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ABSTRACT 

It is difficult to imagine a modern democratic governance system without the 

involvement of citizens. In the conditions of strong and well-developed democratic 

governance, citizens have the desire and opportunity to participate in the decision-making 

process of local self-government bodies, which affects the socio-political development of 

society. Citizens’ participation in the decision-making process is one of the most important 

characteristics of a democratic governance system. Democratic sistem is established in the 

country when citizens have the opportunity not only before the elections, but also during 

the period between the elections to establish communication with the government 

representatives according to their needs. 

Among the levels of government, the local government level provides the best 

opportunities for citizen participation because it is closer to the local population and more 

accessible to the people than the central government. At the same time, the decisions made 

by the local government directly affect the people living in a particular municipality. 

Therefore, in addition to the fact that it is more accessible and practical for the local 

population to cooperate and dialogue directly with self-governments on the needs and 

problems, it is also in their interest. 

The active involvement of citizens in the process of implementation of local self-

government is the best way to increase the accountability of local self-government officials, 

and citizens could actually benefit from the powers granted by law, participate in the 

discussion of issues related to local needs and in governance activities. The involvement of 

citizens in the decision-making process has great benefits, both at the municipal and state 

levels. Implementation of effective mechanisms for citizens' participation in practice will 

lead to a high probability of making effective decisions on urgent issues, and on the other 

hand, a model of mutual cooperation between citizens and the government will develop. 

The first chapter of the thesis discusses the concept of local self-government and its 

importance. The opinions of various scholars about the developed local self-government are 

given, because the function of the local self-government as an institution is to give the 

population the opportunity to solve the problems they face and manage their own lives. 

The opinion that the people are the source of government is manifested by their active 

involvement in the process of self-government. 

The second chapter of the thesis discusses the rights of citizens and mechanisms of 

involvement in the process of local governance. The basic rights and freedoms granted to 

Georgian citizens by the Constitution of Georgia and internationally recognized norms of 

human rights are discussed. In this chapter, Sh. Arnstein's "Ladder of Citizen Participation". 

The ladder of participation makes visible the degree of civic participation in political and 

civic decision-making. The degree of democracy of the state is determined by the extent to 

which it helps the citizen, within the limits of his ability and competence, to get involved 

in the process of developing the state's policy and making decisions 

The third chapter talks about the ongoing process of local self-government reforms 

in Georgia. What stages has the local self-government system gone through since 

independence until now? The main novelty of the reform implemented in 2014, which 

introduced the direct election of the heads of the executive body of municipalities 

(governor/mayor) into the governance system, is highlighted. The mayor/governor has 

become the highest official of the municipality, who is already responsible and accountable 
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directly to the city council and the population of the municipality. This news is a positive 

event, because it increases their role as an executive body and their responsibility to the 

citizens. This fact, in turn, imposes more responsibility and accountability. Direct elections 

of the executive body help to increase the quality of democracy and increase the confidence 

of the citizens towards the elected official/persons. In this chapter, the mechanisms of 

citizens' involvement, which are provided by the Local Self-Government Code, are also 

discussed and analyzed. Based on the presented material, we can conclude that the 

budgeting process has the highest rate of citizens' involvement defined by law. 

The fourth chapter is devoted to the study of mechanisms of citizens' involvement 

in local self-government and the determination of their level of effectiveness in the process 

of implementation of local self-government. To identify the hindering factors that prevent 

the society from being actively involved in governance decisions. The questions were 

answered: How effective are the forms of citizen participation defined by the legislation? 

What opportunities do citizens have in this process and how should society and local 

government representatives actively cooperate? Appropriate recommendations for 

activating citizen involvement are proposed. Representatives of different social strata of the 

local population, representatives of self-governing bodies and local non-governmental 

organizations were selected as the research segment. The research area are cities Rustavi 

and Mtskheta. 

In conclusion, we can say that the citizen engagement mechanisms defined by the 

"Local Self-Government Code" created a good opportunity for public participation. The 

heads of local self-governments try to promote the activation of citizens' involvement in 

their activities, although the current situation still does not correspond to internationally 

recognized norms. For this, it is necessary for both the central government and the 

representatives of local self-governments and society to jointly show initiative and take 

effective measures to improve the current situation. In the process of local self-government 

activities, it is important to make decisions without the interference of the central 

government, to meet the interests of local citizens, and to make the activities of 

representatives of local self-government bodies as transparent as possible. We have 

proposed several recommendations that will help to eliminate the gaps that prevent public 

involvement in the decision-making process. 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საკვლევი თემის აქტუალურობა.   მოქალაქეთა ჩართულობის გარეშე რთული 

წარმოსადგენია თანამედროვე დემოკრატიული მმართველობის სისტემა. ძლიერი 

და კარგად განვითარებული დემოკრატიული მმართველობის პირობებში 

მოქალაქეებს აქვთ სურვილი და შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გადაწყვეტილებათა 

მიღების პროცესში, რომელიც ზეგავლენას ახდენს საზოგადოების სოციალურ-

პოლიტიკურ ყოფაზე. მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში ერთერთი უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია დემოკრატიული 
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მმართველობის სისტემის. დემოკრატიული მმართველობა მაშინ არის ქვეყანაში 

ჩამოყალიბებული, როდესაც მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ არა მხოლოდ 

წინასაარჩევნო, არამედ არჩევნებს შორის პერიოდშიც შეუფერხებლად დაამყარონ 

კომუნიკაცია ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საჭიროებებიდან 

გამომდინარე. 

 ხელისუფლების როლი დემოკრატიული მმართველობის პირობებში 

საკმაოდ მრავალმხრივია. ხელისუფლება ფლობს ავტორიტეტსა და ძალაუფლებას, 

რომელიც მას მოქალაქეებმა არჩევნების გზით მიანიჭეს. შესაბამისად, მთავრობა 

ვალდებულია სათანადო პასუხი გასცეს ყველა იმ საჭიროებასა თუ ინტერესს, 

რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს შორის არსებობს. არჩევნების 

მეშვეობით აირჩევა ქვეყნის ხელმძღვანელი პირი, თუმცა ხშირად, ის ვერ ახერხებს 

იმის განსაზღვრას, თუ რა მიმართულებით სურს საზოგადოებას გააგრძელოს 

განვითარება. აქედან გამომდინარე, არჩეულმა მოხელეებმა უნდა ეძებონ გზები, 

რომლებიც დაეხმარებათ გამოავლინონ მოქალაქეთა პრობლემები, ინტერესები, 

სურვილები და პრიორიტეტები. ეს კი საუკეთესოდ ხორციელდება იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ხელისუფლება მუდმივად დიალოგის პროცესშია საზოგადოებასთან, 

პერმანენტულად აწარმოებს მოქალაქეთა გამოკითხვას, ავრცელებს შესაბამის 

ინფორმაციას, გადის კონსულტაციებს და პარტნიორული ურთიერთთანამშრომ-

ლობის საფუძველზე იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. 

მოქალაქეთა მონაწილეობის შესაძლებლობები, სახელისუფლო დონეებიდან, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ყველაზე უკეთ ჩანს. ადგილობრივი 

თვითმმართველობა ახლოს დგას მოქალაქეებთან და მეტად მიწვდომადია 

ადგილობრივი საზოგადოებისთვის, ვიდრე საჯარო ხელისუფლების ორგანოები. 

ამასთან ერთად, თვითმმართველობების ხელისუფალთა მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები პირდაპირ გავლენას ახდენს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრებ მოქალაქეებზე. შესაბამისად, გარდა იმისა რომ უფრო ხელმისაწვდომი და 

პრაქტიკულია ადგილობრივი საზოგადოებისთვის არსებულ საჭიროებებსა და 

პრობლემებზე უშუალოდ თვითმმართველობით ორგანოებთან თანამშრომლობა და 

დიალოგი, არამედ მათ ინტერესსაც წარმოადგენს. 

აღიარებულია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა უზრუნველყოფს 

მოქალაქეებისა და ხელისუფლების ერთიანობას. საქართველოს კონსტიტუციით 



6 
 

აღიარებულია და კანონმდებლობით გარანტირებულია მოქალაქეთა შემდეგი 

უფლება: „ადგილობრივი თვითმმართველობა არის საქართველოს მოქალაქეთა 

უფლება და შესაძლებლობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში, ადგილობრივი 

მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად გადაწყვიტონ ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხები“1.  

 მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელების პროცესში განიხილება, როგორც მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომ 

შესაძლებელი გახდეს დასახული მიზნების მიღწევა, გაძლიერდეს ადგილობრივ 

დონეზე ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება და რეალურად მიეცეთ 

მოქალაქეებს უფლებამოსილება მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი 

პრობლემების შესახებ საკითხების განხილვაში და გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობას დიდი 

სარგებელი მოაქვს, როგორც მუნიციპალურ, ასევე სახელისუფლო დონეზე.  

