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Abstract 

           In the present  dissertation thesis "Citizen participation in local self-government 

decision making and implementation (on the example of Shida Kartli)", the author of 

the dissertation  wants to present his  vision of the general essence of the institute of 

citizen involvement and why active citizen participation is especially important at the 

local government level, how much enough and  effective the existing forms of 

citizens’ participation are today, what  the role of the citizens themselves have in this 

process and how to bring the people and the local government even closer to each 

other.  

           In order to ensure good governance at the local level, it is necessary to promote 

the principles of participation by local authorities, which include providing relevant 

information to citizens about the activities of local self-government bodies, their 

involvement in decision-making process and implementing such a local policy  that 

will improve living conditions and promotes development of municipality through the 

introduction of various engagement mechanisms. 

          Citizen participation in the implementation of self-government is a guarantee of 

self-government independence and, at the same time, it is one of the main criteria for 

evaluating self-government. The more citizens will participate and be involved in this 

process, the higher will be the degree of self-implementation. 

In modern democracies, citizens want to voice their demands and interests not only 

during elections and through their representatives, but also in the inter-election period 

and actively  participate  in the process of resolving issues of local importance. 

Increased citizen participation and direct involvement ensure that citizens, on the one 

hand, feel the importance of their role and, on the other hand, trust in the democratic 

process, while strengthening the legitimacy of local democratic institutions and the 

effectiveness of their activities. 

         Structure and Volume of the Thesis The dissertation thesis includes 127 typed 

pages through the computer and its structure is the following: introduction, review of 

the literature, discussion of the results, conclusion and the list of the applied literature.   

        Introduction presents the novelty of the thesis, its theoretical and practical 

importance, its scientific novelty, the methodology of research and the information 

base. The goal of the research and tasks are set, the object of research and its subject 

are defined.  

         Literary Review coveres the analyses of the literature about the research items 

and various scientific-practical and analytical ones,  dissertation thesises  maintained 

in Georgia, abstracts, publications, scientific articles and the researches of the non-

governmental organizations existing in Georgia were processed for this reason. The 

literature in the foreign language is reviewed as well.   

          The first chapter of the dissertation thesis includes historical aspects and 

peculiarities of the development of the local self-government in Georgia. Georgian 

self-government with its characteristics has  studied and analyzed. Each stage of its 

development, what path it took,  how it reached us have  been rewieved and the type 

of the  local self-government system of modern Georgia is outlined there.   

          The second chapter is dedicated to the importance of citizens’ participation in 

the implementation of the local self-government and the legal  regulations of 

implementation of the local self-government according to the Georgian legislation has 

been  studied.   

           The third chapter describes the examples of successful activites of the local 

self-government according to Poland and the Czech Republic experience, how they 

could manage to overcome the system of the  postcommunist governance existed that 
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time and move to the democratic self-government, establish their specific style 

through the experience of European synthesis and took into account all those 

principles which the European self-government is based on.    

        The fourth chaper entirely covers the researching, results and their discussions. 

We in a complex way studied  the existing practice of citizen participation in decision-

making and implementation of all four territorial units (municipalities) in Shida Kartli 

region, researced the theoretical and practical  problems. The conducted reaserches 

gave us an opportunity to identify and estimate the results and do a comperative 

analyzes on the example of each municipality.  

The tool of the research is structured interviews conducted with representatives 

of non-governmental organizations, experts and specialists working on local self-

government issues and decentralization strategies in Georgia, as well as through a 

special questionnaire-survey  we interviewed  citizens and asked for the public 

information from the representative and executive bodies of the researching 

municipalities.  

Finally, specific proposals and recommendations have been developed for the 

representative and executive bodies of all four municipalities for  further improvement 

of  the institution of citizen participation. 

 
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 

თემის აქტუალურობა - იმისათვის, რომ ადგილობრივ დონეზე 

უზრუნველყოფილი იქნას კარგი მმართველობა, ამისათვის აუცილებელია 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მონაწილეობის პრინციპების 

ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს მოქალაქეებისათვის შესაბამისი ინფორმაცი-

ების მიწოდებას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

საქმიანობის შესახებ, მათ ჩართულობას გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში და ისეთი ადგილობრივი პოლიტიკის გატარებას, რომელიც 

გააუმჯობესებს ცხოვრების პირობებს და ხელს შეუწყობს მუნიციპა-

ლიტეტის განვითარებას სხვადასხვა ჩართულობის მექანიზმების 

დანერგვის გზით. 

მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის განხორციელებაში 

გვევლინება როგორც თვითმმართველობის დამოუკიდებლობის გარანტი 

და ამავდროულად, თვითმმართველობის განხორციელების შეფასების ერთ-

ერთი მთავარი კრიტერიუმიცაა. რაც უფრო მეტი მოქალაქე მიიღებს 

მონაწილეობას და იქნება ჩართული ამ პროცესში, მით უფრო მაღალი 

იქნება თვითმმართველობის განხორციელების ხარისხი. 

თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მოქალაქეების 
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სურვილია გააჟღერონ თავიანთი მოთხოვნები და ინტერესები არა მხოლოდ 

არჩევნების დროს და მათი წარმომადგენლების საშუალებით, არამედ 

არჩევნებს შორის პერიოდშიც და ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების 

გადაწყვეტის პროცესშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ. 

საზოგადოების მოლოდინები შეიცვალა, ადამიანებს ესაჭიროებათ 

უფრო ეფექტური გზები საკუთარი მოსაზრებების გამოსახატავად და უფრო 

ქმედითი მექანიზმები დემოკრატიულ პროცესებში ჩასართავად, მათ აქვთ 

ასევე სურვილი საკუთარი პოზიცია გამოხატონ იმ გადაწყვეტილებების 

მიმართაც, რომლებმაც შესაძლოა გრძელვადიანი შედეგი იქონიოს მათ 

ცხოვრებაზე, ამიტომ ადგილობრივმა მთავრობებმა, თუ მათ სურთ 

მოქალაქეებთან დიალოგის წარმართვა და მოსახლეობის საჭიროებებზე 

რეაგირება, უნდა შემოიღონ მონაწილეობის უფრო პირდაპირი და მოქნილი 

მექანიზმები. 

მოქალაქეთა გაზრდილი მონაწილეობა და პირდაპირი ჩართულობა 

უზრუნველყოფს მოქალაქეების მიერ ერთის მხრივ, საკუთარი როლის 

მნიშვნელობის შეგრძნებას, ხოლო მეორეს მხრივ, დემოკრატიული 

პროცესისადმი ნდობას, ამასთანავე, ძლიერდება ადგილობრივი დემოკრა-

ტიული ინსტიტუტების ლეგიტიმურობა და მათი საქმიანობის ეფექტუ-

რობაც. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები - წარმოდგენილი სადოქტორო ნაშრომის 

მიზანი არის სიღრმისეულად შესწავლა და დადგენა იმისა თუ როგორია 

მოქალაქეთა ჩართულობის ინსტიტუტის ზოგადი არსი და რატომ არის 

მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, რამდენად საკმარისია და 

ეფექტური მოქალაქეთა მონაწილეობის დღეს არსებული ფორმები, რა 

როლი აქვთ ამ პროცესში თავად მოქალაქეებს და როგორ უნდა დაუახლოვ-

დეს კიდევ უფრო ერთმანეთს ხალხი და ადგილობრივი ხელისუფლება.    

კვლევის ამოცანები - შესწავლა და დადგენა ადგილობრივ დონეზე 

მოქალაქეთა მონაწილეობის როგორი პრაქტიკა არსებობდა შიდა ქართლში, 

წარმატებული საქმიანობის მაგალითების გაცნობით და იმ ნაკლოვანებების 



6 

მიგნებებით, რომელიც ხელს უშლიდა თვითმმართველ ერთეულებში 

მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხის ზრდას.  

 განხილულია ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების 

ისტორიული ასპექტები და თავისებურებები საქართველოში; 

 დადგენილია მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელობა  ადგილობ-

რივი თვითმმართველობის განხორციელებაში; 

  შეფასებულია თვითმმართველობის საკითხების სამართლებრივი 

რეგულაციები საქართველოს კანონმდებლობაში; 

 შესწავლილია საზღვარგარეთის ქვეყნების თვითმმართველობის სა-

უკეთესო პრაქტიკის მაგალითები პოლონეთის და ჩეხეთის გამოც-

დილების გათვალისწინებით და წარმოდგენილია შედარებითი 

ანალიზი; 

 გამოკვლეულია მოქალაქეთა მონაწილეობის პრაქტიკა შიდა ქართ-

ლში და იდენტიფიცირებულია შედეგები ოთხივე მუნიციპალიტეტის 

მაგალითზე; 

 დასახულია შიდა ქართლის ოთხივე თვითმმართველი ერთეულის 

გადაწყვეტილებების მიღებასა და რეალიზაციაში მოქალაქეთა 

ჩართულობის ეფექტიანობის გაზრდის ღონისძიებები; 

 შემოთავაზებულია დასკვნები და რეკომენდაციები. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს - საჯარო მმართველობის ტერიტო-

რიული ორგანოების სისტემა, სახელდობრ, შიდა ქართლის რეგიონი და 

მასში შემავალი ტერიტორიული ერთეულები (კასპის, ხაშურის, გორის, 

ქარელის მუნიციპალიტეტები).  

