერესების გადაწყვეტა გაზრდის 

საზოგადოების პასუხისმგებლობას, რაც ხელს შეუწყობს 
ცალკეული  ჯგუფების ცენტრალურ ხელისუფლებასთან 
დაპირისპირების ალბათობის შემცირებას;

• ადგილებზე შეიქმნება ინიციატივიან პირთა გამოვლენისა და 
კარიერული ზრდის შესაძლებლობა, რაც მნიშვნელოვანწილად 
შეუწყობს ხელს ქვეყანაში (საჯარო სამსახური, პოლიტიკური 
პარტიები და სხვა) კვალიფიციური კადრების დეფიციტის 
დაძლევის პროცესს.



რეფორმის გეგმა

2013 წელი
• საკანონმდებლო ბაზის 

მომზადება და მიღება

• საჯარო განხილვები;

• სოფლის კრებების ჩატარება და 
სოფლის პროექტების შესახებ 
გადაწყვეტილებების მიღება;

• დასახლებებში არჩეულ 
საზოგადოებრივ საბჭოებთან
კონსულტაციები 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიულ საკითხებზე

2014 წელი
• მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიების დადგენა;

• ტრენინგ-პროგრამის 
განხორციელება;

• რესურსების ინვენტარიზაცია და 
ხელისუფლების დონეებს შორის 
მათი გამიჯვნა;

• რეფორმის ფარგლებში  
დარგობრივ და სპეციალურ 
საკანონმდებლო-ნორმატიულ 
აქტებში ცვლილებების 
განხორციელება



თვითმმართველობის სისტემა

მუნიციპალური დონე

საზოგადოებრივი თვითმმართველობა - სასოფლო ტიპის დასახლებებში

სამხარეო დონე

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2 წლის ვადით ირჩევს მუნიციპალიტეტის 
აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელს და წარმომადგენლობით 

ორგანოს წევრებს

საკრებულო გამგებელი/მერი

ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელი

სამხარეო საბჭო



გმადლობთ 
ყურადღებისთვის!