მოქალაქეთა ჩართულობის ქმედითი მექანიზმების დანერგვა პრაქტიკაში, 

გამოიწვევს საჭირბოროტო საკითხებზე ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღების 

დიდ ალბათობას, და მეორეს მხრივ, გამყარდება ურთიერთთანამშრომლობის 

მოდელი მოქალაქეებსა და მმართველებს შორის. 

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ, საქართველოში არაერთი რეფორმა 

განხორციელდა, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის კუთხით. 

პირველი მცდელობა ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის გზაზე იყო 1998-2002 

წლების ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. 2004 წელს საქართველოს 

პარლამენტმა მოახდინა ადგილობრივი თვითმმართველობის ქარტიის 

რატიფიცირება, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების 

საფუძველი გახდა. შემდეგი სერიოზული ნაბიჯი ამ მიმართულებით გადაიდგა 

2002-2006 წლებში, როდესაც საქართველოს პარლამენტი მსჯელობდა კანონ-

პროექტზე ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონის შესახებ, რომელიც 

მიღებულ იქნა პლენარულ სხდომაზე. ხოლო 2014 წელს განხორციელდა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ბოლო ტალღა, რომლის 

                                                      
1 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ -  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429?publication=63 
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ფარგლებშიც პარლამენტმა შეიმუშავა  „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“. აღნიშნული კოდექსის 85-ე მუხლით გათვალისწინებულ იქნა 

მოქალაქეთა ჩართულობის რამდენიმე ფორმა, რომელიც გარკვეულწილად 

აძლევდა მოქალაქეებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების 

პროცესში აქტიურად ჩართულიყო.  ამ კოდექსით, ასევე მოხდა თვითმმართველი 

ერთეულების და თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის ზრდა, რაც ხელს 

შეუწყობდა მოქალაქეთა მეტ ჩართულობას გადაწვეტილებების მიღების პროცესში. 

თუმცაღა, თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი რამოდენიმე ქალაქმა შეიჩერა. 

დეცენტრალიზაციის პროცესში ეს აშკარად შემაფერხებელი ნაბიჯი აღმოჩნდა. 

 დემოკრატია არის ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს „ხალხის მმართველობას“. 

მმართველობის დემოკრატიული სისტემა, თანამედროვე პერიოდში, აღიარებულია 

საუკეთესო მმართველობის ფორმად, სხვა ფორმებთან მიმართებაში. მოქალაქეთა 

მონაწილეობა და აქტიური ჩართულობა მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

პროცესში მნიშვნელოვნად ზრდის სახელმწიფოს ძლიერებას. სამოქალაქო 

საზოგადოების გააქტიურება და მათი ჩართულობა მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების პროცესში ქართული სახელმწიფოსთვისაც მეტად 

მნიშვნელოვანია. აღნიშნული მიმართულებით ჩატარდა არაერთი კვლევა, გატარდა 

რეფორმათა მთელი ციკლი, შემუშავდა სხვადასხვა წინადადება თუ რეკომენდაცია, 

მაგრამ არსებული სიტუაცია სასურველ შედეგს ვერ იძლევა.  

აღნიშნული ნაშრომის  მიზანია, ადგილობრივ თვითმმართველობათა 

დონეზე მოქალაქეთა ჩართულობის ისეთი ფაქტორების გამოვლენა, რომლებიც 

ხელს უშლიან საზოგადოების მონაწილებას მმართველობი გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში. განვითარებული და დემოკრატიული სახელმწიფოს ძირითად 

მახასიათებელს წარმოადგენს კარგად განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოება 

და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართულობის ეფექტიანი 

მექანიზმები. ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა ჩართულობა 

ხელს უწყობს ადგილობრივი საჭიროებებისა და ინტერესების გამოვლენას და 

ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღებას. ეს კი, აუმჯობესებს მომსახურების 

მიწოდების ხარისხს  და დადებით გავლენს ახდენს დემოკრატიულ პროცესებზე. 

აღსანიშნავია, რომ სახელისუფლო ძალაუფლება დეცენტრალიზებულია 

განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში, რაც მათი მმართველობის სისტემას 
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უფრო მდგრადს ხდის თანამედროვე გამომწვევების წინაშე და საჯარო მართვის 

სისტემის გამართული მუშაობა არაა დამოკიდებული პოლიტიკური ელიტების 

ცვლაზე. განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყნებს, ამ მიმართულებით, ასეთი 

მდგრადობა არ ახასიათებთ, რაც სამოქალაქო ჩართულობის სუსტად 

განვითარებული შესაძლებობებით შეიძლება ავხსნათ. ბოლო ათწლეულების 

განმავლობაში განხორციელებულმა რეფორმება ხელისუფლების 

დეცენტრალიზაციის მიმართულებით, ხელი შეუწყვეს  გარდამავალ ქვეყნებში 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების უფლებამოსილებების და 

მოქალაქეთა ჩართულობის როლის გაზრდას მათ საქმიანობაში. 

საკვლევი თემის პრობლემა: მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ყველა 

მთავრობის წარმომადგენლები აღიარებდნენ და ცდილობდნენ საყოველთაოდ 

აღიარებული დემოკრატიული პრინციპების დანერგვას და გაძლიერებას, ერთ-ერთ 

ყველაზე აქტუალურ საკითხად მაინც რჩება ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

მოქალაქეთა ჩართულობა. „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსით“ გათვალისწინებულმა მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებმა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში საზოგადოების 

ჩართულობის უზრუნველყოფის კარგი საშუალებები შექმნა, თუმცა ისევ არსებობს 

მრავალი გამოწვევა, რომელიც შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობისა. დღევანდელ 

დღეს არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ჩართულობის ფორმები ფასადურია, 

მათი პრაქტიკული გამოყენება საზოგადოების წევრთათვის რთულია და შესაბამის  

შედეგს არ იძლევა.  

მეცნიერული სიახლე:  საქართველოში, მმართველობით პროცესში, 

მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების ხელისშემშლელი  ფაქტორების კვლევა 

სიახლეს წარმოადგენს, რადგან ეს საკითხი კარგად შესწავლილი და 

გაანალიზებული არ არის სამეცნიერო დონეზე. ასევე, ნაშრომის ფარგლებში 

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, გავაანალიზეთ და გამოვავლინეთ 

მმართველობით პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების პრაქტიკაში 

გამოყენების რეალური შედეგები და განვსაზღვრეთ ის შემაფარხებელი ფაქტორები, 

რომლის გამოც მოქალაქეები ვერ/არ ახორციელებენ კანონმდებლობით 

მინიჭებული უფლებამოსილებების პრაქტიკულ რეალიზაციას.  
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 კომპლექსურად შევისწავლეთ, რა გავლენას ახდენენ  მოალაქეეები  

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გადაწყვე-

ტილებების მიღების პროცესში. 

 განვიხილეთ და ჩამოვაყალიბეთ ადგილობრივ თვითმმართველობებში 

გადაწყვეტილებების მიღების თავისებური ბუნება, რითაც იგი მნიშვნე-

ლოვნად განსხვავდება სხვა მმართველობითი გადაწყვეტილებებისგან. 

 გავაანალიზეთ და დავადგინეთ საკანონმდებლო ბაზაში არსებული 

ხარვეზები და  კანონმდებლობით უფლებამოსილი მოქალაქეთა ჩართუ-

ლობის მექანიზმების ფასადურობა;   

 შევიმუშავეთ და წარმოვადგინეთ ფასადური მექანიზმების  და აღმოჩენილი 

ხარვეზების გამოსასწორებლად შესაბამისი ინიციატივები, რომლებიც მოქა-

ლაქეთა მონაწილეობის შესაძლებლობას უფრო ქმედით ფუნქციას შესძენს 

და ეფექტიანად აისახება პრაქტიკაში.  

კვლევის მიზანი: წარმოდგენილი სადოქტორო ნაშრომის მიზანია 

მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების შესწავლა და მათი ეფექტიანობის დონის 

განსაზღვრა ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელების პროცესში. იმ 

შემაფერხებელი ფაქტორების გამოვლენა, რომელიც ხელს უშლის საზოგადოებას 

აქტიურად იყოს ჩართული მმართველობით გადაწყვეტილებებში. რამდენად 

ეფექტურია კანონმდებლობით განსაზღვრული მოქალაქეთა მონაწილეობის 

ფორმები? რა შესაძლებლობები გააჩნიათ ამ პროცესში მოქალაქეებს და როგორ 

უნდა ითანამშრომლონ აქტიურად საზოგადოებამ და ადგილობრივი 

ხელისუფლების წარმომადგენლებმა? ასევე, ნაშრომის მიზანია, მმართველობითი 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

შესაძლებლობების გასაფართოებლად საჭირო გზების ძიება და რეკომენდაციების 

შემუშავება.  

