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შესავალი 

ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს 

ეფექტიანი ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის შექმნა და მისი ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა. ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის ყველაზე მყარ საფუძველს ქმნის 

მმართველობის დეცენტრალიზაცია რომელიც მოიცავს პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ და 

ფისკალურ ასპექტებს. დენცენტრალიზაციის ხარისხზე უშუალო გავლენას ახდენს ქვეყნის 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა, სახელმწიფო ზედამხედველობის და 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები. 

ურთულეს ამოცანას წარმოადგენს, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ საკუთარი ნებით 

დათმოს ძალაუფლება და მოახდინოს მისი დეცენტრალიზაცია. ამ დებულების სისწორეს 

მყარი საფუძველი გააჩნია როგორც მსოფლიო ისე საქართველოს ისტორიაში. საქართველო 

როგორც ახალგაზრდა დემოკრატია, მიისწრაფვის დაამკვიდროს დემოკრატიული და 

სოციალური სახელმწიფო. ასეთი ტიპის სახელმწიფოს უმთავრეს საზრუნავს წარმოადგენს 

ადამიანი როგორც ცენტრალური ფიგურა, ადამიანი როგორც ბუნებითი უფლებების 

მატარებელი სუბიექტი. ყოველ ადამიანს, მიუხედავად სხვადასხვა განსხვავებისა, 

მიუხედავად იმისა კონსტიტუცია თუ კანონი ამის გარანტიებს ქმნის თუ არა, აქვს ბუნებით 

მონიჭებული მოთხოვნილება, სურვილი, წინსწრაფვა, რომ საკუთარი, ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხები გადაჭრას დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისმგებლობით, 

რომელსაც თან ერთვის სუპერსაზოგადოების - სახელმწიფოს საჯარო ინტერესი, რომ 

ადამიანის უფლება განხორციელდეს კანონმდებლობის და  სახელმწიფო სუვერენიტეტის 

შეულახავად. შესაბამისად ადამიანის კერძო და საჯარო ინტერესების ერთიანობამ წარმოშვა 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტის ჩანაწერი „საქართველოს 

მოქალაქეები ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეებს აწესრიგებენ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მეშვეობით, სახელმწიფო სუვერენიტეტის შეულახავად, საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად და კონსტიტუციის 1012 მუხლის მე-2 პუნქტი 

„თვითმმართველი ერთეული საკუთარ უფლებამოსილებებს ახორციელებს საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დამოუკიდებლად და საკუთარი 

პასუხისმგებლობით“   

განვითარების პროცესი შეუქცევადია, არავის  არ ძალუძს წინ აღუდგეს ამ პროცესს. 

საქართველოს მოქალაქეები ისწრაფვიან იმ ღირებულებების დამკვიდრებისთვის რომელიც 

მათ მიანიჭა ბუნებამ და საქართველოს კონსტიტუციამ. საქართველოს მოქალაქეების მიერ 

ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული სამოქალაქო საზოგადოება და სახელმწიფო 

ღირსეულად იქნება წარმოდგენილი მსოფლიოს განვითარებულ სამოქალაქო საზოგადოებასა 

და სახელმწიფოთა შორის.  ჩვენ ღრმად გვწამს, რომ საქართველოს მოქალაქენი იქნებიან: 

 თვითმმართველები საკუთარ სოფელსა, ქალაქში თუ რეგიონში 

 სოლიდარულები და პატივისცემით განმსჭვალულნი საქართველოს სახელმწიფოს 

ერთიანობის და სუვერენტიტეტის მიმართ 

 აქტიურები მშვიდობის და განვითარების მშენებლობაში, რეგიონში და მთელს 

მსოფლიოში 
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აღნიშნული იდეალების დამკვიდრებისთვის საუკეთესო ინსტრუმენტია დემოკრატიული 

სახელმწიფო, ხოლო ხელისუფლების ადგილობრივი დონე ყველაზე სახალხო ანუ ყველაზე 

დემოკრატიული ხელისუფლებაა, რომელიც საფუძველს უქმნის ქვეყნის დემოკრატიულ წეს-

წყობილებას.  

რესპუბლიკური პარტია მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი დემოკრატიის გაძლიერებისთვის, 

ეფექტიანი თვითმმართველობის დამკვიდრებისთვის უმნიშვნელოვანესია ქვეყანაში 

დამკვიდრდეს ორ დონიანი ადგილობრივი თვითმმართველობა. სისტემა ეფუძნება შემდეგ 

პრინციპებს: 

 პირველი დონის თვითმმართველობა პასუხობს საქალაქო და სასოფლო ტიპის 

დასახლებებში არსებულ ადგილობრივი მნიშვნელობის გამოწვევებს 

 მეორე დონის ხელისუფლება შექმნილია რეგიონის დონეზე და პასუხობს რეგიონში 

შემავალ პირველი დონის თვითმმართველ ერთეულთა მიერ ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტისას წარმოშობილ საერთო გამოწვევებს 

რესპუბლიკური პარტია და მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია, 

კომპეტენციათა, ფინანსების და ქონების სრული გამიჯვნა ცენტრალურ და ადგილობრივ 

ხელისუფლებას შორის, სრულყოფილი ტერიტორიული ოპტიმიზაცია, ხელისუფლების 

ვერტიკალურ შტოებს შორის ეფექტიანი კოორდინაციის სისტემების შემოტანა, მოქალაქეთა 

ჩართულობის, პლურალური პოლიტიკური გარემოს უზრუნველყოფა არის ჩვენი 

სახალმწიფოს გამოწვევა, რომელზეც პასუხი მნიშვნელოვნად განაპირობებს უახლოესი 

რამოდენიმე ათეული წლების ქვეყნის დემოკრატიულ და ევროპულ განვითარებას.  
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1. კომპეტენციების გამიჯვნა პირველი დონის და რეგიონალური დონის ადგილობრივ 

ხელისუფლებას შორის 

მთავარი კითხვა. რატომ ორ დონიანი თვითმმართველობა? ამ კითხვაზე ყველაზე 

დამაჯერებელ პასუხს სცემს უშუალოდ კომპეტენციები და მისი გამიჯვნის პრინციპი. 