კვლევის საგანია - შიდა ქართლის რეგიონში შემავალი ტერიტორიული 

ერთეულების (მუნიციპალიტეტების) გადაწყვეტილებების მიღებასა და 

რეალიზაციაში მოქალაქეთა მონაწილეობა  

კვლევის მეთოდოლოგია და საინფორმაციო ბაზა - სადისერტაციო 

ნაშრომით განსაზღვრული მიზნების მიღწევისა და ამოცანების რეალი-

ზების დროს ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა კვლევის ზოგად-მეცნიერული 

მეთოდები.  
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კვლევის ინსტრუმენტად წარმოდგენილია სტრუქტურირებული 

ინტერვიუები, რომელიც განხორციელდა საქართველოში ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საკითხებზე და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ექსპერ-

ტებთან და დარგის სპეციალისტებთან, ასევე სპეციალური ანკეტა-კითხვა-

რის მეშვეობით გამოვკითხეთ მოქალაქეები და საკვლევი მუნიციპალიტე-

ტების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოებიდან 

გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია. 

ნაშრომზე მუშაობის დროს ჩვენს მიერ გამოყენებულია როგორც მოქმე-

დი საკანონმდებლო ბაზა, ასევე დამუშავებულია სხვადასხვა სამეცნიერო-

პრაქტიკული და ანალიტიკური ლიტერატურა, საქართველოში დაცული 

დისერტაციები და ავტორეფერატები, პუბლიკაციები, სამეცნიერო 

სტატიები და საქართველოში რეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანი-

ზაციების კვლევები, მათ შორის, მიმოხილულია უცხოური ლიტერატურაც.   

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე - მდგომარეობს იმაში, რომ პირველად 

საქართველოში კომპლექსურად შევისწავლეთ შიდა ქართლის რეგიონში 

შემავალი ოთხივე ტერიტორიული ერთეულის (კასპის, ხაშურის, გორის, 

ქარელის მუნიციპალიტეტები) გადაწყვეტილებების მიღებასა და რეალიზა-

ციაში მოქალაქეთა მონაწილეობის არსებული პრაქტიკა, გამოვიკვლიეთ 

თეორიული და პრაქტიკული პრობლემები, ჩატარებულმა კვლევებმა კი 

მოგვცა საშუალება მოგვეხდინა მიღებული შედეგების იდენტიფიცირება და 

შეფასება თითოეული მუნიციპალიტეტის მაგალითზე და გაგვეკეთებინა 

შედარებითი ანალიზი. 

 შემუშავებულია კონკრეტული წინადადებები და რეკომენდაციები 

ოთხივე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი 

ორგანოებისათვის მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტიტუტის შემდგომი 

სრულყოფისათვის. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს 

იმაში, რომ დისერტაციის როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ნაწილი 

(კვლევის შედეგები) შეიძლება გამოყენებული იქნას საკვლევი 
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მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების 

მიერ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ეფექტიანი 

პრაქტიკის დანერგვის განხორციელებაში, ასევე ნაშრომი განკუთვნილია 

ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის თუ ორგანიზაციისთვის, რომლე-

ბიც მუშაობენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხებზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა. ნაშრომი შეიცავს 127 

კომპიუტერზე ნაბეჭდ გვერდს და იგი შედგება 4 თავის, 10 ქვეთავის, 

დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურიის ნუსხისაგან, რომელსაც თან 

ერთვის დანართი. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1. ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ისტორიული 

ასპექტები და თავისებურებები საქართველოში  

1.1. სახალხო თვითმმართველობა და მთიელთა ტერიტორიული 

გაერთიანებები საქართველოში  

1.2. სახალხო თვითმმართველობები საქართველოს რეგიონებში  

1.3. რუსეთის იმპერიის მმართველობის დროს ჩამოყალიბებული 

თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში 

1.4. ადგილობრივი თვითმმართველობა საქართველოს დემოკრატიულ 

რესპუბლიკაში (1918 – 1921) 

1.5. თვითმმართველობა საბჭოთა ხელისუფლების დროს 

1.6. ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის ჩამოყალიბება 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ 

თავი 2. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელობა და სამართლებრივი 

რეგულაციები საქართველოს კანონმდებლობაში 

2.1. მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელობა  

2.2. მოქალაქეთა მონაწილეობის სამართლებრივი რეგულაციები 

თავი 3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების   წარმატებული 
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საქმიანობის მაგალითები (პოლონეთის და ჩეხეთის გამოცდილების 

გათვალისწინებით)  

3.1. პოლონეთის თვითმმართველობა და მოქალაქეთა ჩართულობა 

3.2. ჩეხეთის რესპუბლიკის თვითმმართველობა და მოქალაქეთა 

ჩართულობა  

თავი 4. ემპირიული კვლევა 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

        ნაშრომის პირველ თავში მოცემულია ადგილობრივი თვითმმართვე-

ლობის განვითარების ისტორიული ასპექტები და თავისებურებები 

საქართველოში. შესწავლილია და გაანალიზებულია ქართული თვითმმარ-

თველობა, მისთვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებებით. მიმოვიხილეთ 

ქართული თვითმმართველობის ისტორია, გავიხსენეთ საქართველოს 

მთიანეთსა და ბარში არსებული სახალხო თვითმმართველობები... 

თვითმმართველობის ამგვარმა სისტემამ კარგად აჩვენა ქართველი ხალხის 

ხასიათი მისი საშინაო საქმეების დამოუკიდებლად მოგვარების 

სურვილთან და მისწრაფებებთან მიმართებაში...  

სახალხო თვითმმართველობის ინსტიტუტის სისტემა, რომელიც 

საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა, XX საუკუნის 

დასაწყისშიც აგრძელებდა ფუნქციონირებას, შესუსტებული ფორმებით 

მაგრამ მისმა არსებობამ დიდი როლი ითამაშა ქართული თვითმმარ-

თველობის ჩამოყალიბებაში.  

 თავად სახალხო თვითმმართველობა გულისხმობს საზოგადოების 

გარკვეული ნაწილის მიერ საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 

სასამართლო ფუნქციების განხორციელებას, ამ ორგანოსთან არსებული 

თანამდებობის პირების, სახელმწიფო სტრუქტურის ან რომელიმე 

კონკრეტული ფეოდალის მიერ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად. 

სახალხო თვითმმართველობები  ისეთ რეგიონებში იყო განვითარებული 
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ძირითადად, სადაც სახელმწიფო ხელისუფლების გავლენა ნაკლები 

გახლდათ, მაგალითად: საქართველოს ჩრდილოეთ მთიანი ნაწილი 

(სვანეთი, ხევსურეთი, ფშავი, თუშეთი და სხვა), თითოეულ მათგანში 

სახალხო თვითმმართველობები  წარმოდგენილია სოფლის, თემის, ხევის, 

სახალხო კრებების და ყრილობების სხვადასხვა ფორმებით, მაგრამ 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ძირითადი ორგანოები მაინც სახალხო 

ყრილობები და მთიელთა ხეობის სახალხო ყრილობებია... და 

თვითმმართველობისთვის აუცილებელი გადაწყვეტილებების მიღება 

ძირითადად სოფლის და თების კრებებზე ხდებოდა...   

          საქართველოს მთიანი ნაწილისგან განსხვავებით, სახელმწიფო 

მმართველობის სისტემა მკვეთრად განსხვავდებოდა ბარში. აქ მხოლოდ 

რამოდენიმე რეგიონის და სოფლის მაგალითზე შეგვიძლია შევიქმნათ 

წარმოდგენა, თუ როგორი გახლდათ თვითმმართველობის ფორმები ბარში, 

მაგალითად: აჭარაში სახალხო თვითმმართველობა თურქული 

მმართველობის გავლენას განიცდიდა და აქ თვითმმართველობის მთავარ 

ორგანოს ,,ოლქას“ უწოდებდნენ (სულხან-საბას განმარტებით, ოლქა იგივე 

თემი). მიუხედავად მკაცრი თურქული მმართველობისა, ,,ოლქა“ აჭარაში 

დამოუკიდებლად და ძალზედ ფართო კომეტენციით იყო წარმოდგენილი, 

იგი თავად განსაზღვრავდა მისთვის საზოგადო საქმეებს, მაგრამ შემდგომმა 

რუსულმა მმართველობამ მკვეთრად შეასუსტა ოლქას როლი აჭარაში. 

