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Peculiarities of Open Governance Practices at the Local Level in Georgia 

 

Abstract 

Open governance offers an alternative to the traditionally vertical interaction 

between the state and society (governor and governed). It conceives of the state and 

society as equal partners that interact horizontally to co-create public policies. It is 

also linked to ‘bottom-up’ decision-making in public policy processes, stemming from 

community-based initiatives. This is vital for strengthening democracy worldwide and 

for building trust between the state and society. 

The implementation of open governance model is of particular importance at 

the local self-government level, where local government is the primary, direct and 

regular point of contact for citizens with the state, is directly responsible for 

addressing the day-to-day needs of citizens, and has more opportunities to implement 

a variety of participatory mechanisms. 

However, the implementation of such a model in practice is particularly 

difficult in post-Soviet countries, where command-based ‘top-down’ decision-making 

dominated the governing systems and civic culture of those countries for years. 

Therefore, they still find it difficult to move to a ‘bottom-up’ decision-making and to 

fully implement decentralization and open governance reforms. In the present 

dissertation, these difficulties are discussed on the example of Georgia. Based on the 

research findings, a new model of multilevel, multisectoral collaboration has been 

developed, the introduction of which will be useful for other transitional democracies 

besides Georgia. 

The introduction discusses the relevance, novelty, goals, methodology and 

theoretical-practical significance of the research. Key research topics are also set out. 

The literature review presents all the basic theories, concepts, principles and 

models of democracy, open governance and local self-governance on which the 

central hypothesis of this dissertation is based. It also analyzes shortcomings of this 

theoretical framework and presents how this paper complements those shortcomings. 

The first chapter “Open Governance and Decentralization - Context of 

Georgia” analyzes basic principles of open governance and decentralization as well as 

the political and legal context of Georgia in terms of the implementation of those 

principles. 

The second chapter “Achievements, Challenges and Opportunities for Open 

Governance at the Local Level in Georgia - Analysis of Seven Municipalities” 

discusses the social situation and open governance practices in the municipalities of 

Tbilisi, Gori, Telavi and Marneuli in eastern Georgia and Batumi, Zugdidi and 

Ozurgeti in western Georgia. Along with quantitative, statistical data, this chapter also 

analyzes the unique qualitative information provided to the author by the leadership of 

the respective municipalities, representatives of opposition parties and civil society 

organizations. 

The third chapter “Prospects for the Implementation of Open Governance 

and Decentralization Reforms in Georgia” analyzes the unique information provided 

in the previous chapter in a broader context. It forms a complete picture of general 

problems of municipalities, multisectoral and inter-municipal collaboration and public 

participation practices. In this context, the chapter also analyzes the role of the central 

government and the opportunities at its disposal for the full implementation of open 

governance and decentralization reforms. 

Based on the theories and concepts presented in the literature review, the 

fourth chapter “New Model of Multisectoral Collaboration and its Importance for the 

Development of Multilevel Open Governance”, provides central hypothesis of the 
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dissertation on the full implementation of open governance and decentralization 

reforms in Georgia and on the increased influence of society in public policy-making. 

The chapter also provides a plan on how to test this hypothesis in practice and the 

complex institutional, legal and practical reforms that need to be implemented for this 

purpose. 

The conclusion summarizes the theoretical and empirical research conducted 

in the dissertation, presents the main results obtained, and develops a new model of 

public administration and governance. 

 The key research topics are reflected in the dissertation and author’s abstract, 

which are kept in the library of the Georgian Technical University. The dissertation 

and abstract are freely accessible. 

 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

„ადამიანური პროგრესის ყველაზე ძლიერი საფუძველი  

ღია ეკონომიკა, ღია საზოგადოება და  

ღია მთავრობა არის.“ 

ბარაკ ობამა 

 

ღია მმართველობა განსაკუთრებით აქტუალური 2000-იანი წლების 

დასაწყისში გახდა, როდესაც ინფორმაციულმა და ტექნოლოგიურმა 

პროგრესმა სახელმწიფოს საზოგადოებისთვის უფრო მეტი ინფორმაციის 

მიწოდებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში მისი უფრო 

მარტივად ჩართვის შესაძლებლობები გაუზარდა. აღსანიშნავია, რომ ეს 

თემა შედარებით ახალია და იგი დინამიურად ვითარდება. შესაბამისად 

მისი მრავალი ასპექტი ჯერ კიდევ შეუსწავლელია.  