პირველ დონეზე ადგილობრივი ხელისუფლება იქმნება იმ საკითხების გადასაწყვეტად 

რომელიც ადგილობრივი მნიშვნელობისაა და ამავდროულად  არ სცდება მუნიციპალიტეტის 

საზღვრებს, ხოლო რეგიონალური ხელისუფლება ორგანიზებას უწევს იმ საკითხების 

გადაწყვეტას რომელიც ინტერმუნიციპალური ხასიათისაა. 

1.1. პირველი დონის თვითმმართველობის კომპეტენციები 

 ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, განხილვა და დამტკიცება, დამტკიცებულ 

ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენა და 

შეფასება; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბიუჯეტო სახსრების 

განკარგვა, სახაზინო ფინანსური ოპერაციებისა და საბანკო ტრანზაქციების წარმოება 

 მის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა და განკარგვა კანონითა და 

საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით 

დადგენილი წესით 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების, მათ შორის, წყლისა და ტყის 

რესურსების და მის საკუთრებაში არსებული მიწის რესურსების, მართვა კანონით 

დადგენილი წესით 

 ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება კანონით 

დადგენილი წესით, მათი განაკვეთების დადგენა კანონით გათვალისწინებული 

ზღვრული ოდენობების ფარგლებში; ადგილობრივი მოსაკრებლების ამოღება 

 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა და შესაბამის სფეროში ნორმებისა და წესების 

განსაზღვრა; ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის, მათ შორის, 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, 

დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების 

წესების, დამტკიცება 

 ტერიტორიის კეთილმოწყობა და შესაბამისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და 

სხვა საჯარო ადგილების დასუფთავება 

 ტერიტორიის გამწვანება 

 გარე განათების უზრუნველყოფა 

 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა 

 წყალმომარაგების (მათ შორის, ტექნიკური წყლით მომარაგების) და წყალარინების 

უზრუნველყოფა 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიორაციო  და საირიგაციო სისტემის 

განვითარება 
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 სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა და მათი 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება 

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფა და 

დგომის/გაჩერების წესების რეგულირება 

 დასახლების ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

ნებართვის გაცემა 

 მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზება 

 გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება 

 მშენებლობის ნებართვის გაცემა, მშენებლობაზე ზედამხედველობის განხორციელება 

საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი წესითა და დადგენილ 

ფარგლებში 

 შეკრებებისა და მანიფესტაციების გამართვასთან დაკავშირებული საკითხების 

რეგულირება კანონით დადგენილი წესით 

 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული 

ობიექტების,  სახელდება კანონით დადგენილი წესით 

 გარე რეკლამის განთავსების რეგულირება 

 შინაური ცხოველების ყოლის წესების დადგენა და უპატრონო ცხოველებთან 

დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა 

 სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა 

 ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია 

და რეაბილიტაცია 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, 

კინოთეატრების, მუზეუმების, თეატრების, საგამოფენო დარბაზებისა და სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი 

ობიექტების მშენებლობა 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისათვის, ბავშვებისა და მოხუცებისათვის სათანადო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება, მათ შორის, საჯარო თავშეყრის ადგილებისა და მუნიციპალური 

ტრანსპორტის სათანადოდ ადაპტირებისა და აღჭურვის უზრუნველყოფა 

 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა და რეგისტრაცია 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის არქივის წარმოება, მოვლა-შენახვა 

 პირველადი სამედიცინო დაწესებულებების  - ამბულატურიების მშენებლობა, 

მოვლა-შენახვა 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის სოციალური დახმარების პროგრამების 

განხორციელება 
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 ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნა–გაუქმება, მათი საზღვრების დადგენა და 

შეცვლა; ადმინისტრაციული ერთეულების დებულების მიღება; ტერიტორიული 

ორგანოების ფორმირება 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა 

 სკოლების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, შენახვა 

 კონტროლი ნადირობასა და მეთევზეობაზე 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, დაავადებათა პრევენცია 

 ვეტერინალური და ფიტოსანიტარული კონტროლის განხორციელება 

 მომხმარებელთა უფლებების დაცვა 

 დაკრძალვა და ცერემონიალური მომსახურება 

 მოწყვლადი ჯგუფების(ბავშვები,მოხუცები, შშმ პირები) მხარდაჭერა 

 სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა 

 სკოლის ტრანსპორტის ორგანიზება 

 ახალგაზრდული პოლიტიკის დაგეგმვა და ღონისძიებების განხორციელება 

 სამოქალაქო რეესტრის სერვისების მიწოდება 

 ფიზიკური აღზრდის და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით, 

შესაბამისი შესაძლებლობების შექმნა; 

 დასასვენებელი, სარეკრიაციო პარკების შექმნა და მოვლა. 