აჭარის მსგავსი თვითმმართველობის სისტემა არსებობდა სამეგრე-

ლოში, იმერეთში, რაჭაში, გურიაში, მესხეთში, ქართლსა და კახეთში. 

თითქმის ყველა სოფელში სახალხო თვითმმართველობის ფორმა და 

სისტემა ერთნაირი იყო. 

მსგავსი თვითორგანიზებული სახალხო თვითმმართველობიდან 

კარგად ჩანს, რომ სოფლის კრება წარმოადგენდა  შესაძლებლობას სოფლის 

მაცხოვრებელთა  მხრიდან  მაქსიმალურად ჩართულნი ყოფილიყვნენ 

სოფლის ცხოვრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ამ 

რეგიონებში მეფის ხელისუფლებისა და ადგილობრივი ფეოდალების 

გავლენა ძალზედ დიდი იყო, შესაბამისად მათ ძალისმიერი მეთოდებით 
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უხდებოდათ მათი კანონების გატარება და დამკვიდრება, თუმცა, 

არსებობდა ისეთი მომენტებიც, როდესაც რომელიმე ფეოდალი 

იძულებული ხდებოდა გაეთვალისწინებინა ხალხზე მორგებული 

თვითორგანიზებული სახალხო თვითმმართველობის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება. 

ნაშრომის მეორე თავი ეთმობა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელობას და 

შესწავლილია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების 

სამართლებრივი რეგულაციები საქართველოს კანონმდებლობაში. 

თვითმმართველობის სიძლიერე და განხორციელების ხარისხი  

ბევრად არის დამოკიდებული მასში მოქალაქეთა მონაწილეობაზე... ის რომ 

მათ დამოუკიდებლად და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით 

უნდა მართონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები... რომ სამოქალაქო 

საზოგადოების აქტიური ჩართვა პირდაპირპროპორციულია თვითმმარ-

თველობის დეცენტრალიზაციის ხარისხზე, რადგან ცენტრალიზებული 

მართვის ფორმაში მოქალაქეთა ჩართულობის ადგილი უბრალოდ არ რჩება, 

ხოლო მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები ქმნის შესაძლებლობას 

გავლენა მოახდინოს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას მიკუთნებულ 

საკითხებზე... 

ადგილობრივ დონეზე მოქალქეთა ჩართულობის მექანიზმების 

ასამუშავებლად, ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება 

აღმასრულებელ ორგანოს (მერია) აკისრია, თუმცა აქვე არ უნდა დავი-

ვიწყოთ თავად მოქალაქის როლი და ვალდებულება... პროცესზე 

კონტროლის აუცილებლობა მაშინ დადგება დღის წესრიგში, როდესაც 

თავად მოქალაქე გააქტიურდება და მოითხოვს უშუალოდ აქტიურ 

ჩართვას... ფაქტია, რომ მოქალაქეთა დაბალი ინტერესი ხელს უშლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის სწრაფ განვითარებას. 

იმისათვის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ მნიშვნელოვანი გავლენა 

მოახდინოს ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტი-

ლებებზე, არსებობს მოქალაქესა და ხელისუფლებას შორის ურთიერთობის 
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რამოდენიმე გავრცელებული მოდელი, მათ შორის ყველაზე მიღებულად 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 

მიერ მიღებული მოდელი ითვლება, რომელიც სამი კომპონენტისგან 

შედგება კერძოდ: 

 ინფორმირება - რაც გულისხმობს ადგილობრივი ხელისუფლების 

მხრიდან მოსახლეობისათვის ინფორმაციის საჯაროდ მიწოდებას 

სხვადასხვა საშუალებით, როგორიცაა: მედია, სოციალური ქსელი ან 

ბეჭდვითი გამოცემა... ამ პროცესში აქტიურ მხარედ ხელისუფლებაა 

წარმოდგენილი, ის ადგენს დღის წესრიგს, ავრცელებს მისთვის 

სასურველ ინფორმაციას... 

 კონსულტირება - ამ შემთხვევაში ადგილობრივ ხელისუფლებასა და 

სამოქალაქო საზოგადოებას შორის კავშირი უკვე ორმხრივია, ანუ 

მხარეები აქტიურად ჩართულები არიან კონკრეტული საკითხის 

ეფექტურად გადაწყვეტისთვის... ხელისუფლება ცდილობს გაითვა-

ლისწინოს ხალხის აზრი, თუმცა მისი შეხედულებისამებრ შესაძლოა 

მხოლოდ საკონსულტაციო დონეზე დარჩეს და საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიმღები თავადაა... 

 აქტიური მონაწილეობა - აქ უკვე შეგვიძლია განვიხილოთ მხარეთა 

შორის განვითარებული ორმხრივი ურთიერთობა, სადაც მოქალაქის 

და ზოგადად, სამოქალაქო საზოგადოების როლი გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში მკვეთრადაა გაზრდილი... ისინი მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენენ საკითხის საბოლოო ფორმირებაზე...  ხაზგასმით 

უნდა აღინიშნოს ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ სამოქალაქო 

საზოგადოების და მოქალაქეთა  პოზიცია საკითხის გადაწყვეტის 

პროცესში უპირატესია... 

       მოქალაქეთა უფლება მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო საქმეების 

წარმართვაში, წარმოადგენს ერთ-ერთ ფუნდამენტალურ დემოკრატიულ 

პრინციპს... რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა წარმოადგენს მოსახ-

ლეობასთან ყველაზე ახლოს მდგომ ორგანოს, რომელსაც შეუძლია 

ეფექტური და მოქალაქესთან დაახლოებული მმართველობის განხორცი-
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ელება... რომ ევროპის ქვეყნებში თვითმმართველობის გაძლიერება 

წარმოადგენს დეცენტრალიზებული და დემოკრატიული სახელმწიფოს 

მშენებლობის მნიშვნელოვან კომპონენტს. 

ნაშრომის მესამე თავში აღწერილია ადგილობრივი თვითმმართვე-

ლობის ორგანოების წარმატებული საქმიანობის მაგალითები, პოლონეთის 

და ჩეხეთის გამოცდილების გათვალისწინებით, თუ როგორ შეძლეს 

დაეძლიათ პოსტკომუნისტური მმართველობის იმჟამინდელი სისტემა და 

გადასულიყვნენ დემოკრატიულ მმართველობაზე, ჩამოეყალიბებინათ 

თვითმმართველობის მათთვის დამახასიათებელი სტილი ევროპული 

გამოცდილების სინთეზით და გაეთვალისწინებინათ ყველა ის პრინციპი და 

ღირებულება, რასაც ევროპული თვითმმართველობა ეფუძნება.  

თანამედროვე დემოკრატულ ქვეყნებში ადგილობრივ თვითმმართვე-

ლობას სახელმწიფოს მართვასა და განვითარებაში მნიშვნელოვანი ადგილი 

უკავია. თუ სადმეა კარგად განვითარებული თვითმმართველობა, ევროპა 

მათ შორის ერთ ერთი საუკეთესოა. ევროპის კონტინენტზე დღეს 

აღიარებული მართვის მოდელი წარმომადგენლობითი დემოკრატიაა, 

რომელიც დამკვიდრებულია მთავარ პრინციპზე, ხალხის მიერ არჩეული 

პირები არიან ხალხის ინტერესების გამტარები. 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული პრინციპი ზოგადად დემოკრა-

ტიის ამომავალ წერტილად ითვლება, თვითმმართველობაში მონაწილე-

ობის მიღება მხოლოდ არჩევნებზე წასვლა და ხმის მიცემით არ შემოიფარ-

გლება, ის მოიცავს მრავალ კომპონენტს: საჯარო დებატებს, გამოკითხვებს, 

შეხვედრებს, ინიციატივებს, კამპანიებს, მრჩეველთა საბჭოებს, პეტიციებს, 

ვებ-პლატფორმებს, ცხელი ხაზს, კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებებს 

და სხვა. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ მექანიზმებისა, რომელსაც მოქალაქეები 

ან ხელისუფლების ორგანოები მიმართავენ საზოგადოების მეტი 

მონაწილეობისთვის თვითმმართველობის საქმიანობაში.  