სახელმწიფოსა და საზოგადოების, როგორც ტრადიციულად მართვის 

სუბიექტისა და მართვის ობიექტის ვერტიკალური ურთიერთქმედებისგან 

(მმართველი და მართული) განსხვავებით, ღია მმართველობა სახელ-

მწიფოსა და საზოგადოების, როგორც თანასწორი სუბიექტების, 

ჰორიზონტალურ ურთიერთქმედებას, ანუ ერთობლივ მმართველობასა და 

პარტნიორობას გულისხმობს. 

ღია მმართველობასთან დაკავშირებული ინიციატივები პირველად 

ამერიკის შეერთებული შტატებიდან (აშშ) წამოვიდა. სწორედ აშშ-ს 

პრეზიდენტმა ობამამ და ბრაზილიის პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა 
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დაუდეს სათავე ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) გლობალური 

პლატფორმის შექმნას 2011 წელს, რომელიც დღეს უკვე 78 ქვეყანას და 76 

ქალაქსა და მუნიციპალიტეტს აერთიანებს. საქართველო ამ პლატფორმას 

დასაბამიდანვე შეუერთდა და დღემდე მისი წევრია. OGP-ის ძირითადი 

მიზანი არის, რომ სახელმწიფოები საზოგადოებისადმი უფრო ანგარიშვალ-

დებულნი გახდნენ გამჭვირვალობის გაზრდით, საზოგადოების შესაძლებ-

ლობების გაძლიერებით, კორუფციასთან ბრძოლითა და მმართველობის 

დემოკრატიული რეფორმისთვის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით. ამ 

მიმართულებით OGP-ის წევრმა ქვეყნებმა კონკრეტული ვალდებულებები 

უნდა აიღონ და ორწლიან სამოქმედო გეგმაში გაწერონ. რაც ყველაზე 

მნიშვნელოვანია, სახელმწიფომ და სამოქალაქო საზოგადოებამ ეს 

ვალდებულებები ერთობლივად უნდა შეიმუშაონ. ეს კი OGP-ის უმნიშვნე-

ლოვანესი „თანაშემოქმედების“ პრინციპის არსს წარმოადგენს. 

ღია მმართველობის კონცეფციის დანერგვას განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, სადაც 

ადგილობრივი ხელისუფლება საზოგადოებისთვის სახელმწიფოსთან 

პირველადი, პირდაპირი და რეგულარული კავშირის წყაროს წარმოადგენს, 

უშუალოდ არის პასუხისმგებელი მოქალაქეთა ყოველდღიური საჭიროებე-

ბის მოგვარებაზე და მეტი შესაძლებლობა აქვს დანერგოს მონაწილეობის 

მრავალფეროვანი მექანიზმები. ეს პირდაპირ კავშირშია დეცენტრალიზაცი-

ასთან, რაც ცენტრალური ხელისუფლებიდან ადგილობრივი ხელისუფლე-

ბისთვის უფლებამოსილებების არსებით გადაცემას გულისხმობს, რის 

შედეგადაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესები მოქალაქეებს უფრო 

უახლოვდება, უფრო ფართო უფლებებით აღჭურავს მათ და უფრო ნათლად 

წარმოაჩენს მათ საჭიროებებს. 

თუმცა ღია მმართველობისა და დეცენტრალიზაციის კონცეფციების 

პრაქტიკაში რეალიზებას განსაკუთრებული სირთულეები ახლავს გარდამა-

ვალი დემოკრატიის ქვეყნებში, რომლებიც ადრე ისეთი ცენტრალიზებული 

ზესახელმწიფოს შემადგენლობაში შედიოდნენ, როგორიც საბჭოთა კავშირი 

იყო თავისი დიდი ბიუროკრატიული სტრუქტურებით. ამ ქვეყნებზე დიდი 
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გავლენა იქონია საბჭოთა მემკვიდრეობამ, კერძოდ გაყალბებულმა 

არჩევნებმა, ერთპარტიულმა დომინირებამ, „ზემოდან ქვემოთ“ მმართვე-

ლობამ, საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოებამ და დათრგუნულმა სამოქა-