 

 

1.2. რეგიონალური დონის თვითმმართველობის კომპეტენციები 

 ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, განხილვა და დამტკიცება, დამტკიცებულ 

ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენა და 

შეფასება; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბიუჯეტო სახსრების 

განკარგვა, სახაზინო ფინანსური ოპერაციებისა და საბანკო ტრანზაქციების წარმოება; 

 რეგიონის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა და განკარგვა კანონითა და 

საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით 

დადგენილი წესით 

 რეგიონალური მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების, მათ შორის, წყლისა და ტყის 

რესურსების და მის საკუთრებაში არსებული მიწის რესურსების, მართვა კანონით 

დადგენილი წესით 

 რეგიონალური მნიშვნელობის გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და 

გაუქმება კანონით დადგენილი წესით, მათი განაკვეთების დადგენა კანონით 

გათვალისწინებული ზღვრული ოდენობების ფარგლებში; ადგილობრივი 

მოსაკრებლების ამოღება 

 რეგიონალური  მნიშვნელობის სამელიორაციო  და საირიგაციო სისტემის 

განვითარება 

 რეგიონალური  მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა 

 რეგიონალური მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება 
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 რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

ნებართვის გაცემა 

 რეგიონალური მნიშვნელობის ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი 

საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება 

 რეგიონული მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და 

რეაბილიტაცია 

 რეგიონალური მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, 

კინოთეატრების, მუზეუმების, თეატრების, საგამოფენო დარბაზებისა და სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი 

ობიექტების მშენებლობა 

 სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების გაწევა 

 სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შექმნა, მოვლა-შენახვა 

 პროფესიული და ტექნიკური განათლების უზრუნველყოფა 

 საკვების უსაფრთხოებაზე კონტროლის განხორციელება კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით 

 ადგილობრივი სამოქალაქო თავდაცვა და კატასტროფების მართვა 

 რეგიონალური მნიშვნელობის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელება 

 ტურიზმის მხარდაჭერა 

 ელექტროენერგიით მომარაგება 

 ბუნებრივი გაზით მომარაგება 

 ადგილობრივი სტატისტიკის წარმოება 

 სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა 

 დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების დაგეგმვა 

 ადგილობრივი საინვესტიციო პოტენციალის კვლევა და საინვესტიციო 

წინადადებების მომზადება 

 ინტერნეტ სერვისის მიწოდების უზრუნველყოფა 

 

 

2. ადგილობრივი თვითმმარველობის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული და პოლიტიკური 

მოწყობა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ორ დონიანი 

სისტემის შემოღება. პირველი დონის ადგილობრივ თვითმმართველობას წარმოადგენს - 

მუნიციპალიტეტი.  მეორე დონის ადგილობრივ თვითმმართველობას წარმოადგენს - 

რეგიონი 

ორდონიანი ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა დაეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებს, რომელებიც არ სცდება დასახლების 

საზღვრებს წყვეტს პირველი დონის თვითმმართველობა - მუნიციპალიტეტი 
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 ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებს, რომლებიც თავისი არსით 

ინტერმუნიციპალური ხასიათისაა წყვეტს მეორე დონის თვითმმართველობა - 

რეგიონი. 

2.1. პირველი დონის ადგილობრივი თვითმმართველობა - მუნიციპალიტეტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ემყარება მმართველობაში მოქალაქეთა უშუალო 

მონაწილეობის იდეას. მოქალაქეთა მონაწილოების ხარისხი მნიშვნელოვნად განაპირობებს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არსს. მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხზე სხვა 

გარემოებებთან ერთად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ორი ძირითადი კრიტერიუმი: 

 მოსახლეობის რაოდენობა საშუალოდ ერთ მუნიციპალიტეტში 

 მოსახლოების სიმჭიდროვე 1კმ2 

საქართველოში 2016 წლის მონაცემებით ცხოვრობს 3 720 400 ადამიანი, რეალურად ქვეყნას 

აქვს თვითმმართველობის მხოლოდ მუნიციპალური დონე სადაც ფაქტიურად 

წარმოდგენილია 76 მუნიციპალიტეტი, აქედან 5 მუნიციპალიტეტი ტერიტორიის გარეშეა 

(აჟარა, ერედვი, ქურთა, თიღვი, ახალგორი) საშუალოდ ერთ მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს 

55 400 ადამიანი, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება საშუალო ვეროპულ მაჩვენებელს სადაც 

მიჩნეულია რომ თვითმმართველობის ეფექტიანად განსახორციელებლად მოსახლეობის 

იდეალური რაოდენობა მერყეობს 2000 დან 10000 მაცხოვრებლამდე. ჩვენს შემთხვევაში 

ფაქტიურად შეუძლებელია 55 200 ადამიანმა განახორციელოს თვითმმართველობა, ასეთ 

პირობებში შეიძლება ვისაუბროთ მხოლოდ მმართველობის ცენტრალიზებულ ფორმაზე. 

მუნიციპალიტეტის სტატუსი ნიშნავს: 

 პირდაპირ არჩეულ წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოებს 

 საკუთარ კომპეტენციებს 

 კომპეტენციების განსახორციელებლად საჭირო ქონებას და ფინანსებს 

 პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ და ფისკალურ დამოუკიდებლობას კანონით 

განსაზღვრული წესით და ფარგლებში. 

პარტიის მიერ შემოთავაზებული ხედვა გულისხმობს, იმისათვის რომ მივიღოთ 

თვითმმართველობის განხორციელებისთვის იდეალური და ამასთანავე პოლიტიკურად და 

ფინანსურად რეალისტური გარემო, მოსახლეობის რაოდენობა საშუალოდ ერთ 

მუნიციპალიტეტში, კორელაციაში უნდა მოვიყვანოდ მოსახლეობის სიმჭიდროვესთან. 