ჩვენთვის ამ მხრივ საინტერესო ცენტრალური და აღმოსავლეთი 

ევროპის ქვეყნების, კონკრეტულად კი პოლონეთის და ჩეხეთის   გამოცდი-

ლებაა, ვინაიდან ჩვენ გვაერთიანებს საერთო წარსული, ვართ პოსტსაბჭოთა 



14 

სივრცე, გვაქვს საერთო მიზნები და ამოცანები. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ 

მათი გამოცდილება და რეფორმები, თუ როგორ შეძლეს და დაძლიეს 

პოსტკომუნისტური მმართველობის იმჟამინდელი სისტემა და გადაწყობი-

ლიყვნენ დემოკრატიულ მმართველობაზე, ჩამოეყალიბებინათ თვითმმარ-

თველობის მათთვის დამახასიათებელი სტილი ევროპული გამოცდილების 

სინთეზით. რისი ნათელი  მაგალითიც სწორედ პოლონეთი და ჩეხეთია. 

მათ გაითვალისწინეს ის პრინციპები და ღირებულებები, რასაც ევროპული 

თვითმმართველობა ეფუძნება. მათ ორიენტირი თავიდანვე თვითმმარ-

თველობის განვითარებაზე აიღეს და დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო თვით-

მმართველობის სისტემა აქვთ, შესანიშნავად დაძლიეს ის პრობლემები და 

გამოწვევები, რაც ახლა ქართულ თვითმმართველობას უდგას. მაგალითად: 

პოლონეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე დეცენტრალიზებული ქვეყანა 

არამარტო აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებში, არამედ მთელი 

ევროპის კონტინენტზე. იგი მისაბაძი მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა 

შეძლო და ქვეყანამ სოციალისტური წყობიდან, სადაც თვითმმართველობა 

ცენტრალიზებული იყო, მოახდინოს გარდაქმნა დემოკრატიულ თავისუ-

ფალ თვითმმართველობის სისტემაზე. გარდა ამისა კარგად ჩამოყალიბე-

ბული თვითმმართველობა აქვს ვიშეგრადის დანარჩენ ქვეყნებს, აღმოსავ-

ლეთ ევროპასა და ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს.  

დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის ასეთმა მაღალმა ხა-

რისხმა, თითოეული რგოლის დემოკრატიულობის და ეფექტურობის გაუმ-

ჯობესება განაპირობა, მეტად მოქნილი გახდა ადგილობრივ დონეზე არჩე-

ული ორგანოების მიერ მომსახურეობის მიწოდების პრაქტიკა, ისინი აღარ 

იყვნენ დამოკიდებული ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, შედეგად უფრო ეფ-

ექტური და დროული მექანიზმებით ახერხებდნენ ადგილობრივი მოსახ-

ლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილებას, გაძლიერდა სამოქალაქო საზოგა-

დოების როლი და მონაწილეობა თვითმმართველობის განხორციელებაში. 

ჩეხეთის თვითმმართველობაში გატარებული რეფორმები გვიჩვენებს, 

რომ ფუნქციურად დაბალანსებული და სტრუქტურულად გამართული 

მუნიციპალიტეტებისთვის მოქალაქეთა აქტიურობა სასიცოცხლოდ 
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მნიშვნელოვანია... 

ამიტომ ერთია,  როგორ კარგადაც არ უნდა იყოს კანონი დაწერილი, 

მთავარია მას მოქალაქეები სწორად და ადექვატურად თუ გამოიყენებენ... 

მათ  უშუალო ფუნქციას, რომ ჩაერთონ ქვეყნის განვითარებაში, სწორი და 

სტრატეგიულად გათვლილი ნაბიჯები სჭირდება... 

განხილული თემებიდან როგორც პოლონეთის, აგრეთვე ჩეხეთის 

მაგალითზე, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ეს ქვეყნები ყოველთვის და 

ახლაც ცდილობენ თავიანთი გამოცდილების გაზიარებას სხვა ევროპული 

ქვეყნებისთვის. საქართველოშიც არაერთი რეფორმა თუ იდეა იქნა ასახული  

კანონმდებლობაში, რომელიც დღემდე წარმატებით ფუნქციონირებს... 

ნაშრომის მეოთხე თავი  მთლიანად ეთმობა ემპირიულ კვლევას, 

შედეგებს და მათ განსჯას. კომპლექსურად შევისწავლეთ შიდა ქართლის 

რეგიონში შემავალი ოთხივე ტერიტორიული ერთეულის (მუნიციპალიტე-

ტის) გადაწყვეტილებების მიღებასა და რეალიზაციაში მოქალაქეთა მონაწი-

ლეობის არსებული პრაქტიკა, გამოვიკვლიეთ თეორიული და პრაქტიკული 

პრობლემები, ჩატარებულმა კვლევებმა კი მოგვცა საშუალება მოგვეხდინა 

მიღებული შედეგების იდენტიფიცირება და შეფასება თითოეული 

მუნიციპალიტეტის მაგალითზე და გაგვეკეთებინა შედარებითი ანალიზი. 

კვლევის ინსტრუმენტად წარმოდგენილია სტრუქტურირებული 

ინტერვიუები, რომელიც განხორციელდა საქართველოში ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საკითხებზე და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ექსპერ-

ტებთან და დარგის სპეციალისტებთან, ასევე სპეციალური ანკეტა-

კითხვარის მეშვეობით გამოვკითხეთ მოქალაქეები და საკვლევი მუნიციპა-

ლიტეტების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოებიდან 

გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია. 

საბოლოოდ, შემუშავებულია კონკრეტული წინადადებები და რეკო-

მენდაციები ოთხივე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმას-

რულებელი ორგანოებისათვის მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტიტუტის 

შემდგომი სრულყოფისათვის. 
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მოქალაქეთა გამოკითხვა და მიღებული შედეგები 

კვლევის არეალი არის შიდა ქართლი. შიდა ქართლის მხარეში ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობა ხორციელდება შემდეგი ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით: გორის მუნიციპალიტეტი, კასპის 

მუნიციპალიტეტი, ქარელის მუნიციპალიტეტი და ხაშურის მუნიციპა-

ლიტეტი.  

კვლევა ჩატარდა ოთხივე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

ცენტრში - ქალაქ გორში, ქალაქ კასპში, ქალაქ ქარელში და ქალაქ ხაშურში.  

კვლევის ჩატარება მხოლოდ ადმინისტრაციულ ცენტრებში განპირო-

ბებული იყო ქვეყანაში გავრცელებული ვირუსის -  კოვიდ 19-ის გამო და 

იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის  ინფორმირებულობა ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის შესახებ და მათი 

ჩართულობა საკუთარი მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში ბევრად მაღალია 

ქალაქში, ვიდრე მუნიციპალიტეტების სხვა დასახლებულ პუნქტში.  

შესაბამისად, მიღებული შედეგებით შეგვეძლება ვიმსჯელოთ თუ რა 

განწყობებია მოქალაქეებში, რომლებიც ცხოვრობენ ადმინისტრაციულ 

ცენტრებში, იქ სადაც განთავსებულია ადგილობრივი ხელისუფლების 

ორგანოებიც და რა შესაძლო ვითარება იყოს სოფლად, რადგან სოფლად 

მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირებულობის და ჩართულობის კუთხით 

ბევრად რთული მდგომარეობა გახლავთ... 

 წინამდებარე კვლევაში, კვლევის ინსტრუმენტად წარმოდგენილია 

ანკეტა-კითხვარი, რომელიც შედგება 8 შეკითხვისაგან. 

 კითხვები შემუშავდა სადისერტაციო თემის კვლევის ფარგლებში და 

მოქალაქეთა გამოკითხვის შედეგად მოგვეცა საშუალება სიღრმისეულად 

შეგვესწავლა და დაგვედგინა ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა 

მონაწილეობის როგორი პრაქტიკა არსებობდა შიდა ქართლში, 

წარმატებული საქმიანობის მაგალითების გაცნობით და იმ ნაკლოვანებების 

მიგნებებით, რომელიც ხელს უშლიდა თვითმმართველ ერთეულებში 

მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხის ზრდას.  

გამოსაკითხთა რაოდენობა  თითოეულ მუნიციპალიტეტში შეირჩა 
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sample-size-calculator - ის პროგრამის გამოყენებით 

(https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/), სადაც დამაჯერობლი-

თობის ალბათობა შეადგენს 85%-ს, ხოლო ცდომილების ინტერვალი 9%-ს.  

ინფორმაცია მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ აღებული იქნა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებ-გვერდიდან    

(https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba), რომლის მი-

ხედვითაც 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, გორის ადმინისტრაციულ 

ცენტრში - ქალაქ გორში ცხოვრობდა 45 557 ადამიანი, კასპის ადმინისტრა-

ციულ ცენტრში - ქალაქ კასპში ცხოვრობდა 12 938 ადამიანი, ქარელის 

ადმინისტრაციულ ცენტრში - ქალაქ ქარელში ცხოვრობდა 6 936 ადამიანი, 

ხაშურის ადმინისტრაციულ ცენტრში - ქალაქ ხაშურში ცხოვრობდა 25 015 

ადამიანი. 