კვლევის ამოცანები: ნაშრომის კვლევის მიზნის მისაღწევად ჩამოყალიბდა 

შემდეგი ამოცანები: 

1. კანონით „საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კო-

დექსი“ განსაზღვრული მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების შესახებ 

ადგილობრივი საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის დადგენა; 

2. ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლობითი და 
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აღმასრულებელი ორგანოების მიერ მოწოდებული ოფიციალური სტატისტიკის 

ანალიზი, რომელშიც ასახულია მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების პრაქტიკაში 

გამოყენების(პეტიცია, დასახლების საერთო კრება და სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭო) მაჩვენებელი; 

3. ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენელთა, არა-

სამთავრობო ორგანიზაციათა და სამოქალაქო საზოგადოების წევრთა გამოკთხვა, 

როგორია მათ თვითმმართველობებში კანონით განსაზღვრული  მონაწილეობის 

პრაქტიკა. 

4. „მოქალაქეთა მონაწილეობის კიბის“ რომელ დონეს შეესაბამება საქართვე-

ლოში დღეს არსებული მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმები ადგილობრივ თვით-

მმართველობებში. 

5. ძირითადი სოციალური, პოლიტიკური და სამართლებრივი შემაფერ-

ხებელი ფაქტორების გამოვლენა და ანალიზი, რომელიც ზღუდავს მოქალაქეთა 

ჩართულობას ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. 

6. ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

ეფექტიანობის გასაზრდელად სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება. 

 კვლევის საგანი: ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოების საქმი-

ანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები და პრინციპები გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი. 

კვლევის ობიექტი: საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სისტემა და საკანონმდებლო ბაზა; ადგილობრივი თვითმმართველობის, 

არასამთავრობო სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები;  

კვლევის მეთოდები და მეთოდოლოგია: ნაშრომში გამოყენებულია 

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ჩამოყალიბებისა და 

განვითარების პროცესების  ანალიზის, რაოდენობრივი და თვისებრივი, აღწერითი, 

ანალიტიკური, თეორიული და ემპირიული კვლევის მეთოდები, მონაცემების 

კლასიფიკაცირებისა და  ანალიზის მეთოდები.  

ნაშრომში გამოყენებულია მეორადი კვლევა, განხილულია სამეცნიერო 

ნაშრომები, ქართული კანონმდებლობა, სამეცნიერო სტატიები და ანგარიშები 

მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ ადგილობრივ თვითმმართველობებში,  ქარ-
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თული და უცხოური ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული 

სოციოლოგიური კვლევები.  

წარმოდგენილ ნაშრომში გამოყენებულია, როგორც ქართველი, ისე უცხოელი 

მეცნიერებისა და მკვლევრების მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის სფეროში 

შექმნილი მონოგრაფიები, სამეცნიერო სტატიებში და სამეცნიერო-პრაქტიკულ 

კონფერენციებზე წარმოდგენილი მასალები და ამ სფეროში დაცული სადოქტორო 

დისერტაციები.  

პრაქტიკული მნიშვნელობა - ნაშრომში, ჩვენს მიერ კვლევის პროცესში 

მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე  შემუშავებული დასკვნების და 

რეკომენდაციების პრაქტიკაში გათვალისწინება აამაღლებს მოქალაქეთა 

ჩართულობის ხარისხს და ხელისუფალთა საქმიანობის გამჭვირვალეობას. ეს ხელს 

შეუწყობს ისეთი გადაწყვეტილებების შემუშავებას, რომელიც უზრუნველყოფს 

მოქალაქეთა საჭიროებების მაქსიმალურ გათვალისწინებას და მათი ინტერესების 

დაკმაყოფილებას. ეს, კი მოქალაქეებში გაზრდის ნდობას ხელისუფალთა მიმართ.  

სადისერტაციო ნაშრომის შესრულებისა და კვლევის ფარგლებში მომზადდა 

3 კოლოქვიუმი, 3 სამეოცნიერო სტატია, 5 მოხსენება ადგილობრივ და 

საერთაშორისო კონფერენციებზე.    

სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 125 გვერდისგან, მისი სტრუქტურა მოიცავს 

შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას,  4 თავს, 10 ქვეთავს, დასკვნა-

რეკომენდაციებს, ლიტერატურის მიმოხილვას და დანართს.   

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა.  

მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი I. ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნება და მნიშვნელობა 

1.1 ადგილობრივი თვითმმართველობის ცნება  

1.2 ადგილობრივი თვითმმართველობის მნიშვნელობა 

1.3 ადგილობრივი თვითმმართველობების განვითარების ზოგადი 

მიმოხილვა და ანალიზი 

თავი II. მოქალაქეთა უფლებები და ჩართულობის მექანიზმები 

მმართველობის პროცესში 
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2.1. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები 

2. 2  მოქალაქის კონცეფციები 

თავი III. ადგილობრივი თვითმმართველობა და მოქალაქეთა მონაწილეობა 

საქართველოში 

3.1. ძირითადი საკანონმდებლო ცვლილებები ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სფეროში 

3.2 „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ განსაზღვრული 

ფორმები  

3.3 მოქალაქეთა მონაწილეობის კიბე 

თავი IV. მოქალაქეთა ჩართულობის კვლევა 

4.1 ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოთა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენელთა კვლევის ანალიზი 

4.2. მოქალაქეთა ჩართულობის კვლევის ანალიზი 

დასკვნა 

დამოყენებული ლიტერატურა 

დანართი 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის პირველ თავში განხილულია ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ცნება და მისი მნიშვნელობა. მოყვანილია სხვადასხვა მეცნიერთა მოსაზრებები 

განვითარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის  შესახებ, რადგან 

ადგილობრივი თვითმმართველობის, როგორც ინსტიტუტის დანიშნულება იმაში 

მდგომარეობს, რომ მოსახლეობას მიეცეს შესაძლებლობა თავად გადაწყვიტონ მათ 

წინაშე არსებული პრობლემები და მართონ საკუთარი ცხოვრება. მოსაზრებას, რომ 

ხალხი წარმოადგენს ხელისუფლების წყაროს, სწორედ მათი თვითმმართველობის 

განხორციელების პროცესში აქტიური ჩართულობით ვლინდება. 

მეცნიერთა ნაწილის მოსაზრებით ადგილობრივი თვითმმართველობა 

საჯარო ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ ის 

გვევლინება ერთ კონკეტულ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიაზე მცხოვრები 

მოქალაქეების მიერ ერთობლივად განხორციელებულ საჯარო ხელისუფლებად. 

განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეს მოსაზრება, რადგან ამ ნიშან-თვისებით  

მიხედვით თეორეტიკოსებმა გამოყვეს და გამიჯნეს ერთმანეთისგან ადგილობრივი 
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თვითმმართველობა, სახელმწიფო ხელისუფლება და სხვა საზოგადოებრივი 

სტრუქტურები. მათ მიაჩნდათ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არ არის  

ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი სტრუქტურა, არამედ, ის გვევლინება სამოქალაქო 

და სამართლებრივ ინსტიტუტად, რომელიც სახელმწიფო (პოლიტიკური) წყობის 

შემადგენელი ელემენტია და წარმოადგენს კონკრეტულ ტერირორიაზე მცხოვრები 

საზოგადოების საქმიანობის ორგანიზაციულ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს 

საზოგადოებრივ და სახელმწიფოს მიერ დელეგირებულ ცალკეულ 

უფლებამოსილებათა განხორციელებას ადგილობრივი მოქალაქეების 

ინტერესებიდან გამომდინარე. ანუ, ეს არის ადგილობრივი მოსახლეობის 

თვითორგანიზების ლეგიტიმური ფორმა, რომელსაც შეუძლია  ადგილობრივი 

საზოგადოებისა და სახელმწიფოს კავშირის უზრუნველყოფა. 

მოქალაქეებისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი მმართველობის 

ორგანოებიდან, დღეს გვევლინება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 

და მას მმართველობის სისტემაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ყველაზე ახლო 

შეხებბის წერტილი მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სწორად ფუნქციონირებადი სისტემის მეშვეობით გააჩნიათ, 

და ამ ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება არის თვითმმართველობის 

რეფორმის განხორციელების და დემოკრატიული პროცესების გაჯანსაღების 

მთავარი მიზანი. სახელმწიფოს ჩამოყალიბების და საზოგადოების განვითარების 

საფუძველია ის ტრადიციები, ადათები და ადამიანებს შორის ფორმალური და 

არაფორმალური ურთიერთობის ფორმები, რომელიც ყალიბდებიან სოფლებში, 

ქალაქის უბნებსა და  მიკრო ტერიტორიებზე, ეგრეთწოდებული სოციალური 

კონტროლლის მეშვეობით. თუმცაღა, ასეთი ურთიერთობების სახე და ხასიათი 

გარკვეულწილად შენარჩუნებულია დიქტატორული მმართველობის დროსაც და  

იმის მტკიცება, რომ ხელისუფლება (ცენტრალური, ადგილობრივი) 

სრულყოფილად აკონტროლებს ამ პროცესების მიმდინარეობას, მცდარია. ასევე, 

არც ის იქნება მართალი, რომ დავასკვნათ, თითქოს ერთ ტერიტორიაზე მცხოვრები 

საზოგადოებრივი  ერთობა თავისთავად ვითარდება და მის ფორმირებაზე 

გავლენას არ ახორციელებს ხელისუფლების მმართველობითი ორგანოები.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებისას მნიშვნელოვანი 

პრინციპის დაცვაა აუცილებელი, რომლის მიხედვით გადაწყვეტილებები მიღებულ 
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იქნას ავტონომიურად, ეს გადაწყვეტილებები შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს 

მოქალაქეთა ინტერესებს, მაღალი გამჭვირვალეობის ხარისხი თვითმმართველობის 

ორგანოების საქმიანობაში სავალდებულოა, მოქალაქეები აქტიურად უნდა 

ჩაერთონ თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში, კარგი იქნება, თუ 

შემუშავდება და პრაქტიკაში დაინერგება საზოგადოებრივი კონტროლის, 

შეფასებისა და ანგარიშვალდებულების ქმედითი მექანიზმები. 

ნაშრომის მეორე თავში განხილულია მოქალაქეთა უფლებები და 

ჩართულობის მექანიზმები ადგილობრივი მმართველობის პროცესში. 

განხილულია ის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, რომლებსაც 

საქართველოს მოქალაქეს ანიჭებს საქართველოს კონსტიტუცია და ადამიანის 

უფლებათა საერთაშორისოდ აღიარებული ნორმები. ამ თავში, ასევე 

წარმოდგენილია შ. არნშტეინის „მოქალაქეთა მონაწილეობის კიბე“. მონაწილეობის 

კიბე თვალსაჩინოს ხდის სამოქალაქო მონაწილეობის ხარისხს პოლიტიკურ და 

სამოქალაქო გადაწყეტილებებში.   

სახელმწიფოს დემოკრატიულობის ხარისხი იმით განისაზღვრება, თუ 

რამდენად უწყობს ხელს მოქალაქეს, საკუთარი შესაძლებლობის და კომპეტენციის 

ფარგლებში, ჩაერთოს სახელმწიფოს პოლიტიკის შემუშავებისა და 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. 

ადამიანის უფლებათა თეორიაზე როდესაც ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია 

გავითვალისწინოთ, რომ მისი ძირითადი კონცეფცია ეფუძნება თანდაყოლილი 

ადამიანური ღირსების ცნებას. ადამიანის ძირითადი უფლებები და 

თავისუფლებები არ არის სახელმწიფოს მიერ ინდივიდისათვის ნაბოძები სიკეთე, 

არამედ ისინი ადამიანს დაბადებისთანავე მიენიჭა და მისი ეს უფლება არსებობს 

სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად. ადამიანის უფლებები წარმოადგენს 

სამართლებრივი, ადათწესების და ზნეობრივი ნორმების ერთობლიობას, რომელიც 

ასახულია სახელმწიფოების კონსტიტუციებში და საერთაშორისო სამართლებრივ 

კანონმდებლობაში. ასევე, ეს ნორმები განსაზღვრავენ ინდივიდის 

საზოგადოებასთან, საზოგადოების წევრთა შორის და სახელმწიფოსთან 

ურთიერთობების  პირობებს. 

აქტიური მოქალაქის კონცეფცია ხასიათდება მრავალმხრივობით და თავის 

თავში აერთიანებს არაერთ განსხვავებულ მოსაზრებას, თუმცაღა, არსებობს 
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ძირითადი მიმართულებები, რომელთა მიხედვითაც განიხილავენ ამ კონცებციის 

მართებულობას. ესენია:  

 მოქალაქეობა -  მოქალაქის სამართლებრივი სტატუსი, რომელიც 

განსაზღვრულია საერთაშორისო სამართლის სისტემით; 

 უფლებები და პასუხისმგებლობები - აქ მოიაზრება ის უფლებები და 

აკრძალვები, რომლის ფარგლებშიც აქვს მოქალაქეს იმოქმედოს. ამ კონცებციის 

მიხედვით ქვექნის სამართლებრივ ფარგლებში არის მოქცეული მოქალაქის 

სტატუსი.  

მოქალაქის ქცევათა ჩარჩო - გულისხმობს მოქალაქის პრაქტიიკულ 

გამოცდილებას, რისი მეშვეობითაც იგი ურთიერთქმედებს საზოგადოებასთან და 

ახდენს კონკრეტული საზოგადოებრივი ჯგუფის წევრობის დემონსტრირებას. 

აქტიური მოქალაქე არის პირი, რომელიც იზიარებს და იცავს 

საზოგადოებაში ჩამოყალიბებულ ღირებულებებს და ამავე დროს, თვინონ იღებს 

აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოების განვითარების პროცესში. 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოქალაქეები დაუბრკოლებლად 

გამოხატავენ შეხედულებებს, აფიქსირებენ ინტერესებს და შეუფერხებლად 

მონაწილეობენ სახელმწიფოს სოციალურ და პოლიტიკურ განვითარებაში.  

ნაშრომის მესამე თავში საუბარია ადგილობრივი თვითმმართველობის 

რეფორმების მიმდინარეობის პროცესზე საქართველოში. შესწავლილია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების სამართლებრივი 

რეგულაციები საქართველოს კანონმდებლობაში. რა ეტაპები გაიარა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სისტემამ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე. 

ხაზგასმულია 2014 წელს განხორციელებული რეფორმის მთავარი სიახლე, 

რომელმაც მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელების 

(გამგებელი/მერი) პირდაპირი წესით არჩევა შემოიტანა მმართველობით სისტემაში. 

მერი/გამგებელი გახდა მუნიციპალიტეტის უმაღლესი თანამდებობის პირი, 

რომელიც უკვე პასუხისმგებელი და ანგარიშვალდებულია პირდაპირ საკრებულოს 

და მუნიციპალიტეტის მცხოვრებ მოქალაქეთა წინაშე. აღნიშნული სიახლე 

დადებითი მოვლენა არის, რადგან ამით იზრდება მათი, როგორც აღმასრულებელი 

ორგანოს როლი და პასუხისმგებლობა მოქალაქეთა წინაშე. ეს ფაქტი, თავის მხრივ 

უფრო მეტ პასუხისმგებლობად და ანგარიშვალებულებას აკისრებს. 



16 
 

აღმასრულებელი ორგანოს პირდაპირი არჩევნები ხელს უწყობს 

დემოკრატიულობის ხარისხის გაზრდას და მოქალაქეებში ამაღლებს  ნდობას 

არჩეული თანამდებობის  პირის/პირების მიმართ. ამ თავში, ასევე განხილულია და 

გაანალიზებულია მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები, რომლებიც 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით არის გათვალისწინებული.  

ნაშრომის მეოთხე თავი ეთმობა ემპირიულ კვლევას, შედეგების შეჯამებას და 

მათ ანალიზს. კვლევის მეთოდად არჩეულ იქნა რაოდენობრივი კვლევა. 

გამოყენებული იყო სტრუქტურირებული და ნახევრადსტრუქტურირებული 

ჩაღრმავებული კითხვარი. 

კვლევის მეთოდად არჩეულ იქნა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის 

მეთოდები. კვლევის ინსტრუმენტად გამოყენებული იყო სტრუქტურირებული და 

ნახევრადსტრუქტურირებული ჩაღრმავებული კითხვარი. 

კვლევის არეალს წარმოადგენს ქალაქი რუსთავი და მცხეთა. 

კვლევის სეგმენტი - ადგილობრივი მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური 

ფენის წარმომადგენლები, ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოების და 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 

კვლევის ჩატარების პერიოდი მოიცავს 2017-2020 წლებს. 

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავებულია კონკრეტული 

წინადადებები და რეკომენდაციები ორივე ქალაქის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოებისათვის მოქალაქეთა ჩართულობის 

გასაუმჯობესებლად. 

წინამდებარე კვლევაში, კვლევის ინსტრუმენტად წარმოდგენილია ანკეტა-

კითხვარი, რომელიც შედგება 14 შეკითხვისაგან.  

სადისერტაციო თემის კვლევის ფარგლებში შემუშავდა კითხვები და 

მოქალაქეთა გამოკითხვის შედეგად შევეცადეთ საფუძვლიანად შეგვესწავლა და 

დაგვედგინა ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა მონაწილეობის როგორი პრაქტიკა 

არსებობდა ქ. რუსთავსა და მცხეთის მუნიციპალიტეტში. შევეცადეთ გამოგვევლინა 

ის ნაკლოვანებები, რომელიც ხელს უშლიდა თვითმმართველ ერთეულებში 

მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხის ზრდას. 