ლაქო აქტივიზმმა. წლების მანძილზე, ბრძანებაზე დამყარებული მმართვე-

ლობის მოდელი იმდენად გამჯდარი იყო საბჭოთა კავშირის წევრი ქვეყ-

ნების მმართველობის სისტემებსა და სამოქალაქო კულტურაში, რომ ახლა 

მათ უჭირთ ღია მმართველობისა და დეცენტრალიზაციის ახალ მოდელებ-

ზე გადასვლა, რომელიც „ქვემოდან ზემოთ“ მმართველობას უკავშირდება. 

საქართველო ერთ-ერთი ასეთი პოსტ-საბჭოთა ქვეყანაა, რომელიც 

დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესშია და ღია მმართველობისა და 

დეცენტრალიზაციის პრინციპების დანერგვისას ბევრ მიღწევასთან ერთად 

მთელი რიგი გამოწვევების წინაშე დგას. ამ გამოწვევების  გაანალიზება და 

მათი გადაჭრის გზების ძიება აქტუალური ამოცანაა არამხოლოდ საქარ-

თველოსთვის, არამედ გარდამავალი დემოკრატიის ყველა ქვეყნისთვის.  

კვლევის სიახლე  მდგომარეობს იმაში, რომ კომპლექსურად არის შეს-

წავლილი საქართველოს 7 განსხვავებული მუნიციპალიტეტის ღია მმარ-

თველობის პრაქტიკის თავისებურებანი და უნიკალურ ინფორმაციაზე დაყ-

რდნობით ჩამოყალიბებულია მრავალდონიანი, მულტისექტორული თანამ-

შრომლობის ახალი მოდელი ღია მმართველობისა და დეცენტრალიზაციის 

პრინციპების უკეთ რეალიზებისთვის. ამ მოდელმა ხელი უნდა შეუწყოს 

საჯარო მმართველობაში საზოგადოების მონაწილეობისა და სახელმწიფო 

ინსტიტუტების საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების გაზრდას. 

კვლევის მიზანი -  საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ღია 

მმართველობის განხორციელებასთან დაკავშირებით ძირითადი გამოწვე-

ვების გამოკვეთა და ამ გამოწვევების გასამკლავებლად სოციალური ცვლი-

ლების თეორიისა და მისი პრაქტიკაში დანერგვის გზების განსაზღვრა.  

კვლევის საგანი - ღია მმართველობის მოდელის განხორციელება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე საქართველოში 

კვლევის ობიექტი - საქართველოში ღია მმართველობისა და დეცენტრა-

ლიზაციის რეფორმების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობები. 
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კვლევის მეთოდოლოგია. ნაშრომი ძირითადად თვისებრივ კვლევაზე 

არის დაფუძნებული, რადგან სწორედ ასეთ კვლევას შეუძლია სხვადასხვა 

სუბიექტსა და ობიექტს შორის სოციალური ქცევის, ურთიერთქმედების, 

მათი აღქმების და გამოცდილების ახსნა. ნაშრომის ავტორმა ცენტრალურ, 

რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე მოქმედი სახელმწიფო ორგანოებისა 

და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ასევე დარგის 

ექსპერტებთან თვისებრივი კვლევისთვის დამახასიათებელი სოციოლოგი-

ური გამოკითხვა ჩაატარა პირისპირ ჩაღრმავებული ინტერვიუს მეთოდით. 

სტრუქტურირებული ინტერვიუები სპეციალური კითხვარის დახმარებით 

ჩატარდა, რომელიც ღია კითხვებს მოიცავდა. სულ ჩატარდა 52 ინტერვიუ.   

ჩაღრმავებულ ინტერვიუებთან ერთად, ნაშრომის ავტორმა სამაგიდო 

კვლევაც ჩაატარა კვლევის საგანთან დაკავშირებული სტატისტიკური 

მონაცემების, ინდექსების, ნორმატიული აქტების, პოლიტიკის დოკუმენტე-

ბისა და კვლევითი ანგარიშების ანალიზის საფუძველზე. ეს მოიცავდა 

საქართველოს საკანონმდებლო აქტების, სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მონაცემების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ანგარიშე-

ბის, აკადემიური და სამოქალაქო ორგანიზაციების კვლევის ანგარიშებისა 

და საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლას. 