მოქალაქეთა გამოკითხვა (საველე სამუშაოები) ოთხივე მუნიციპა-

ლიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრში ჩატარდა 2020 წლის 1 ოქტომბრიდან 

- 31 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში. კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 

სულ 256 რესპოდენტი (თითოეულში - 64 რესპოდენტი). 

მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ გამოსაკითხი რესპოდენტების  შერ-

ჩევის პროცესი ყოფილიყო მრავალფეროვანი მათი ასაკის, სქესის, განათლე-

ბის და დასაქმების მიხედვით, რათა უფრო ნათელი და რეალური ყოფი-

ლიყო კვლევის შედეგობრივი მხარე. კვლევაში მონაწილეობდა საარ-ჩევნო 

უფლების მქონე ყველა ასაკის ადამიანი, დაცული იყო გენდერული 

ბალანსიც.  

რაოდენობრივი ანალიზის გასაკეთებლად კითხვარი შევიყვანეთ 

,,Excel”-ის დოკუმენტში, დათვლილ პასუხებს მივანიჭეთ პროცენტული 

მაჩვენებლები და შემდეგ ავაგეთ დიაგრამები. 

კვლევის შეკითხვა N1: უზრუნველყოფილია თუ არა თქვენი მონაწი-

ლეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებების მიღებასა 

და რეალიზაციაში მუნიციპალიტეტის მერიის ან საკრებულოს მხრიდან?  

გამოკითხვაში მონაწილე ოთხივე ქალაქის რესპოდენტთა პასუხები 

კითხვაზე, უზრუნველყოფილია თუ არა მათი მონაწილეობა ადგილობრივი 

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba
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თვითმმართველობის გადაწყვეტილებების მიღებასა და რეალიზაციაში 

მუნიციპალიტეტის მერიის ან საკრებულოს მხრიდან, თითქმის თანაბარია, 

მცირედი პროცენტული განსხვავებებით.  

კასპისა და ქარელის მაცხოვრებელთა 20%-20% თვლის, რომ მათი 

მონაწილეობა უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში, 

ხაშურში ასე თვლის - 18%, ხოლო გორში - 19%.   

ხოლო პასუხზე იშვიათად 39%-ით პირველ ადგილზე გორი გახლავთ, 

შემდეგ მოდის ხაშური - 37%, კასპი - 35% და ქარელი - 30%.  

მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია იმ გამოკითხულთა ადამიანე-

ბის, რომლებიც თვლიან, რომ მათი მონაწილეობა თვითმმართველობის 

საქმიანობაში არ არის უზრუნველყოფილი. პროცენტები ასე გადანაწილდა: 

ქარელი - 50%, კასპი - 45%, ხაშური - 45% და გორი - 42%.  

მიღებული შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, უნდა ითქვას, რომ გამოკი-

თხული რესპოდენტების უმრავლესობისათვის არ არის უზრუნველ-

ყოფილი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტი-

ლებების მიღებასა და რეალიზაციაში, საკუთარი მუნიციპალიტეტის 

მერიის და საკრებულოს მხრიდან და ჩართულობის ხარისხი დაბალია. ეს კი 

ეწინააღმდეგება ადგილობრივი თვითმმართველობის არსს, რადგან თვით-

მმართველობა ნიშნავს საზოგადოებრივი საქმეების მოწესრიგებას თვით ამ 

საზოგადოების წევრების მიერ და სწორედ მოქალაქეთა მონაწილეობა არის 

თვითმმართველობის განხორციელების შეფასების ერთ-ერთი მთავარი 

კრიტერიუმი. 

კვლევის შეკითხვა N2: თვითმმართველობის საქმიანობაში კანონ-

მდებლობით გარანტირებული მოქალაქეთა მონაწილეობის რომელი 

მექანიზმის შესახებ გსმენიათ? 

მოქალაქეთა მონაწილობის კანონით გარანტირებული მექანიზმების 

ინფორმირებულობის შესახებ, გამოკითხვაში მონაწილე რესპოდენტთა 

მხრიდან თითოეულ ქალაქში მეტ-ნაკლებად განსხვავებული შედეგები 

მივიღეთ, მაგალითად, თუ გორში მცხოვრები მოსახლეობის 53%-მა იცის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
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კომისიის სხდომებში მონაწილეობის ფორმების შესახებ, კასპში ამის შესახებ 

იცის მხოლოდ 29%-მა, ქარელში - 36%-მა, ხოლო ხაშურში - 31%-მა. 

მაღალი ცნობადობით გამოირჩევა აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მერის 

და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის 

შესახებ ანგარიშების მოსმენის ფორმები. კვლევის პირველი კითხვის 

შედეგების მსგავსად, აქაც გორი ლიდერობს 48%-ით. ხაშური - 46%, ქარელი 

- 39% და კასპი - 31%. 

დასახლების საერთო კრება ძირითადად სოფლის ტიპის დასახლე-

ბებშია პოპულარული, რადგან პრაქტიკული საქმიანობიდან გამომდინარე 

მუნიციპალიტეტს უფრო ხშირად იქ უწევს დასახლების საერთო კრების 

ჩატარება და მოსახლეობასთან ურთიერთობა. ვინაიდან ჩვენი გამოკითხვა 

მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებში მიმდინარეობდა, 

მივიღეთ ასეთი შედეგები: აღნიშნული ფორმის შესახებ 48%-მა იცის გორში, 

ხაშურში - 32%-მა, კასპში - 28%-მა, ქარელში კი 23%-მა. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის პეტიციით მიმართვის შესახებ 

ცნობადობის მაჩვენებელი კი შემდეგნაირია: გორი - 38%, ქარელი -21%, 

კასპი - 20%. ამ მხრივ ყველაზე დაბალი მაჩვენელი ხაშურს აქვს - 15%. 

მონაწილობის კიდევ ერთი ფორმის - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 

შესახებ ინფორმირებულობის მაჩვენებელი ასეთია: გორი - 25%, კასპი - 18%, 

ქარელი - 17% და ხაშური - 15%. 

რაც შეეხება იმ მოქალაქეთა რიცხვს, რომელთაც არცერთი ჩართუ-

ლობის ფორმის შესახებ არ სმენიათ, ოთხივე მუნიციპალიტეტის პროცენ-

ტული მაჩვენებლები ასეთია:  ქარელი - 25%, ხაშური - 23%, გორი - 17% და 

კასპი -14%. 

მონაწილეობის მექანიზმების გამართულ მუშაობაზე ბევრად არის 

დამოკიდებული თვითმმართველობების საქმიანობის ეფექტურობა, ისინი 

უზრუნველყოფენ მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის 

ეფექტურ კომუნიკაციას, თვითმმართველობის ორგანოების საჯაროობასა 

და ანგარიშვალდებულებას, აგრეთვე მოსახლეობის აქტიურ ჩართვას 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტაში. 



20 

კვლევის შეკითხვა N3: ქვემოთ ჩამოთვლილი მოქალაქეთა მონაწილე-

ობის დამატებითი ფორმებიდან რომლის შესახებ გსმენიათ?  

კვლევის მომდევნო კითხვა ეხება მოქალაქეთა მონაწილეობის 

დამატებით ფორმებს. გვსურდა გაგვეგო გარდა კანონით განსაზღვრული 

მონაწილეობის მექანიზმებისა, თუ  არიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები 

ინფორმირებულნი იმ დამატებითი მონაწილეობის ფორმების შესახებ,  

რომელიც თვითმმართველობის კოდექსით არ არის გათვალისწინებული, 

მაგრამ პრაქტიკულ საქმიანობაში მას მუნიციპალიტეტები მიმდინარე 

საქმიანობების განსახორციელებლად იყენებენ. 

მოქალაქეთა სიციოლოგიური კვლევები ხაშურში გამოკითხულ 

რესპოდენტთა 51%-მა ანუ ნახევარზე მეტმა იცის, გორში ეს მაჩვენებელი 

45%-ია, ქარელში - 42%, ხოლო კასპში - 37%. 

საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს მერის და მერის წარმომად-

გენელის უშუალო შეხვედრები ოთხივე ქალაქში. შედეგები ასეთია: გორი - 

60%, კასპი - 51%, ქარელი - 43%, ხაშური - 40%. აღნიშნული მექანიზმის 

ასეთი ცნობადობა მისი პრაქტიკაში ხშირი გამოყენებით შეიძლება აიხსნას. 

      ინოვაციათა ბანკი (ანუ მერისთვის შენი იდეის შეთავაზების შესახებ), 

რომელიც ერთგვარ სიახლეს წარმოადგენს და მხოლოდ ახლა იკიდებს ფეხს 

სამოქალაქო საზოგადოებაში, მოსახლეობის მხოლოდ უმცირესი ნაწილის-

თვის არის ცნობილი. პროცენტული გადანაწილება შემდეგნაირია: ქარელი - 

10%, კასპი - 9%, ხაშური - 7%,  და გორი - 6%. 