რაოდენობრივი ანალიზის გასაკეთებლად კითხვარი შევიყვანეთ ,,Excel”-ის 

დოკუმენტში, დათვლილ პასუხებს მივანიჭეთ პროცენტული მაჩვენებლები და 
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შემდეგ ავაგეთ დიაგრამები. 

ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად გამოვლინდა 

შემდეგი ვითარება: საკვლევი არეალის ორივე ლოკაციაზე მოქალაქეთა 

უმრავლესობა საერთოდ არ მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობების  

მმართველობით პროცესში.  

გამოკითხვების შედეგად ქ. მცხეთაში  გამოვლინდა შემდეგი ვითარება:  

 65,5% - ადგილობრივი თვითმმართველობის მმართველობით პროცესში 

საერთოდ არ იღებს მონაწილეობს;  

 16% - ესწრება საკრებულოს სხდომებს;  

 14% - ესწრება საჯარო შეკრებებს;  

 3% - მონაწილეობა მიუღია დემონსტრაციებში;  

 1,5% - პეტიციას მოაწერა ხელი.  

ქ. მცხეთაში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოვავლინეთ, მოქალაქე 

რესპონდენტებიდან არ აღმოჩნდა თუნდაც ერთი მოქალაქე, რომელსაც 

უსარგებლია კანონით განსაზღვრული ისეთი უფლებამოსილებებით, როგორებიცაა 

- დასახლების საერთო კრებაზე მონაწილეობა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების ხელმძღვანელობასთან პირადად დაკავშირება.  

გამოკითხვების შედეგად ქ. რუსთავში ჩატარებული გამოკითხვების  

შედეგები ასე გადანაწილდა:  

  62.3%  - საერთოდ არ მონაწილეობს თვითმმართველობის 

მმართველობით საქმიანობაში;  

 24.3% - ესწრება საჯარო შეკრებებს;  

 7,5% - ესწრება დასახლების საერთო კრებას;  

 3,5% - მონაწილეობა მიუღია დემონსტრაციებში; 

 3.2% - საჭიროების შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენელს პირადად უკავშირდება;  

 5.4% - ესწრება საკრებულოს სხდომებს;  

 0% -  პეტიციაზე აქვს მოწერილი ხელი.  

მიღებული შედეგები გვიჩვენებს, რომ ადგილობრივი ორგანოების 

საქმიანობაში მოქალაქეთა დაბალი აქტივობა გამოწვეულია ხელისუფლების 

მიმართ უნდობლობით. მათ აქვთ განცდა, რომ გადაწყვეტილების მიღების 
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პროცესში მათ წინადადებებს არავინ გაითვალისწინებს. ასევე, ინფორმაციის 

ნაკლებობას განიცდიან კანონით მინიჭებული უფლებამოსილლებების შესახებ 

ან/და პრაქტიკაში როგორ გამოიყენონ ჩართულობის მექანიზმები. 

გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილი ვითარება, რომლის მიხედვით 

რესპონდენტთა 26.3%-ს აქვს მიღებული ქალაქში მიმდინარე პროექტის განხილვის 

პროცესში მონაწილეობა, 73.7%-ის პასუხი უარყოფითია,  მიღებული შედეგები 

საფუძველს გვაძლევს დავასკვნათ, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ადგილობრივი 

საკითხების შესახებ გადაწყვეტილებებს იღებს ცენტრალური ხელისუფლება. 

გამოკითხვებით ირკვევა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საქმიანობის პროცესში შედარებით აქტიურად არის ჩართული მეორე ასაკობრივი 

ჯგუფი, ხოლო მესამე ასაკობრივი ჯგუფი თითქმის თავს იკავებს მონაწილეობისგან. 

ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, შედეგები ასე გადანაწილდა:  

პირველი ასაკობრივი ჯგუფი:  

 13.6% - უსარგებლია ჩართულობის ერთი ფორმით მაინც,  

 20%  - საერთოდ არ მონაწილეობს თვითმმართველობის საქმიანობაში.  

მეორე ასაკობრივი ჯგუფი:  

 20.1% - იყენებს ადგილობრივ თვითმმართველობის პროცესში 

ჩართულობის მექანიზმებს,  

 14.5% - არ მონაწილეობს. 

 მესამე ასაკობრივი ჯგუფი:  

 7.5% - ლოკალურ დონეზე იღებს მონაწილეობას,  

 24.3% - არ იღებს მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში.  

გამოკითხვის შედეგად მიღებული შედეგები გვაძლევს შესაძლებლობას 

დავასკვნათ, რომ მეორე ასაკობრივი ჯგუფი უფრო დაინტერესებულია 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესებით და ადევნებს თვალს 

თვითმმართველობის ორგანოთა საქმიანობას.  

გამოკითხვის პროცესში ჩვენი ინტერესის მნიშვნელოვან მიმართულებას 

წარმოადგენდა, გამოგვევლინა ურთიერთკავშირი განათლების დონესა და 

მოქალაქეთა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში ჩართულობის 

ინტენსივობას შორის. მიღებული შედეგები შემდეგნაირად გადანაწილდა:  



19 
 

უმაღლესი განათლების მქონე მოქალაქეები  

 33.8% - იყენებს ჩართულობის გარკვეულ ფორმას,  

 21.5%  - საერთოდ არ მონაწილეობს.  

არასრული უმაღლესი განათლების მქონე მოქალაქეები 

 1.7% - იყენებს ჩართულობის გარკვეულ ფორმას, 

 4.6% - არ მონაწილეობს;  

არასრული უმაღლესი განათლების მქონე მოქალაქეები 

 4.9% - იყენებს ჩართულობის გარკვეულ ფორმას, 

 11.7% - არ მონაწილეობს;  

სრული საშუალო განათლების მქონე  

 1.9% - იყენებს ჩართულობის გარკვეულ ფორმას, 

 20.6% - არ მონაწილეობს;  

არასრული საშუალო განათლების მქონე მოქალაქეები 

 2.3% - საერთოდ არ იყენებს ჩართულობის მექანიზმებს. 

მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

უმაღლესი და საშუალო განათლების მქონე მოქალაქეები ინტერესდებიან 

ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესებით და ცდილობენ 

გავლენა იქონიონ მათთვის საჭირბოროტო საკითხების გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესზე, რაც მათ ჩართულობის მაჩვენებელში აისახება. 

მოსაზრება - კმაყოფილი ვარ არსებული შესაძლებლობებით მონაწილეობა 

მივიღო ქალაქის პრობლემების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში: 

 73%, - არ ეთანხმება; 

 23.5% - არც ეთანხმება და არც უარყოფს;  

 3.5% - ეთანხმება . 

მოსაზრება - მე შემიძლია სხვებთან ერთად თანამშრომლობით ვიქონიო 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესებზე:  

 50% - არ ეთანხმება გამოკითხულთა,  

 33,5% - არც ეთანხმება და არც უარყოფს;  

 17.5% - ეთანხმება.  
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მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

მოქალაქეთა უმრავლესობას არ აქვსინფორმაცია როგორ დაუკავშირდეს 

ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ასევე, უმეტესობა მიიჩნევს, 

რომ ადგილობრივ დონეზე ცვლილებების განსახორციელებლად 

თვითმმათველობის ორგანოთა ხელმძღვანელებს არ გააჩნიათ საკმარისი 

ძალაუფლება, რომ ადგილობრივი საჭიროებების შეახებ დამოუკიდებლად მიიღონ 

გადაწყვეტილება. 

გამოკითხულ მოქალაქეთა 33.5%-მა იცის როგორ გამოიყენოს პრაქტიკაში 

კანონით მინიჭებული უფლებამოსილება და მიიღოს მონაწილეობა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მაგრამ უმეტესობა უკმაყოფილებას 

გამოთქვამს, რომ ჩართულობის ეს მექანიზმები არ არის საკმარისი რეალური 

გავლენა მოახდინონ ადგილობრივ თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესებზე.  

კითხვა - ვიცი როგორ ჩავერთო ადგილობრივი საკითხების გადაჭრისა და 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში: 

 33.5% - ეთანხმება;  

 43.5% - არც ეთანხმება და არც უარყოფს;  

 22% - არ ეთანხმება. 

 კითხვა - მე ვიცი სად მივიღო ინფორმაცია ადგილობრივი ხელისუფლების 

საქმიანობის შესახებ:  

 47.5% -  არ ეთანხმება,  

 34% - არც ეთანხმება და არც უარყოფს  

 ეთანხმება - 18.5%.  

კითხვა - ვიცი როგორ დავუკავშირდე ადგილობრივი ხელისუფლების 

წარმომადგენლებს:  

 58.5% - არ ეთანხმება;  

 26.5% - არც ეთანხმება და არც უარყოფს,  

 16% - ეთანხმება.  