შესაძლებელია გამოვყოთ შემდეგი მიახლოებითი კორელაცია: 

I ზონა - 50 და ნაკლები მოსახლე 1კვ.კმ = არაუმეტეს 5000 მაცხოვრებელი ერთ 

მუნიციპალიტეტში 

II ზონა - 50-100 მოსახლე 1კვ.კმ = არაუმეტეს 10 000 მაცხოვრებელი ერთ მუნიციპალიტეტში 

III ზონა - 100 მოსახლე და ზემოდ 1კვ.კმ = არაუმეტეს 20 000 მაცხოვრებელი ერთ 

მუნიციპალიტეტში. 
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გამონაკლის შემთხვევაში დასახლებებს და დასახლებათა ერთობლიობას, პირველი დონის 

თვითმმართველი ერთეულის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს აღნიშნული კორელაციის 

გათვალისწინების გარეშე.  

მუნიციპალიტეტები იყოფიან საქალაქო, სადაბო და სასოფლო ტიპის მუნიციპალიტეტებად. 

პარტიას გააჩნია მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის გრძელვადიანი 

ხედვა რომელიც იყოფა შემდეგ ეტაპებად. 

I ეტაპი - თვითმმართველის სტატუსით ისარგებლებს საქართველოს ყველა ქალაქი სადაც 

მოსახლეობის რაოდენობა აღემატება 20 000-ს 

II ეტაპი - თვითმმართველის სტატუსით ისარგებლებს ქალაქები 20 000 მაცხოვრებელზე 

ქვემოდ და დაბები. 

III ეტაპი - თვითმმართველის სტატუსით ისარგებლებს 2006 წლამდე არსებული თემები 

(აღნიშნული ეტაპის დადგომის დროისთვის არსებული რეალობის გათვალისწინებით) 

IV ეტაპი - თვითმმართველის სტატუსით ისარგებლებს ყველა დასახლება სადაც 

მოსახლეობის რაოდენობა აღემატება 2000-ს და I-III ეტაპის განხორციელებისას არ მიუღია 

სტატუსი. 

 

2.2. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 

მუნიციპალიტეტში წარმომადგენლობით ხელისუფლებას ახორციელებს 

წარმომადგენლობითი ორგანო - საკრებულო. 

მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს - მუნციპალიტეტის 

ადმინისტრაცია.  

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო  

მუნიციპალიტეტებში საკრებულოს წევრთა რაოდენობა მჭიდროდ უნდა იყოს 

დაკავშირებული ამომრჩეველთა რაოდენობასთან. თუმცა არ უნდა აღემატებოდეს 25 წევრს 

(გარდა თბილისისა).  

საკრებულო შედგება მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული წევრებისგან. 

საკრებულოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს თავმჯდომარე. საკრებულო ახორციელებს 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს საქმიანობის რეგულირებას და კონტროლს, 

ამტკიცებს ბიუჯეტს, ახორციელებს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებათა ნორმატიულ 

რეგულირებას. 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ხელისუფლება 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას საქალაქო მუნიციპალიტეტებში ახორციელებს ქალაქის 

ადამინისტრაცია. ადმინისტრაცია შედგება სამსახურის უფროსებისაგან რომელთა 

ადმინისტრაციულ ხელმძღვანელობას ახორციელებს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. 



 

1
0

 

სამსახურის უფროსები და  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი წარმოადგენენ საჯარო 

მოხელეებს და შეირჩევიან კონკურსის წესით.  

მუნიციპალიტეტში წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას ახორციელებს და 

აღმასრულებელი ხელისუფლებას ხელმძღვანელობს, პირდაპირი წესით არჩეული მერი.  

ქალაქის მერი და მისი მოადგილეები წარმოადგენენ ქალაქის თვითმმართველობის 

პოლიტიკურ გუნდს. 

იგივე პრინციპი მოქმედებს სადაბო და სათემო მუნიციპალიტეტებში იმ განსხვავებით, რომ 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას ხელმძღვანელობს და მუნიციპალიტეტს წარმოადგენს 

პირდაპირი წესით არჩეული გამგებელი.  

 

2.3. მეორე დონის ადგილობრივი თვითმმართველობა - რეგიონი 

საქართველოს გააჩნია ისტორიულად ჩამოყალიბებული რეგიონები თუმცა თანამედროვე 

დემოკრატიულ საქართველოში არასდროს განხორციელებულა მისი სამართლებრივი და 

პოლიტიკური აღიარება არცერთ დოკუმენტში. რეგიონის აღიარება ყოველთვის 

დაკავშირებული იყო ქვეყნის დაშლის და სეპარატიზმის საფრთხეებთან. წარმოდგენილ 

ხედვაში მოცემულ რეგიონში არ იგულისხმება რეგიონი როგორც პოლიტიკურად 

დამოუკიდებელი ერთეული ან ავტონომიური რესპუბლიკა. რეგიონი მიჩნეულია როგორც 

მეორე დონის ადგილობრივი თვითმმართველობის განმახორციელებლი ერთეული, 

რომელიც შექმნილი ინტერმუნიციპალური და ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების 

გადაწყვეტის მიზნით. 

რეგიონების გამოყოფის დროს გათვალისწინებული იქნება როგორც ისტორიული აგრეთვე 

ეკონომიკური და გეოგრაფიული ასპექტები. 

რეგიონის სტატუსი ნიშნავს: 

 არაპიდაპირ არჩეულ წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოებს 

 საკუთარ კომპეტენციებს 

 კომპეტენციების განსახორციელებლად საჭირო ქონებას და ფინანსებს 

 პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ და ფისკალურ დამოუკიდებლობას კანონით 

განსაზღვრული წესით და ფარგლებში. 

რეგიონის წარმომადგენლობითი ორგანო 

რეგიონალურ ხელისუფლებას განახორციელებს რეგიონის წარმომადგენლობითი, 

კოლეგიური ორგანო - რეგიონის საბჭო, რომელსაც ნომინალურად ხელმძღვანელობს საბჭოს 

თავმჯდომარე. 