რაც შეეხება სამოქალაქო ბიუჯეტის, როგორც მოქალაქეთა მონაწილე-

ობის ერთ-ერთი დამატებით ფორმას, ცნობადობის მაჩვენებელი კვლევის 

შედეგების მიხედვით ასეთია: გორში 32%-ია, კასპში - 17%, ქარელში - 15%, 

ხოლო ხაშურში - 10%. 

სხვა დამატებითი ფორმების შესახებ ყველაზე მეტი ინფორმაცია 

მოქალაქეებს აქვთ: კასპში - 9%, ხაშურში - 7%, გორსა და ქარელში კი 6%-6%. 

იმ გამოკითხულ რესპოდენტთა პროცენტული რაოდენობა კი, 

რომელთაც არცერთი მექანიზმის შესახებ არ სმენიათ, ასე გამოიყურება: 

ქარელში - 23%, ხაშური - 18%, კასპი - 14% და გორი - 12%. 
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ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს 

ინფორმაცია მერიის და საკრებულოს საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილე-

ობის დამატებითი ფორმების შესახებ, რისთვისაც აუცილებელია ინფორმა-

ცია გამოქვეყნდეს ერთის მხრივ, პროაქტიულად და მეორეს მხრივ, ის გაავ-

რცელოს წერილობითი ფორმით მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე 

და ამავდროულად, ხელი შეუწყოს მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატები-

თი ფორმების პრაქტიკაში აქტიურ დანერგვას. 

კვლევის შეკითხვა N4: საკუთარი ინიციატივით თუ მიგიმართავთ 

მუნიციპალიტეტისათვის რომელიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის 

განხორციელების მოთხოვნით და მოუხდენია თუ არა შესაბამისი რეაგირება 

მუნიციპალიტეტს? 

გამოკითხვის ერთ-ერთ საკვანძო კითხვას წარმოადგენდა კვლევის 

მეოთხე შეკითხვა და გვსურდა გაგვეგო მოქალაქეებს საკუთარი ინიცი-

ატივით თუ მიუმართიათ მუნიციპალიტეტისათვის რომელიმე ინფრას-

ტრუქტურული პროექტის განხორციელების მოთხოვნით და მოუხდენია 

თუ არა შესაბამისი რეაგირება მუნიციპალიტეტს? 

აღმოჩნდა, რომ რესპოდენტთა დიდ ნაწილს არასდროს მიუმართავს 

საკუთარი თვითმმართველობისთვის რომელიმე ინფრასტრუქტურული 

პროექტის განხორციელების მოთხოვნით. 

პასუხზე არასდროს მიმიმართავს, შედეგები ასეთია: გორი - 63%, 

ხაშური - 61%, ქარელი - 60%, კასპი - 57%. სტატისტიკა ნათლად გვიჩვენებს, 

რომ მოსახლეობა არ თანამშრომლობს ადგილობრივი ხელისუფლების 

წარმომადგენლებთან, რაც რამოდენიმე მიზეზით შეიძლება აიხსნას. ერთის 

მხრივ, შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ნიჰილიზმს მოქალაქეებში და 

უნდობლობას, ხოლო მეორეს მხრივ, მოქალაქეები შეიძლება არ არიან 

საკმარისად გაცნობიერებული საკუთარ უფლება-მოვალეობებში. 

პასუხზე მივმართე, მაგრამ რეაგირების გარეშეა, შედეგები ასეთია: 

გორი - 22%, ქარელი - 22%, ხაშური - 22% და კასპი - 20%. შედეგები აქაც 

არასახარბიელოა, ვინაიდან მოქალაქეთა გარკვეულმა ჯგუფმა გამოთქვა 

თანამშრომლობის სურვილი, წარადგინა მუნიციპალიტეტში შესაბამისი 
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ინფრასტრუქტურული პროექტი, მაგრამ ის რეაგირების გარეშე დარჩა. 

პასუხზე მივმართე და მოხდა რეაგირება, შედეგები კი ასეთია: კასპი -

23%,  ქარელი - 18%, ხაშური - 17%, გორი -15%. 

კვლევის შეკითხვა N5: რამდენად ინფორმირებული ხართ მერიის ან 

საკრებულოს მიერ მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობებისა 

და ღონისძიებების შესახებ? 

მოქალაქეებისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციის 

მიწოდებას მუნიციპალიტეტის მხრიდან დაგეგმილი სხვადასხვა აქტი-

ვობებისა და ღონისძიებების შესახებ. ჩვენი მომდევნო კვლევის კითხვაც 

სწორედ ამ საკითხს უკავშირდება - თუ რამდენად არიან ისინი 

ინფორმირებულნი ამ მიმართულებით.   

გამოკითხულ რესპოდენტთა ნახევარზე მეტი ფიქრობს, რომ ნაწი-

ლობრივ ფლობს ინფორმაციას საკუთარ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე 

აქტივობების შესახებ და შედეგები ოთხივე მუნიციპალიტეტის მიხედვით 

ასეთია: გორი და კასპი 58%-58%, ხაშური - 52%, ხოლო ქარელი - 46%.  

პასუხზე ვარ ინფორმირებული, შედეგები ასეთია: კასპი - 24%, 

ქარელი - 18%, გორი და ხაშური 14%-14%. 

პასუხზე არ ვარ ინფორმირებული, შედეგები კი ასე გადანაწილდა:  

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, სადაც მოქალაქეები არ არიან ინფორმი-

რებულნი საკუთარ მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობე-

ბისა და ღონისძიებების შესახებ ქარელია 36%-ით,  ხაშური 34%-ით, გორი 

28%-ით, ხოლო კასპი 18%-ით. კასპის მუნიციპალიტეტს ამ კომპონენტში 

უკეთესი შედეგი აქვს დანარჩენ სამ მუნიციპალიტეტთან შედარებით. 

კვლევის შეკითხვა N6: რამდენად საკმარისია ის მუნიციპალური 

სერვისები, რომელსაც თქვენი მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო 

გთავაზობთ? 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ზოგადად, ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობის ფუნქციის გახლავთ სწორედ მომსახურების 

გაწევა. შესაბამისად, კვლევის მეექვსე კითხვით შევეცადეთ დაგვედგინა, 

თუ რამდენად საკმარისია შიდა ქართლის მოსახლეობისათვის დღეს 
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არსებული მუნიციპალური სერვისები, რომელსაც მუნიციპალიტეტის 

მერია და საკრებულო სთავაზობს. 

ოთხივე ქალაქში რესპოდენტთა გამოკითხვის შედეგად ყველაზე 

მაღალი მაჩვენებელი, რომ მუნიციპალური სერვისები საკმარისია  გორშია - 

61%. დანარჩენი სამი ქალაქის პროცენტული გადანაწილება თითქმის თანა-

ბარია, მცირედი განსხვაბებებით: ქარელი - 50%, ხაშური - 47%, კასპი - 44%. 

პასუხზე არ არის საკმარისი, შედგები ასეთია: კასპი და ქარელი 19%-

19% , ხაშური - 16%, ხოლო გორი - 13%.  

მაღალია გამოკითხულ იმ ადამიანთა რიცხვი, ვისაც აღნიშნულ 

კითხვაზე პასუხის გაცემა გაუჭირდა. ყველაზე მეტი პროცენტული 

მაჩვენებელი დაფიქსირდა კასპსა და ხაშურში 37%-37%, ქარელი - 31%, 

გორი კი - 26%. 

კვლევის შეკითხვა N7: როგორ აფასებთ თქვენი მუნიციპალიტეტის 

მერიის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ  

COVID 19 - ის წინააღმდეგ გატარებულ სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე, საქართველოს მთავრობასთან ერთად ვირუსის წინააღმდეგ 

ბრძოლისა და პრევენციის კუთხით? 

კორონავირუსის პანდემიამ როგორც ყველა სფეროს, თვითმმართვე-

ლობის საქმიანობასაც მკვეთრად შეუშალა ხელი, რადგან მოქალაქეთა 

შეკრება, მათი ჩართულობა და აქტიური მონაწილეობა  ხალხის დიდ 

მობილობას მოითხოვს, ხოლო ვურუსისგან დაცვის პირველი საშუალება კი 

დისტანციის დაცვა და მობილობის შემცირება წარმოადგენს, ამიტომ 

კითხვარში მისი შეტანა სწორედ ზემოთაღნიშნული გარემოებებიდან და 

ვითარებიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, გაგვეგო თუ როგორ აფასებს 

მოსახლეობა მათივე მუნიციპალიტეტის მერიის და მუნიციპალიტეტის საკ-

რებულოს თანამდებობის პირების მიერ  COVID 19 - ის წინააღმდეგ გატარე-

ბულ სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, საქართველოს მთავ-

რობასთან ერთად, ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის 

კუთხით.  