კითხვა - ინფორმაციის რომელი წყაროდან იღებთ ინფორმაციას 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის შესახებ? პასუხები 

ასე გადანაწილდა:  

 36,5% - ტელევიზიის საშუალებით,  
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 29.4% - ინტერნეტის მეშვეობით,  

 6.2% - თვითმმართველობის ოფიციალური ვებგვერდით,  

 10.3% თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან  შეხვედრებით,  

 0,5%-მა ბეჭდური მედიით,  

 17.1% არ ფლობს ინფორმაციას ქალაქში მიმდინარე მოვლენების 

შესახებ.  

მოქალაქეთა უმრავლესობისათვის ინფორმაციის მიღების ძირითად წყაროდ 

ტელევიზია გამოვლინდა, რადგან მასზე ხელი თითქმის ყველას მიუწვდება. 

მიღებული შედეგებით, საზოგადოების დიდი ნაწილი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საქმიანობაში აქტიურად ჩასართავად შესაბამის ინფორმაციას 

არ ფლობს, რაც მოქალაქეთა ჩართულობის დაბალ მაჩვენებელს ხსნის. 

გამოკითხვაში მონაწილე მოქალაქეთა უმრავლესობამ მათი ჩართულობის 

ძირითად შემაფერხებელ ფაქტორებად დაასახელეს შემდეგი მთავარი ბარიერები, 

რომლებიც მათ აქტიურობას ხელს უშლიან: შესაბამისი პოლიტიკური ნების 

არარსებობა, საზოგადოების გაუთვითცნობიერებლობა საკუთარი 

უფლებამისილებებისა და ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ვერ/არ ასახავს ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების ინტერესებს.  

ქ. მცხეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა ძირითად შემაფერხებელ ფაქტორად 

მიიჩნევს  ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილების მიღებას იმ 

საკითხებზე, რომლებიც ადგილობრივ სპეციფიკას განეკუთვნებიან, ქ. რუსთავის 

მოქალაქეთათვის შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს ხელისუფლებაში 

სათანადო პოლიტიკური ნების არარსებობა.  

გამოკითხვის შედეგების მიხედვით შემაფერხებელი ფაქტორები 

მოქალაქეთათვის, ასე გამოიკვეთა: 

 22.6% - ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებების 

მიღება ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინების გარეშე;  

 19.3% - შესაბამისი პოლიტიკური ნების არარსებობა;  

 17.3% - საზოგადოების წევრების სათანადო კომპეტენციების არ ქონა;  

 15.5% - საჯარო მოხელეები, მოქალაქეთა ჩართულობის 

გასააქტიურებლად, არ არიან აღჭურვილნი შესაბამისი უფლებამოსილებით;  
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 11.6% -დასახვეწია საკანონმდებლო ბაზა;  

 9.7% - მოქალაქეთა ჩართულობას მმართველობით პროცესში ხელს 

უშლის  ცენტრალური ხელისუფლება; 

 4% - შემაფერხებელ ფაქტორებს ადგილობრივი ხელისუფლება 

წარმოშობს.  

კითხვა - რა უშლით ხელს აქტიურად ჩაერთონ ადილობრივი 

თვვითმმართველობის განხორციელების პროცეში, პასუხები ასე გადანაწილდა - 

/მცხეთა/:  

 23% - ცენტრალური ხელისუფლება,  

 15% - საჯარო მოხელეები შესაბამის უფლებამოსილებებს არ ფლობენ,  

 11% - საკანონმდებლო ბაზა არასრულია,  

 9% - ადგილობრივი ხელისუფლება უშლის ხელს.  

/რუსთავი/:  

  43.3% - შესაბამისი პოლიტიკური ნების არარსებობა;  

 39% - ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებების 

მიღება ადგილობრივი საჭიროებების გათვალისწინების გარეშე;  

 33% -  საზოგადოებას არ აქვს შესაბამისი უნარები და კომპეტენცია;  

 31% - საჯარო მოხელეებს სათანადო უფლებამოსილები არ გააჩნიათ;  

 25.7% - საკანონმდებლო ბაზა არასრულია,  

 21% - ცენტრალური ხელისუფლება, 

 13.7%-მა - ადგილობრივი ხელისუფლება.  

მიღებული პასუხებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ საქართველო 

დემოკრატიის განვითარების საწყის ეტაპზეა, ქვეყნის ხელისუფლება, ისევე 

როგორც საზოგადოების უდიდესი ნაწილი კარგად ვერ აცნობიერებს მოქალაქეთა 

ჩართულობის მნიშვნელობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელის 

სახელმწიფოს განვითარების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს. 

ხელისუფლების მხრიდან საზოგადოების მონაწილეობა მმართველობით პროცესში 

საფრთხედ აღიქმება, რადგან ხელისუფალნი მოქალაქეებს უწუნებენ უნარებს და 

განათლებას. ასევე, მთავრობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის 

ძალაუფლების დეცენტრალიზება ისევ პრობლემატური საკითხია. 

კითხვა - უნდა იყოს ინიციატორი, რომ გაიზარდოს მოქალაქეთა 
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ჩართულობის ხარისხი მმართველობით საქმიანობაში, პასუხები ასე გადანაწილდა:  

 38.5% თვლის, რომ ინიციატივა ცენტრალური ხელისუფლებისგან 

უნდა წამოვიდეს,  

 37.6%-ის აზრით, ადგილობრივი ხელისუფლება და მოქალაქეები  

ერთობლივად უნდა იმუშაონ საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდაზე, 

   9.5% ადგილობრივი ხელისუფლება,  

 14% - არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

  0.4% თვლის, რომ ინიციატივა მოქალაქეებისგან უნდა 

მომდინარეობდეს.  

მიღებული პასუხებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ მოქალაქეები 

ძალაუფლების დეცენტრალიზაციას არასაკმარისად მიიჩნევენ. ასევე, მოქალაქეთა 

გარკვეულ ნაწილს კარგად ესმის მმართველობით პროცესში სხადასხვა აქტორის 

ჩართულობის მნიშვნელობას და აცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას ამ 

პროცესში. 

კითხვაზე, როგორ შეიძლება მმართველობით პროცესში მოქალაქეთა 

ჩართულობის როლის და ხარისხის გაზრდა, პასუხები ასეთია: 

 38.7% მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა 

შესაძლებელია ძალაუფლების დეცენტრალიზაციით;  

 33.2% მიიჩნევს, საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის ზრდას;  

 15.7% დასახვეწია საკანონმდებლო ბაზა,  

 12.4% მიიჩნევს, რომ აუცილებელია მოქალაქეთა ინტერესების 

გათვალისწინება.  

ჩატარებული კვლევის შედეგების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობის შემაფერხებელი ფაქტორების აღმოსაფხვრელად 

გასატარებელია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რადგან მმოქალაქეთა დიდი ნაწილი 

არ ფლობს ინფორმაციას მის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესების შესახებ და 

არ იცის როგორ გამოიყენოს კანონით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებები. 

აუცილებელია, ცენტრალურ და ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის 
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განხორცილდეს ძალაუფლების დელეგირება და რესურსების სათანადო 

გადანაწილება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საკანონმდებლო 

ხარვეზების დროული და სრულფასოვანი გამოსწორება. 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ერთ-ერთ ძირითად 

პირობას წარმოადგენს გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ავტონომიურობა, 

მიღებული გადაწყვეტილები უნდა შეესაბამებოდნენ ადგილობრივი 

საზოგადოების ინტერესებს: მაღალი დონის გამჭვირვალეობით უნდა 

ხასიათდებოდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა, 

ნებისმიერ მოქალაქეს, სათანადო კომპეტენციის და უნარების შესაბამისად,  

ჰქონდეს თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში ჩართვის შესაძლებლობა, 

დაინერგოს საზოგადოებრივი კონტროლის, შეფასებისა და ანგარიშვალდებულების 

ქმედითი მექანიზმები, ამაღლდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების წარმომადგენელთა პროფესიონალიზმი, დაინერგოს თვითმმართველი 

ერთეულების მართვის ახალი სისტემები, განხორციელდეს ადმინისტრაციული 

სტრუქტურების თანამედროვე მიდგომებით ჩამოყალიბება, რაც უზრუნველყოფს 

საზოგადოებისთვის ეფექტიანი და ხარისხიანი მომსახურების მიწოდებას.  