საბჭო აირჩევა არაპირდაპირი წესით არჩეული საბჭოს წევრებიდან მოსახლეობის 

რაოდენობის პროპორციით. რეგიონის საბჭოში წევრთა რაოდენობა შეადგენს 15, 20, ან 25 
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საბჭოს წევრს. რეგიონში რეგისტრირებულ მაცხოვრებელთა რაოდენობის 

გათვალისწინებით. 

რეგიონის აღმასრულებელი ორგანო 

რეგიონალური აღმასრულებელი ხელისუფლება ხორციელდება კოლეგიური ორგანოს - 

რეგიონის მთავრობის საშუალებით.  რეგიონის მთავრობა შედგება ადმინისტრაციის 

უფროსის, სამსახურის ხელმძღვანელებისა, მთავრობის ხელმძღვანელისა და მისი 

მოადგილეებისგან. მთავრობის ხელმძღვანელს ირჩევს რეგიონში შემავალი 

მუნიციპალიტეტების გამგებლები და მერები. რეგიონის ადმინისტრაციის უფროსი და 

სამსახურის უფროსები საჯარო მოხელეები არიან და ინიშნებიან კონკურსის წესით. 

რეგიონის ადმინისტრაციის პოლიტიკური გუნდია მთავრობის ხელმძღვანელი და მისი 

მოადგილეები. 

 

3. საარჩევნო სისტემა ორ დონიან თვითმმართველობაში 

ადგილობრივ დონეზე საარჩევნო სისტემამ უნდა უპასუხოს შემდეგ გამოწვევებს: 

 ადგილობრივ თვითმმართვეულობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის პრინციპის 

პრაქტიკაში განხორციელება 

 პოლიტიკური პლურალიზმის როგორც მდგრადი პოლიტიკური პრაქტიკის 

დამკვიდრება 

 თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფა საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის 

აირჩიოს და არჩეულ იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში 

3.1. მუნიციპალიტეტის საარჩევნო სისტემა  

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს არჩევნები ტარდება, 

შერეული საარჩევნო სისტემის გამოყენებით და მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქების 

გამოყენებით. საკრებულოს ნახევარი კომპლექტება მაჟორიტარული წესით, სადაც 

მონაწილოების საშუალება აქვს საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებსაც ხოლო ნახევარი 

პროპორციული წესით სადაც პარტიები მონაწილეობას იღებენ ნახევრად ღია საარჩევნო 

სიების გამოყენებით და 4% იანი ბარიერის პირობებში.  

მუნიციპალიტეტის გამგებელი ირჩევა უბრალო მაჟორიტარული სისტემით. 50 % საარჩევნო 

ბარიერის გათვალისწინებით. 

მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების ფორმირება დაეფუძნება იმ ტერიტორიულ 

განსაზღვრულობას სადაც არის შესაძლებლობა პარტიის ხედვაზე დაყრდნობით მომავალში 

შეიქმნას ახალი მუნიციპალიტეტი. 

3.2. რეგიონალური საარჩევნო სისტემა 

რეგიონის წარმომადგენლობით ორგანო - რეგიონის საბჭო ირჩევა არაპირდაპირი წესით. 

აქტიური საარჩევნო უფლება აქვს რეგიონში შემავალ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
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წევრებს. ხოლო პასიური საარჩევნო უფლება - საინიციატივო ჯუფებს და პარტიებს. 

რეგიონში შემავალი მუნიციპალიტეტების საკრებულოში წარმოდგენილი პარტიები და 

დამოუკიდებელი დეპუტატები ფლობენ მანდატების იმავე რაოდენობას, რომელიც მათ 

გააჩნიათ მუნიციპალურ დონეზე. საბჭოს წევრების შესარჩევად ტარდება შიდა პარტიული 

პრაიმერი, ხოლო მუნიციპალიტეტის დამოუკიდებელი (უპარტიო) დეპუტატები რეგიონის 

საბჭოში ირჩევენ იმ რაოდენობის წევრებს რამდენი მანდატიც შეესაბამება მათ 

წარმომადგენლობას მუნიციპალურ დონეზე.  

რეგიონის აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელს - რეგიონის მთავრობის ხელმძღვანელს, 

უბრალო მაჟორიტარული სისტემის გამოყენებით ირჩევს რეგიონში შემავალი 

მუნიციპალიტეტების გამგებლები და მერები 50% იანი ბარიერის გათვალისწინებით.  

4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსები და ქონება 

პარტიის ხედვის მიხედვით, მნიშვნელოვანია ქვეყანაში დაჩქარდეს მუნიციპალიტეტისთვის 

ქონების გაცემის და ფისკალური დეცენტრალიზაციის საკითხები. კონსტიტუციური 

პრინციპის რანგში უნდა იქნეს აყვანილი ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კომპეტენციების განხორციელებისთვის აუცილებელი ქონება და ფინანსები. ქვეყანაში უნდა 

შეიქმნას ფინანსური და ეკონონომიკური გარანტიები ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განსახორციელებლად. 

4.1. მუნიციპალიტეტის  და რეგიონის ფინანსები და ქონება 

მუნიციპალიტეტი და რეგიონი ფინანსურად დამოუკიდებელია მათი ფინანსური 

გარანტიები დადგენილი კანონით და პირდაპირ არის მიბმული კომპეტენციებთან რომელიც 

მათ კანონით აქვს მინიჭებული. სახელმწიფო ვალდებულია განსაზღვროს მუნიციპალური 

სერვისების მინიმალური სტანდარტები. მინიმალურ სტანდარტზე დაყრდნობით უნდა 

მოხდეს გაანგარიშება და განისაზღვროს მუნიციპალიტეტისთვის აღნიშნული სერვისების 

გასახორციელებლად საჭირო ფინანსური რესურსი.  