გამოკითხვამ გვიჩვენა, რომ ოთხივე მუნიციპალიტეტში თითქმის 
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იდენტური განწყობებია გატარებული ზომების მიმართ, მცირედი პროცენ-

ტული განსხვავებებით. საერთო სურათით ირკვევა, რომ მეტი წილი საშუა-

ლოდ ან დადებითადაა განწყობილი, ვიდრე უარყოფითად. თუმცა, 

აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ კვლევა ჩატარდა 

2020 წლის ოქტომბრის თვეში და კორონავირუსის მეორე ტალღის პიკი ჯერ 

კიდევ წინ გახლდათ... 

კვლევის შეკითხვა N8: რა არის თქვენი გზავნილი ადგილობრივი 

ხელისუფლებისათვის? 

კვლევის ბოლო, მერვე შეკითხვას დავარქვით „მოქალაქის გზავნილი 

ადგილობრივ ხელისუფლებას“ და მივეცით მათ საშუალება საკუთარი 

სურვილები და განწყობები გაეჟღერებინათ და ხმა მიეწვდინათ 

მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებისათვის, ხოლო ჩვენ დავპირდით, 

რომ მათ სურვილებს და განწყობებს, დასკვნასთან და რეკომენდაციებთან 

ერთად გავუგზავნიდით ოთხივე მუნიციპალიტეტის მერს და საკრებულოს 

თავმჯდომარეს. 

 „მოქალაქეების გზავნილების“ დიდი ნაწილი მოიცავდა ისეთ 

აქტუალურ საკითხებს, როგორებიცაა: მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურული და სოციალური ღონისძიებების გატარება, მეტი 

ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტის მხრიდან თვითმმართველობის 

საკითხებზე და მოქალაქეთა უფლება-მოვალოებებზე, სამოქალაქო 

საზოგადოებისათვის, ახალგაზრდებისა და საინიციატივო ჯგუფებისათვის 

შესაბამისი სამუშაო სივრცის შექმნა, სადაც მათ ექნებათ საშუალება 

წარმოადგინონ ინიციატივები და იდეები საკუთარი მუნიციპალიტეტის 

განვითარების კუთხით, აგრეთვე მეტი ხელშეწყობა ადგილობრივი 

მთავრობისაგან, რათა ახალგაზრდებს მიეცეთ შესაძალებლობა აქტიურად 

ჩაერთონ მერიისა და საკრებულოს კომისიების მუშაობაში. გზავნილების 

დიდი ნაწილი მოიცავდა აგრეთვე ყოფითი პრობლემების მოგვარებას, 

ქალაქში ავტომობილებისთვის შესაბამისი საპარკინგე სივრცის შექმნას, 

სასმელი, სარწყავი და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-მოწესრიგებას, 

რეაბილიტაციას  და სხვა. 
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დასკვნები და რეკომენდაციები 

ჩვენ მიმოვიხილეთ ქართული თვითმმართველობის ისტორია, 

გავიხსენეთ საქართველოს მთიანეთსა და ბარში არსებული სახალხო 

თვითმმართველობები... თვითმმართველობის ამგვარმა სისტემამ კარგად 

აჩვენა ქართველი ხალხის ხასიათი მისი საშინაო საქმეების დამოუკი-

დებლად მოგვარების სურვილთან და მისწრაფებებთან მიმართებაში... 

აღვწერეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმატებული 

საქმიანობის მაგალითები, პოლონეთის და ჩეხეთის გამოცდილების 

გათვალისწინებით, თუ როგორ შეძლეს დაეძლიათ პოსტკომუნისტური 

მმართველობის იმჟამინდელი სისტემა და გადასულიყვნენ დემოკრატიულ 

მმართველობაზე, ჩამოეყალიბებინათ თვითმმართველობის მათთვის 

დამახასიათებელი სტილი ევროპული გამოცდილების სინთეზით და 

გაეთვალისწინებინათ ყველა ის პრინციპი და ღირებულება, რასაც 

ევროპული თვითმმართველობა ეფუძნება.  

ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოში თვითმმართველობა და მასში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელობა, საბოლოოდ ჩამოყალიბდება 

მისთვის ტრადიციულად დამახასიათებელი ისტორიულ, გეოგრაფიულ, 

კულტურულ და ეთნიკურ ღირებულებებზე დაყრდნობით, ასევე თანამედ-

როვე ევროპული ფასეულობების და გამოცდილებების გათვალისწინებით, 

რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ქვეყნის მშენებლობის, განვითარებისა და 

მოქალაქეთა კეთილდღეობისთვის.  

-    შიდა ქართლის მოსახლეობის უმრავლესობისათვის (ქარელი - 50%, 

კასპი - 45%, ხაშური - 45% და გორი - 42%) არ არის უზრუნველყოფილი მონა-

წილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებების მიღებასა 

და რეალიზაციაში საკუთარი მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს 

მხრიდან და ჩართულობის ხარისხი დაბალია. ეს კი ეწინააღმდეგება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არსს, რადგან თვითმმართველობა 

ნიშნავს საზოგადოებრივი საქმეების მოწესრიგებას თვით ამ საზოგადოების 

წევრების მიერ და სწორედ მოქალაქეთა მონაწილეობა არის თვითმმართვე-

ლობის განხორციელების შეფასების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი. 
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– მოქალაქეთა მონაწილეობის კანონით გარანტირებული მექანიზმე-

ბის ინფორმირებულობის შესახებ გამოკითხვაში მონაწილე რესპოდენტთა 

მხრიდან თითოეულ ქალაქში მეტ-ნაკლებად განსხვავებული შედეგები 

მივიღეთ. როგორც კვლევის შედეგებიდან ირკვევა, ყველაზე პოპულარული 

მუნიციპალიტეტის მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის 

შესახებ ანგარიშების მოსმენა, ასევე საკრებულოს და  საკრებულოს 

კომისიის სხდომებში მონაწილეობა გახლავთ.... ამ ფორმების პოპულარობა 

პრაქტიკულ საქმიანობაში ხშირი გამოყენებით შეიძლება აიხსნას.  

პეტიცია კი 2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 სექტემბრამდე 

პერიოდისათვის შიდა ქართლის არცერთ მუნიციპალიტეტში არ 

წარდგენილა, შესაბამისად მისი ცნობადობა, სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოსთან ერთად დაბალია, ხოლო მიზეზი შეიძლება დაკავშირებული 

იყოს ერთის მხრივ, მოქალაქეებში მონაწილეობის ამ მექანიზმების შესახებ 

ინფორმირებულობის ნაკლებობასთან, ხოლო მეორეს მხრივ, ადგილობრივი 

ხელისუფლების მხრიდან მოცემული ფორმების იშვიათად გამოყენებასთან.  

რაც შეეხება დასახლების საერთო კრებას, მისი ცნობადობა მაღალია. 

მონაწილეობის ეს მექანიზმი ძირითადად სოფლის ტიპის დასახლებებშია 

აპრობირებული და ქალაქებში მას უფრო ნაკლებად იყენებენ. 

ასევე, საკმაოდ დიდია იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომელთაც საერთოდ 

არ სმენიათ კანონით გათვალისწინებული მონაწილეობის არცერთი მექანიზ-

მის შესახებ და შესაბამისად, მათ არასდროს ჰქონიათ შესაძლებლობა ამ 

ფორმების გამოყენებით ჩართულიყვნენ თვითმმართველობის საქმიანობაში. 

– ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქე-

თა მონაწილეობის დამატებითი ფორმებიდან ცნობადობის ყველაზე 

მაღალი მაჩვენებელი მოსახლეობასთან მერის და მერის წარმომადგენლის 

უშუალო შეხვედრებს აქვს (გორი - 60%, კასპი - 51%, ქარელი - 43%, ხაშური 

- 40%). აღნიშნული მექანიზმის ასეთი ცნობადობა მისი პრაქტიკაში ხშირი 

გამოყენებით შეიძლება აიხსნას.  