წარმოდგენილ ნაშრომი, ქალაქების -  რუსთავისა და მცხეთის, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლების, 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებისა და მოქალაქეთა 

გამოკითხვის საფუძველზე, გავაანალიზეთ ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

მოქალაქეთა  კანონმდებლობით განსაზღვრული მონაწილეობის მექანიზმების 

აღსრულება პრაქტიკაში. გამოკითხვაში მონაწილე ყველა სამიზნე ჯგუფის 

წარმომადგენელი თანხმდება, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მმართველობით საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ძალიან დაბალი 

მაჩვენებელია. მიღებული შედეგების თანახმად, მონაწილეობის დაბალი 

მაჩვენებელი უკავშირდება შემდეგ ფაქტორებს: გამოკითხვაში მონაწილე 

რესპოდენტთა უმრავლესობის აზრით, მოქალაქეები არ ფლობენ შესაბამის 

კომპეტენციას და გამოცდილებას, რათა აქტიურად ჩაერთონ მმართველობით 

პროცესში. ასევე, ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა არ ფლობს ინფორმაციას 
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ქალაქში არსებული ვითარების შესახებ. მოქალაქეთა უდიდესმა ნაწილმა არ იცის 

რა უფლებები აქვს მას მინიჭებული კანონმდებლობით, მმართველობითი 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩასართავად, და მითუმეტეს, როგორ 

გამოიყენოს  ეს უფლებამოსილებანი. შესაბამისად, მოქალაქეები აქტიურად ვერ 

ერთვებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში. გამოკითხულთა 

მოსაზრების თანახმად, გადაწყვეტილების მიღება მმართველის მიერ ხდება 

ერთპიროვნულად და მოქალაქეებს არ ძალუძთ გავლენა იქონიონ ხელისუფალთა 

მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.  

ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე დაყრდნობით 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობის განხორციელების 

პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის დაბალი მაჩვენებელი განპირობებულია 

დაინტერესებული მხარეების ტრადიციული შეხედულებებით 

(თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები არაკომპეტენტურად თვლიან 

მოქალაქეებსიმ ისათვის, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ მართვის პროცესში). 

მიღებული შედეგების გათვალისწინებით შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ საკვლევ 

ქალაქებში ძირითადად იყენებენ ტრადიციულ ტიპს მოქალაქეთა ჩართულობისა, 

რომელიც გულისხმობს ხელისუფლათა დამოკიდებულებას საზოგადოების 

მიმართ, როდესაც მოქალაქე აღქმულია როგორც „კლიენთი“, რომელსაც არ გააჩნია 

სათანადო ცოდნა და გამოცდილება, რომ ეჭვი შეიტანოს ხელმძღვანელი პირების 

მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა მართებულობაში. აქედან გამომდინარე, 

იზღუდება მოქალაქის მონაწილეობის უფლება.   

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ სათანადო ინფორმაციით შეიარაღებული 

მოქალაქეები აქტიურად არიან ჩართულნი გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში 

და მაღლდება საჯარო მოხელეთა ანგარიშვალდების დონე საზოგადოების წინაშე. 

ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების გაანალიზების საფუძველზე, გამოიკვეთა 

შემდეგი სურათი: გამოკითხვაში მონაწილე რესპონდენტთა დიდი ნაწილი ვერ 

ფლობს სათანადო ინფორაციას, და შესაბამისად, ისინი ვერ ახდენენ  რეალურ 

გავლენას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების საქმიანობაზე. 

ხოლო გამოკითხულთა ის ნაწილი კი, რომელიც გათვითცნობიერებულია ქალაქში 

მიმდინარე პროცესების შესახებ, უფრო აქტიურად ერთვება გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში.  
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წარმოდგენილი ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებული გამოკითხვებით 

იკვეთება, რომ მოქალაქეთა ჩართულობის ინტენსიურობაზე გავლენას ახდენს 

განათლების დონეს. დავადგინეთ, რომ უმაღლესი განათლების მქონე მოქალაქეები 

უფრო აქტიურად ერთვებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში, 

ვიდრე საშუალო განათლების მქონე პირები. შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, 

რომ მოქალაქეთა ჩართულობის მაჩვენებელი დამოკიდებულია მათი განათლების 

დონეზე, ვინაიდან განათლებული და ინფორმირებული საზოგადოება უფრო 

აქტიურად ერთვება მართვის პროცესში. მოქალაქეთა აქტიური ჩართულობა 

აუმჯობესებს საჯარო მოხეელების ანგარიშვალდებულებისა და 

პასუხისმგებლობების გაზრდას საზოგადოების წინაშე. 

გამოკითხვის შედეგებმა გამოავლინეს, რომ არსებული საკანონმდებლო ბაზა 

მოქალაქეთა ეფექტურ ჩართულობას ვერ უზრუნველყოფს თვითმმართველობის 

განხორციელების პროცესში. კანონით გათვალისწინებული მოქალაქეთა 

მონაწილეობის მექანიზმები პრაქტიკაში იშვიათად და ფასადურობისთვის 

გამოიყენება. გამოკითხული რესპონდენტების მხოლოდ მცირე ნაწილი იყენებს 

პრაქტიკაში მმართველობით პროცესში მონაწილეობის გარკვეულ ფორმებს 

(საკრებულოს სხდომებზე დასწრება, დასახლების საერთო კრება, საჯარო 

შეკრებებზე მონაწილეობა) და იშვიათად. მოქალაქეთა მონაწილეობის ისეთი 

მექანიზმები, როგორიცაა პეტიცია, მისი  პრაქტიკაში გამოყენება საზოგადოების 

წევრთათვის სირთულეებს წარმოადგენს, რადგან ჩართულობის ამ ფორმის და 

დასაცავი პროცედურების შესახებ მოქალაქეები ვერ ფლობენ სათანადო 

ინფორმაციას. შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის პროცესს განსაზღვრავს საზოგადოების 

ცოდნის შესაბამისი დონე და უნარები.  

გამოკითხულთა უმრავლესობამ მონაწილეობის ერთ-ერთ ძირითად 

შემაფერხებელ ფაქტორად დაასახელა სახელისუფლო სტრუქტურებს შორის 

ძალაუფლების არასაკმარისი დეცენტრალიზაცია. მათი აზრით, ცენტრალური 

ხელისუფლება მოქალაქეთა მონაწილეობის გარეშე იღებს გადაწყვეტილებებს, 

რომლებიც უშუალოს ადგილობრივ მოსახლეობის ინტერესთა და საჭიროებათა 

სფეროს განეკუთვნება. ასევე აღნიშნეს, რომ არც საჯარო ხელისუფლების და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებს და არც 
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თავად სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს არ გააჩნიათ შესაბამისი პოლიტიკური 

ნება, რომ ხელი შეუწყონ მოქალაქეთა ჩართულობის დონის გაზრდას. 

თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა აზრით, მოქალაქეები არ 

ცდილობენ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი საკითხების განხილვის 

და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ ისიც, რომ 

ადგილობრივი ორგანოების წარმომადგენლები თავადაც არ არიან 

ორიენტირებულნი, გამოიყენონ კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

მოქალაქეთა ჩართულობის ეფექტური მექანიზმები. ამ მიმართულებით, პასიურია 

ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორიც. ისინი არ/ვერ ახერხებენ ქმედითი 

ნაბიჯების გადადგმას, რომ მოახდინონ გავლენა ხელისუფლების 

წარმომადგენლებზე და უზრონველყონ მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების 

ექეტური გამოყენება პრაქტიკაში.  

გამოკითხულთა უმრავლესობა ეთანხმება მოსაზრებას, რომ თუ ინიციატივა, 

მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების გამოყენების ინტენსივობის გაზრდისა 

რეალურ ცხოვრებაში, ერთდროულად არ მომდინარეობს მმართველი 

ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლებისგან, სასურველი შედეგის მიღწევა შეუძლებელი იქნება. ამიტომ, 

ამ პროცესში მნიშვნელოვანია სამივე მხარის მაქსიმალური მონდომება.  

საბოლოოდ, შეიძლება დავასკვნათ, რომ „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-თ მოქალაქეთა მონაწილეობის 

გათვალისწინებულმა მექანიზმებმა საზოგადოების აქტიური ჩართულობისთვის 

კარგი საფუძველი შექმნა. დღეის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტებში, მეტ-

ნაკლებად დანერგილია მოქალაქეთა მონაწილეობის პრაქტიკა. თუმცა არსებული 

რეალობა მეტად უნდა გაუმჯობესდეს. ამისთვის, კი მნიშვნელოვანია 

მმართველობით პროცესში ჩართულ აქტორთა მაქსიმალური მობილიზება და 

თითოეულის მხრიდან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, რაცც საბოლოო ჯამში 

მიზნის მიღწევის საშუალებას მოგვცემს. 