ფინანსური რესურსის მობილიზების ძირითადი წყარო უნდა გახდეს ზიარი გადასახადების 

პრინციპი. ქონების გადასახადი მუნიციპალური მნიშვნელობის გადასახადია. სახელმწიფოს, 

რეგიონს და მუნიციპალიტეტს შორის უნდა განაწილდეს, საშემოსავლო და მოგების 

გადასახადები, საგადასახადო შემოსულობების პროცენტრული განაწილება დადგენილი 

უნდა იყოს ორგანული კანონით და შეესაბამებოდეს განსახორციელებელ კომპეტენციებს. 

პარტიის მიერ შემოთავაზებული ხედვა ეყრდნობა შემდეგ პრიციპებს: 

 კომპეტენციების განხორციელების მინიმალური სტანდარტის მისაღწევად საკმარისი 

ფინანსური რესურსების უზრუნველყოფა, ზიარი გადასახადების საშუალებით  - 

როგორც ორგანული კანონის გარანტია 

 ხელისუფლების ვერტიკალურ შტოებს შორის ფინანსური დამოკიდებულების 

მინიმიზაცია 

 საჯარო ფინანსების სამართლიანი გადანაწილება განსახორციელებელი ფუნქციების 

შესაბამისად 
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კანონით უნდა განისაზღვროს ქონების განაწილების შემდეგი პრინციპები: 

 არასასოფლო და სასოფლო-სამეურნეო მიწები ეკუთვნის მუნიციპალიტეტის დონეს 

 ბუნებრივი რესურსები თავისი მნიშვნელობის მიხედვით განაწილებულია  

რეგიონულ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის 

 რეგიონის და მუნციპალიტეტს უნდა მიეკუთვნოს მისი კომპეტენციების 

განსახორციელებლად საჭირო ქონება. 

 

5. ადგილობრივი თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები  

ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხი მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს ადგილობრივი თვითმმართველობის შინაარსს. მოქალაქეებს უფლება აქვთ 

აირჩიონ და არჩეული იყვნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მაგრამ ეს არ 

არის თვიშტმმართველობის განხორციელებაში მათი მონაწილეობის ერთადერთი ფორმა. 

არჩევნებით იწყება მოქლაქეთა მონაწილოება თვითმმართველობის განხორციელებაში, 

თუმცა არ მთავრდება არჩევნებით. კანონით უნდა იყოს გარანტირებული მონაწილოების 

ისეთი ფორმები, რომლის გამოყენებითაც მოქალაქეებს მიეცემად შესაძლებლობა რეალური 

გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, ეფექტიანად აკონტროლონ მათ 

მიერ არჩეული ხელისუფლება. რესპუბლიკური პარტია ითვალისწინებს ასევე არჩეული 

ადგილობრივი ხელისუფლების ინტერესებს, რომ მოქალაქეთა მონაწილეობამ არ შეზღუდოს 

მათი კომპეტენციები, არამედ საზოგადოება გახადოს ადგილობრივი ხელისუფლების 

პარტნიორები, ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემების გადაჭრის მიმართულებით. 

მნიშვნელოვანია გაფართოვდეს კანონის სფერო „ლობისტური საქმიანობის შესახებ“ და 

ცალკეულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს მიეცეთ შესაძლებლობა, წარმოადგინონ 

ადგილობრივი კრებების ინტერესები, როგორც მუნიციპალურ, რეგიონალურ ასევე 

ცენტრალურ დონეზე. 

მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები მუნიციპალურ დონეზე: 

 სოფლის საერთო კრება (რურალური მუნიციპალიტეტი) 

 უბნის/ამხანაგობის კრება (ურბანული მუნიციპალიტეტი) 

 პეტიცია 

 ადგილობრივი რეფერენდუმი (წინასწარ განსაზღვრულ საკითხებზე) 

 საკრებულოს და საკრებულოს  კომისიის სხდომებში მონაწილეობა 

 მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 

 არჩეული პირების ანგარიშების საჯარო განხილვები 

 გამგებლის/მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 

 მოქალაქეთა ფოკუს-ჯგუფები. 

მოქალაქეთა მონაწილოების ფორმები რეგიონალურ დონეზე 

 პეტიცია 

 ადგილობრივი რეფერენდუმი (წინასწარ განსაზღვრულ საკითხებზე) 



 

1
4

 

 რეგიონალური საბჭოს და საბჭოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა 

 მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 

 რეგიონის თანამდებობის პირების ანგარიშების საჯარო განხილვები 

 რეგიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 

 

6. სახელმწიფო ზედამხედველობა 

პარტიის ხედვის მიხედვით, სახელმწიფო ვალდებულია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მიერ მოსახლეობისთვის მისაწოდებელ თითოეულ სერვისთან 

დაკავშირებით, ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების, მოსახლეობის მაქსიმალური 

ჩართულობით შექმნას მუნიციპალური და რეგიონალური მნიშვნელობის სერვისების 

მიწოდების მინიმალური სტანდარტები და შექნას სტანდარტების შესრულებაზე 

ზედამხედველობის ეფექტიანი და გამჭვირვალე მექანიზმი. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მუნიციპალური და რეგიონალური დონის 

წარმომადგენლობითი ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების 

ზედმახედველობა უნდა განახორციელოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, 

პირდაპირ, შუალედური რგოლების გარეშე. 

სახელმწიფომ უნდა შეაფასოს მის უფლებამოსილებაში არსებული კომპეტენციების 

განხორციელების ფინანსური, ეკონომიკური, პოლიტიკური, ადმინისტრაციული, 

სოციალური ასპექტები და მიიღოს გადაწყვეტილება ცალკეული კომპეტენციების 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებულ უფლებამოსილებებში გადაცემის 

შესახებ და უზრუნველყოს დელეგირებულ უფლებამოსილებებზე ზედამხედველობის 

ეფექტიანი და გამჭვირვალე მექანიზმი. 