 ქმედით მექანიზმად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ასევე სამოქალაქო 

ბიუჯეტი, რომელსაც გორის მუნიციპალიტეტი ბოლო წლებია წარმატებით 
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ახორციელებს და გულისხმობს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის 

პროცესში მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინებას. შიდა ქართლის 

რეგიონისთვის სამოქალაქო ბიუჯეტი ახალი მექანიზმია. მისი განხორ-

ციელება საპილოტე პროგრამით თავდაპირველად გორის მუნიციპალიტეტ-

ში დაიწყო და ამ დამატებითი მექანიზმის რამოდენიმე წლიანი მუშაობის 

შემდეგ სამოქალაქო ბიუჯეტის ცნობადობის მაჩვენებელი გორში დამაკმა-

ყოფილებელია. თუ გავითვალისწინებთ მის მზარდ პოპულარობის 

ტენდენციას რეგიონის სხვა ადმინისტრაციულ ცენტრებშიც, მოქალაქეთა 

ჩართულობის ეს ფორმა იმედისმომცემად შეგვიძლია მივიჩნიოთ...  

– იშვიათად, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტი ატარებდეს სოციო-

ლოგიურ კვლევებს და იკვლევდეს მოსახლეობის განწყობებს, სურვილებს 

და მოლოდინებს რომელიმე კონკრეტული სოციალური თუ ინფრასტრუქ-

ტურული პროექტის ან ადგილობრივი მნიშვნელობის  საკითხების გადასაჭ-

რელად. შესაბამისად, გამოკითხვის დროს მოსახლეობა მიუთითებდა 

მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სოციოლო-

გიური კვლევების შესახებ... 

–  შემდეგი პრობლემა, რომელიც კვლევის შედეგებმა აჩვენა, არის ის, 

რომ მოქალაქეთა უმრავლესობას  (გორი - 63%, ხაშური - 61%, ქარელი - 60%, 

კასპი - 57%) არასდროს არ მიუმართავს თვითმმართველობისთვის რომე-

ლიმე ინფრასტრუქტურული თუ სხვა მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნე-

ლოვანი პროექტის განხორციელების მოთხოვნით ან ინიციატივით, რაც 

საკმაოდ შემაშფოთებელი სტატისტიკაა და ბადებს ეჭვს, ვივარაუდოთ, რომ 

ერთის მხრივ, მოქალაქეებს მიაჩნიათ, რომ მათ ინიციატივებზე და 

მოთხოვნებზე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა მაინც არ მოახდენს 

რეაგირებას და ამიტომ აქვთ უნდობლობა და ნიჰილისტური განწყობა 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ, ან მეორეს მხრივ, თავად 

ადგილობრივი ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული საკუთარი 

მოქალაქეების მხრიდან ინიციატივების შემოთავაზებაზე და არ უწყობს 

ხელს მათ ჩართულობას ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში. 

– მოქალაქეებისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციის 
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მიწოდებას მუნიციპალიტეტის მხრიდან დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივო-

ბებისა და ღონისძიებების შესახებ. როგორც კვლევის შედეგებმა აჩვენა, 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, სადაც მოქალაქეები არ არიან ინფორმი-

რებულნი საკუთარ მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობე-

ბისა და ღონისძიებების შესახებ ქარელია 36%-ით,  ხაშური 34%-ით, გორი 

28%-ით, ხოლო კასპი 18%-ით.  

– სადისერტაციო კვლევის ფარგლებში, ასევე, დავინტერესდით 

მუნიციპალური სერვისებით, თუ რამდენად საკმარისია და პასუხობენ 

ისინი  მოქალაქეების საჭიროებებს, რომელსაც გორის, ქარელის, ხაშურის 

და კასპის მუნიციპალიტეტების მერია და საკრებულო სთავაზობს საკუთარ 

მოსახლეობას. გამოკითხულ რესპოდენტთა უმეტესობა, თითქმის 50% 

ფიქრობს, რომ დღეს არსებული მუნიციპალური სერვისები, რომელსაც 

თვითმმართველობა სთავაზობს მათ, არ არის საკმარისი.      

– COVID პანდემიამ როგორც ყველა სფეროს, თვითმმართველობის 

საქმიანობასაც მკვეთრად შეუშალა ხელი, რადგან მოქალაქეთა შეკრება, 

მათი ჩართულობა და აქტიური მონაწილეობა  ხალხის დიდ მობილობას 

მოითხოვს, ხოლო ვირუსისგან დაცვის პირველი საშუალება კი დისტანციის 

დაცვა და მობილობის შემცირება წარმოადგენს. გადავწყვიტეთ, გაგვეგო თუ 

როგორ აფასებს მოსახლეობა მათივე მუნიციპალიტეტის მერიის და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ  COVID 19 - 

ის წინააღმდეგ გატარებულ სამუშაოებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 

საქართველოს მთავრობასთან ერთად, ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლისა და 

პრევენციის კუთხით.  

გამოკითხვამ გვიჩვენა, რომ ოთხივე მუნიციპალიტეტში თითქმის 

იდენტური განწყობებია გატარებული ზომების მიმართ, მცირედი 

პროცენტული განსხვავებებით. საერთო სურათით ირკვევა, რომ მეტი წილი 

საშუალოდ ან დადებითადაა განწყობილი, ვიდრე უარყოფითად. თუმცა, 

აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ კვლევა ჩატარდა 

2020 წლის ოქტომბრის თვეში და კორონავირუსის მეორე ტალღის პიკი ჯერ 

კიდევ წინ გახლდათ... 
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წარმოვადგინეთ რეკომენდაციები ოთხივე მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოებისათვის მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ინსტიტუტის შემდგომი სრულყოფისათვის: 

- მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით განსაზღვრულია 

თვითმმართველობის ორგანოების ვალდებულება მოქალაქეთა ჩართულო-

ბის უფლების განხორციელების თვალსაზრისით, აუცილებელია თვით-

მმართველობების მიერ დაიგეგმოს მოსახლეობაში სხვადასხვა სახის 

საინფორმაციო კამპანია/მხარდაჭერა  მონაწილეობის ფორმების ცნობადო-

ბის ამაღლების შესახებ, რაც შემდგომში დაეხმარება მოქალაქეებს საკუთარი 

უფლებამოსილებების ეფექტურად განხორციელებასა და აქტიურ მონაწი-

ლეობაში ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის პროცესში;  

-  მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითმა და აღმასრულებელმა 

ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტი-

ლების მიღების ყველა სტადიაზე: განხილვის, გადაწყვეტილების მომზა-

დების და მიღების, აღსრულების და აღსრულებაზე კონტროლის პროცესში; 

-  ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს 

ინფორმაცია მერიის და საკრებულოს საქმიანობაში უკვე არსებული 

მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების შესახებ, ამისთვის კი 

აუცილებელია ინფორმაცია გამოქვეყნდეს ერთის მხრივ, პროაქტიულად და 

მეორეს მხრივ, ის გაავრცელოს ზეპირი ან წერილობითი ფორმით მუნიცი-

პალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე და ამავდროულად, ხელი შეუწყოს 

მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვა დამატებითი ფორმების პრაქტიკაში 

აქტიურ დანერგვას; 

-  რეკომენდირებულია მუნიციპალიტეტი პერიოდულად ატარებდეს 

სოციოლოგიურ კვლევებს და იკვლევდეს მოსახლეობის განწყობებს, 

სურვილებს და მოლოდინებს რომელიმე კონკრეტული სოციალური თუ 

ინფრასტრუქტურული პროექტის ან ადგილობრივი მნიშვნელობის  საკი-

თხების გადასაჭრელად; 

- რეკომენდირებულია, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ  

მოსახლეობასთან ერთად, ერთობლივად განახორციელოს მუნიციპალი-
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ტეტის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა პროექტი და ამ 

მიზნით წაახალისოს მოქალაქეთა ინიციატივები; 

-    აუცილებელია მუნიციპალიტეტებმა მოქალაქეებს შესთავაზონ 

ისეთი მუნიციპალური სერვისები, რომლებიც პასუხობენ მათ საჭიროებებს, 

იქნება ეფექტური, მარტივი და თანაბრად ხელმისაწვდომი. 

-  ვინაიდან კორონავირუსის პანდემიამ როგორც ყველა სფეროს, 

თვითმმართველობის საქმიანობასაც მკვეთრად შეუშალა ხელი, რადგან 

მოქალაქეთა შეკრება, მათი ჩართულობა და აქტიური მონაწილეობა ხალხის 

დიდ მობილობას მოითხოვს, ხოლო ვირუსისგან დაცვის პირველი საშუა-

ლება კი დისტანციის დაცვა და მობილობის შემცირება წარმოადგენს, ამი-

სათვის თვითმმართველობის საქმიანობა უნდა გახდეს მეტად გამჭვირვალე 

და გაძლიერდეს მოქალაქეებთან კომუნიკაციის ისეთი დისტანციური 

არხები,  როგორიცაა: სატელეფონო ცხელი ხაზი, მობილური აპლიკაცია, 

ინტერაქტიული ვებ-გვერდები, ელექტრონული გამოკითხვის მოდულები 

და სხვა. 



31 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა 

ორი თემატური სემინარი და  სამი კოლოქვიუმი:  
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