როდესაც ვაფასებთ მოქალაქეთა მონაწილეობის შედეგებს ქ. რუსთავისა და 

ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტებში, მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით ვასკვნით, 

რომ აუცილებელია გაუმჯობესდეს მოქალაქეთა განათლების და 

ინფორმირებულობის დონე. ამ მიმართლებით მნიშვნელოვანი ფუნქციის თავის 
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თავზე აღება შეუძლია მედიას და არასამთავრობო სექტორს. კარგი იქნება, თუ 

გაიზრდება ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების როლი. მათ შესწევთ 

უნარი, შეცვალონ საზოგადოების ნიჰილისტური დამოკიდებულება, საკუთარი 

გადაწყვეტილებების შესაბამისად. რაც შეეხება თავად მოქალაქეებს, აუცილებელია 

უფრო მეტი ინტერესი და ინიციატივა გამოიჩინონ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის შესახებ და საკუთარი მოსაზრებები 

ხშირად დააფიქსირონ საკანონმდებლო უფლებამოსილებების გამოყენებით.  

წარმოდგენილი ნაშრომით ჩატარებული კვლევების და მიღებული 

შედეგების საფუძველზე, წარმოვადგენთ შემდეგ რეკომენდაციებს.  

1. დასახლების საერთო კრების ეფექტიანობა რომ გაიზარდოს, უკეთესი 

იქნება შემცირდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ამომრჩეველთა 5%-იანი 

ზღვარი. ეს ცვლილება უფრო მოქნილს გახდის საერთო კრებების ჩატარების 

შესაძლებლობას, ისეთ დასახლებებში, სადაც მოქალაქეთა დასახლება დიდია. 

არსებული ვითარების მიხედვით ამ მექანიზმის გამოყენება შეფერხებულია, 

ლეგიტიმაციისათვის საჭირო რაოდენობის გამო.  

2. მუნიციპალიტეტებში, მოქალაქეებმა რომ ისარგებლონ პეტიციის 

გამოყენების მექანიზმით, სასურველი იქნება შემცირდეს 1%-იანი ზღვარი და 

მოხდეს ამ უფლების გამოყენების შესახებ საინფორმაციო კამპანიის წარმოება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და არასამთავრობო სექტორის 

წარმომადგენლების მხრიდან. ეს ღონისძიებები მოქალაქეებში აამაღლებს ამ 

მექანიზმით სარგებლობის სურვილს.  

3. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის ეფექტიანობის გასაზრდელად 

საჭიროა თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავოს კარგად ჩამოყალიბებული 

დებულება და საქმიანობის სტრატეგიული გეგმა. მათი მუშაობა უფრო ეფექტური 

იქნება, თუ მუნიციპალიტეტების დებულებით განისაზღვრება საბჭოს სხდომების 

ჩატარების ვალდებულება 1 თვეში ერთხელ ვადით.   ასევე, საბჭოს სხდომაზე 

განხილულ ინიციატივებსა და მიღებულ წინადადებებზე მუნიციპალიტეტის 

მერს/გამგებლს დაეკისრება ვალდებულება წარმოადგინოს შესაბამისი 

გადაწყვეტილებები.  გარდა ამისა, საბჭოს მუშაობის ეფექტურობის გასაზრდელად 

კარგი იქნება, თუ წევრების შერჩევა იწარმოებს კონკურსის სახით.  

4. საკრებულოს სხდომებზე მოქალაქეთა დასწრების მაჩვენებელის 
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გაუმჯობესებლად, კარგი იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

მხრიდან გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები მოქალაქეთა ინფორმირების კუთხით. კარგ 

შედეგეს მივიღებთ ამ მიმართულებით, თუ დანარჩენი მუნიციპალიტეტებიც 

გაიზიარებენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  გამოცდილებას, რომლის 

ფარგლებშიც, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თუ საკრებულოს კომიტეტის 

სხდომის ჩატარებამდე რამდენიმე დღით ადრე, მოქალაქეებს მიეწოდებათ 

სხვადასხვა მედიის საშუალებებით, დაგეგმილ სხდომათა ჩატარების თარიღისა და 

განსახილველი საკითხების შესახებ ინფორმაცია. გამოკითხვებმა გამოავლინეს, რომ 

საზოგადოება ძირითადად ინფორმაციის მიღების წყაროდ ასახელებს ინტერნეტ 

სივრცეს, უმჯობესი იქნება თვითმმართველობის საკანონმდებლო ორგანოს 

სხდომების ონლაინტრანსლირება განხორციელდეს სხვადასხვა სოციალური 

პლატფორმებით. 

 5. მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ანგარიშების წარდგენის 

პირნათლად შესასრულებლად, თვითმმართველობის ორგანოებმა შეიმუშაონ 

კონტროლის მექანიზმები, რათა უზრუნველყონ მოხელეთა ნაკისრი 

ვალდებულების განხორციელების ჯეროვნად აღსრულება. კანონი მათ 

ავალდებულებს ასეთი ანგარიშები წარუდგინონ მოქალაქეებს წელიწადში ერთხე, 

თუმცა ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში არანაირი 

პასუხისმგებლობა არ ეკისრებათ. მუნიციპალიტეტების მერების/გამგებლების 

შემთხვევაში ეს ვალდებულებები მეტნაკლები ინტენსივობით სრულდება, თუმცა 

მოქალაქეთა დაინტერესება მაინც ძალზედ დაბალია. შესაბამისად, სასურველია 

როგორც მერის, ისე საკრებულოს წევრების ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენის 

შესახებ ინფორმაცია მიეწოდოს მოქალაქეებს მედიის სხვადასხვა არხების 

გამოყენებით, სადაც მკაფიოდ იქნება მითითებული შეხვედრის ადგილი და 

თარიღი.  

6. კარგი იქნება, თუ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა პერიოდულად 

ჩაატარებს საზოგადოების სოციოლოგიურ გამოკითხვებს და გამოავლენს 

მოქალაქეთა ინტერესებს, საჭიროებებს, განწყობებს, სურვილებსა და მოლოდინებს 

კონკრეტული საზოგადოებრივი, სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული 

პროექტის ან ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე ეფექტიანი 
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გადაწყვეტილების მისაღებად. ეს ერთის მხრივ, ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა 

ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას დაგეგმილი და მიმდინარე პროექტების 

შესახებ, და მოქალაქეებს მიეცემათ შესაძლებლობა უფრო აქტიურად ჩაერთონ 

საკითხთა მოგვარების პროცესში. 

მოცემული რეკომენდაციების გათვალისწინება ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა 

მონაწილეობის გაუმჯობესებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, რაც 

საბოლოო ჯამში, აისახება ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობაზე. 

 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა სამი 

კოლოქვიუმი: 

1. პირველი კოლკვიუმი – სამოქალაქო საზოგადოების პრობლემები 

საქართველოში  (2015); 

2. მეორე კოლკვიუმი – სამოქალაქო საზოგადოების და სახელმწიფოს 

ინსტიტუციონალური ურთიერთქმედების მოდელები (2015); 

3. მესამე კოლოკვიუმი – მოქალაქეთა ჩართულობა მმართველობითი 

გადაწყვეტილების პროცესში (2017) 

 

დისერტაციის ძირითადი დებულებები წარდგენილი იყო შემდეგ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე: 

1. თაბაგარი ჟ. - „უფლებათა გადანაწილების პრობლემა ცენტრალური 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებს შორის“ - 

სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2018“ – 2018 წელი. 

2. თაბაგარი ჟ. - „მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში“ - სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, 

ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და 

საზოგადოება - 2017“. – 2017წელი. 



31 
 

3. თაბაგარი ჟ. - სამოქალაქო საზოგადოების მოდელები საქართველოში” სტუ, 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016“ – 2016 წელი. 

4. თაბაგარი ჟ. - სახელმწიფოს და სამოქალაქო საზოგადოების 

ინსტიტუციონალური ურთიერთქმედების მოდელები საქართველოში” სტუ, 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2015“ - 2015 წელი. 

5. იაშვილი თ. თაბაგარი ჟ.  - „მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელისშემშლელი 

ფაქტორები ადგილობრივ თვითმმართველობებში - სტუ, 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ყოველწლიური საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2014“ - 2014 წელი. 

კვლევაში ფორმულირებული ძირითადი დებულებები ასახულია ავტორის 

შემდეგ პუბლიკაციებში: 

1. ჟ. თაბაგარი - დემოკრატიის დამკვიდრება საქართველოში - სამეცნიერო 

ჟურნალში „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ № 

2 (34) 2015, ISSN 1512-374(გვ. 5-14)  

2. ჟ. თაბაგარი -  მოქალაქეთა ჩართულობის საკანონმდებლო ბაზა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განხორციელებაში -  სამეცნიერო ჟურნალში 

„ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ № 4 (32) - 2014, 

ტ. 2 ISSN 1512-374(გვ. 101-108.) 

3. ჟ. თაბაგარი, თ. იაშვილი - ინსტიტუციონალური გადაწყვეტილებები ძლიერი 

სამოქალაქო სექტორისთვის - სამეცნიერო ჟურნალი "ხელლისუფლება და 

საზოგადოება" № 4  (28) 2013 - ISSN 1512-374,(გვ. 51-56) 
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