7. საქართველოს დედაქალაქი - თბილისი და ქალაქები 30 000 და მეტი მცხოვრებით 

საქართველოს დედაქალაქი - თბილისი, მისი პოლიტიკური-ეკონომიკური დანიშნულების, 

ასევე მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონმდებლობაში 

ყოველთვის სარგებლობდა განსაკუთრებული სტატუსით. პარტიის ხედვის მიხედვით, 

დედაქალაქ თბილისში უნდა შეიქმნას სრულად ორ დონიანი ადგილობრივი 

თვითმმართველობა.  

თბილისი წარმოდგენილი იქნება რეგიონალური ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ფორმით, სადაც გაერთიანდება 25 დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტი. 

განსახვავებით რეგიონის აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმირებისგან, თბილისის 

რეგიონს ეყოლება პირდაპირ არჩეული მერი. დარჩება სტრუქტურული ერთეული - 

თბილისის მთავრობა, შემდეგი შემადგენლობით: მერი, მერის მოადგილეები, სამსახურის 

უფროსები. ხოლო აღმასრულებელი ხელისუფლების საოპერაციო ხელმძღვანელობას 

განახორციელებს ადმინისტრაციის უფროსი, რომელიც შეირჩევა კონკურსისი წესით და 

იქნება საჯარო მოხელე.  
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თბილისის წარმომადგებლობითი ორგანო საკრებულო - დაკომპლექტებული იქნება 50 

პირდაპირი წესით არჩეული წევრისგან, რომლებიც აირჩევიან 3 მრავალმანდატიანი ოლქში, 

პროპორციული სისტემით. 

 

თბილისის რაიონული მუნიციპალიტეტი 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო  

მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგება სრულად მაჟორიტარული 11 წევრისგან. 

მაჟორიტარული წევრების არჩევაში მონაწილეობენ პარტიები და საინიციატივო ჯგუფები და 

იქმნება 11 მანდატიანი საარჩევნო ოლქი. საკრებულოს ხელმძღვანელობს საკრებულოს 

თავმჯდომარე. საკრებულო ახორციელებს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს 

საქმიანობის რეგულირებას და კონტროლს, ამტკიცებს ბიუჯეტს, ახორციელებს 

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებათა ნორმატიულ რეგულირებას. 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ხელისუფლება 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას მუნიციპალიტეტებში ახორციელებს - ადამინისტრაცია. 

ადმინისტრაცია შედგება სამსახურის უფროსებისაგან რომლებსაც ხელმძღვანელობს 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ხელმძღვანელს კონკურსით წესით შეარჩევს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

ქალაქები 30 000 და მეტი მცხოვრებით 

შემდეგ ქალაქებში: ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, გორი, ზუგდიდი, ფოთი ორდონიანი 

თვითმმართველობა განხორციელდება შეზღუდული ფორმით. ქალაქის დონე იქნება 

რეგიონის დონე, ხოლო მუნიციპალურ დონეზე არ იქნება წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოები. მოხდება ქალაქის (რეგიონის დონე) დარაიონება სადაც 

მუნიციპალურ ხელისუფლებას განახორციელებს ქალაქის აღმასრულებელი და 

წარმომადგენლობითი ორგანოების მიერ დანიშნული ადმინისტრაცია, დამოუკიდებელი 

ბიუჯეტით და კომპეტენციებით. მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობის ფორმებით 

(მონაწილეობითი ბიუჯეტირება) 

1.1. თბილისის რაიონული მუნიციპალიტეტის კომპეტენციები 

 ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, განხილვა და დამტკიცება, დამტკიცებულ 

ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენა და 

შეფასება; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბიუჯეტო სახსრების 

განკარგვა, სახაზინო ფინანსური ოპერაციებისა და საბანკო ტრანზაქციების წარმოება 

 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა და განკარგვა კანონითა 

და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით 

დადგენილი წესით  
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 ტერიტორიის კეთილმოწყობა და შესაბამისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და 

სხვა საჯარო ადგილების დასუფთავება 

 ტერიტორიის გამწვანება 

 სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების შექმნა და მათი 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფა და 

დგომის/გაჩერების წესების რეგულირება 

 გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება 

 მშენებლობის ნებართვის გაცემა, მშენებლობაზე ზედამხედველობის განხორციელება 

საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი წესითა და დადგენილ 

ფარგლებში 

 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული 

ობიექტების,  სახელდება კანონით დადგენილი წესით 

 გარე რეკლამის განთავსების რეგულირება 

 შინაური ცხოველების ყოლის წესების დადგენა და უპატრონო ცხოველებთან 

დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია 

და რეაბილიტაცია 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, 

კინოთეატრების, მუზეუმების, თეატრების, საგამოფენო დარბაზებისა და სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი 

ობიექტების მშენებლობა 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისათვის, ბავშვებისა და მოხუცებისათვის სათანადო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება, მათ შორის, საჯარო თავშეყრის ადგილებისა. 

 პირველადი სამედიცინო დაწესებულებების  - ამბულატურიების მშენებლობა, 

მოვლა-შენახვა 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის სოციალური დახმარების პროგრამების 

განხორციელება 

 ადმინისტრაციული ერთეულების დებულების მიღება; ტერიტორიული ორგანოების 

ფორმირება 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, დაავადებათა პრევენცია 

 დაკრძალვა და ცერემონიალური მომსახურება 

 მოწყვლადი ჯგუფების(ბავშვები,მოხუცები, შშმ პირები) მხარდაჭერა 

 სკოლის ტრანსპორტის ორგანიზება 

 ახალგაზრდული პოლიტიკის დაგეგმვა და ღონისძიებების განხორციელება 

 სამოქალაქო რეესტრის სერვისების მიწოდება 

 ფიზიკური აღზრდის და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით, 

შესაბამისი შესაძლებლობების შექმნა; 
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 ადგილობრივი მნიშვნელობის დასასვენებელი, სარეკრიაციო პარკების შექმნა და 

მოვლა. 

 

1.2. თბილისის რეგიონალური დონის თვითმმართველობის კომპეტენციები 

 ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, განხილვა და დამტკიცება, დამტკიცებულ 

ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენა და 

შეფასება; საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბიუჯეტო სახსრების 

განკარგვა, სახაზინო ფინანსური ოპერაციებისა და საბანკო ტრანზაქციების წარმოება; 

 რეგიონის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა და განკარგვა კანონითა და 

საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით 

დადგენილი წესით 

 რეგიონალური მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების, მათ შორის, წყლისა და ტყის 

რესურსების და მის საკუთრებაში არსებული მიწის რესურსების, მართვა კანონით 

დადგენილი წესით 

 რეგიონალური მნიშვნელობის გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და 

გაუქმება კანონით დადგენილი წესით, მათი განაკვეთების დადგენა კანონით 

გათვალისწინებული ზღვრული ოდენობების ფარგლებში; ადგილობრივი 

მოსაკრებლების ამოღება 

 რეგიონალური  მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა 

 რეგიონალური მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება 

 რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის 

ნებართვის გაცემა 

 რეგიონალური მნიშვნელობის ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი 

საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება 

 რეგიონული მნიშვნელობის კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვა, რეკონსტრუქცია და 

რეაბილიტაცია 

 რეგიონალური მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, საკლუბო დაწესებულებების, 

კინოთეატრების, მუზეუმების, თეატრების, საგამოფენო დარბაზებისა და სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი 

ობიექტების მშენებლობა 

 სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების გაწევა 

 სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შექმნა, მოვლა-შენახვა 

 პროფესიული და ტექნიკური განათლების უზრუნველყოფა 

 საკვების უსაფრთხოებაზე კონტროლის განხორციელება კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით 

 ადგილობრივი სამოქალაქო თავდაცვა და კატასტროფების მართვა 

 რეგიონალური მნიშვნელობის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელება 

 ტურიზმის მხარდაჭერა 

 ელექტროენერგიით მომარაგება 
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 ბუნებრივი გაზით მომარაგება 

 ადგილობრივი სტატისტიკის წარმოება 

 სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვა 

 დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამების დაგეგმვა 

 ადგილობრივი საინვესტიციო პოტენციალის კვლევა და საინვესტიციო 

წინადადებების მომზადება 

 ინტერნეტ სერვისის მიწოდების უზრუნველყოფა 

 განაშენიანების გეგმა დამტკიცება და ზედამხედველობა 

 მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსახლეობის მომსახურება. 
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სამოქმედო გეგმა 

 

# აქტივობა განმახორციელებლი 

უწყება 

         პერიოდი 

1.  თვითმმართველობის ორდონიანი 

სისტემის ინიცირება და 

საკანონმდებლო  დონეზე 

განტკიცება 

პარლამენტი, მთავრობა 2020 -2024 წწ 

2.  თვითმმართველობის ორდონიანი 

სისტემის ამოქმედება და 

შესაბამისი ორგანოების 

დაკომპლექტება, (ტერიტორიული 

ოპტიმიზაციის I-II ეტაპი) 

რეგიონული განვითარების სამინისტრო, 

საარჩევნო კომისია 

2024-2028 წწ 

3.  თვითმმართველობის ორდონიანი 

სისტემის ამოქმედება და 

შესაბამისი ორგანოების 

დაკომპლექტება, (ტერიტორიული 

ოპტიმიზაციის III-IV ეტაპი) 

რეგიონული განვითარების სამინისტრო, 

საარჩევნო კომისია 

2028-2032 წწ 

4.  საკანონმდებლო ცვლილებები 

საგადასახადო და საბიუჯეტო 

მიმართულებებით 

ფინანსთა სამინისტრო, მთავრობა, 

პარლამენტი 

2020-2028 წწ 

5.  საკანონმდებლო ცვლილებები 

კომპეტენციების გადაცემის 

მიმართულებით 

შესაბამისი დარგობრივი სამინისტრო, 

მთავრობა, პარლამენტი 

2020-2028 წწ 

6.  საკანონმდებლო ცვლილებები 

ქონების გადაცემის 

მიმართულებით და ქონების 

გადაცემა 

ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო, ქონების მართვის სააგენტო, 

მთავრობა, პარლამენტი 

2020-2024 წწ 

7.  საკანონმდებლო ცვლილებები 

სახელმწიფო ზედამხედველობის 

მიმართულებით 

იუსტიციის სამინისტო, მთავრობა, 

პარლამენტი 

2020-2024 წწ 

8.  საკანონმდებლო ცვლილებები 

მოქალაქეთა მონაწილეობის 

მიმართულებით 

რეგიონული განვითარების სამინისტრო, 

მთავრობა, პარლამენტი 

2020-2024 წწ 

9.  საკანონმდებლო ცვლილებები 

საარჩევნო მიმართულებით 

მთავრობა, პარლამენტი 2020-2024 წწ 

10.  მუნიციპალური სერვისების 

მინიმალური სტანდარტების 

დადგენა 

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო, ეკონომიკის და 

მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 

რეგიონული განვითარების სამინისტრო, 

მთავრობა 

2020-2024 წწ 

 