კვლევის საკვანძო საკითხები: 

 რატომ არის მნიშვნელოვანი ღია მმართველობა და რა კავშირი 

აქვს მას დემოკრატიასთან და ეკონომიკურ განვითარებასთან? 

 რა თავისებურებანი ახლავს ღია მმართველობის მოდელის 

განხორციელებას ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე?  

 რა პრობლემები აწუხებს ყველაზე მეტად ადგილობრივ მოსახლე-

ობას მუნიციპალიტეტებში?  

 როგორ თანამშრომლობს თვითმმართველობა, სამოქალაქო 

საზოგადოება და ბიზნესი ამ პრობლემების ირგვლივ? 

 როგორი არის ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობა? 

 როგორ ფუნქციონირებს ღია მმართველობისა და საზოგადოების 

მონაწილეობის მექანიზმები მუნიციპალიტეტებში?  
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 როგორ მოვახდინოთ სოციალური ცვლილება? როგორ შევცვა-

ლოთ ერთის მხრივ ნიჰილისტური განწყობები საზოგადოებაში, 

რაც საჯარო მმართველობაში მის აქტიურ მონაწილეობას 

უკავშირდება და მეორეს მხრივ, როგორ დავანახოთ სახელმწიფო 

ინსტიტუტებს საზოგადოებასთან რეგულარული კომუნიკაციისა 

და თანამშრომლობის სარგებლიანობა?  

 რა იქნება სტიმული სახელმწიფო, სამოქალაქო და ბიზნეს სექტო-

რის წარმომადგენლებისთვის, რომ მათ ერთობლივად იმუშაონ 

მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარი პრობლემების მოგვარებაზე? 

როგორ შეიძლება სამივე სექტორის რესურსის გონივრული 

გამოყენება ისე, რომ ამით სარგებელი ყველა მათგანმა და ფართო 

საზოგადოებამაც ნახოს? 

 რა მექანიზმით უნდა მოხდეს საქართველოს შიგნით და მის ფარ-

გლებს გარეთ მუნიციპალიტეტებს შორის ცოდნის, გამოცდილე-

ბისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება? 

 რა სამართლებრივი, ინსტიტუციური და პრაქტიკული ცვლილე-

ბები არის საჭირო ღია მმართველობისა და დეცენტრალიზაციის 

რეფორმების სრულყოფილად განსახორციელებლად?  

თეორიული თვალსაზრისით – ნაშრომში ჩამოყალიბებულია ადამი-

ანის, ადამიანთა ჯგუფების ქცევისა და სოციალური ცვლილების სხვადა-

სხვა თეორია, კონცეფცია და პრინციპი, რომელთა ინტეგრირებით შესაძლე-

ბელია პასუხი გაეცეს კვლევის საკვანძო კითხვებს. დაინტერესებულ 

პირებსა და ორგანიზაციებს ეს საშუალებას მისცემს უკეთ გაიაზრონ საქარ-

თველოსა და მისი მსგავსი გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში ღია მმარ-

თველობისა და დეცენტრალიზაციის რეფორმების განხორციელების სპეცი-

ფიკა და უკეთ ჩამოაყალიბონ საპასუხო სტრატეგიები და სამოქმედო 

გეგმები.  

პრაქტიკული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით  -   თეორიულ 

პრინციპებზე დაყრდნობით, ნაშრომში დამუშავებულია მრავალდონიანი, 

მულტისექტორული თანამშრომლობის ახალი მოდელი და მისი განხორ-
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ციელებისთვის აუცილებელი სამართლებრივი, ინსტიტუციური და 

პრაქტიკული ცვლილებების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.  

აღნიშნული მოდელის პრაქტიკული განხორციელება მნიშვნელოვნად 

გაზრდის საზოგადოების მონაწილეობას საჯარო მმართველობაში, გააღრმა-

ვებს და მრავალმხრივ განავითარებს საქართველოს მიერ ღია მმართვე-

ლობისა და დეცენტრალიზაციის რეფორმების განხორციელებას და დააჩქა-

რებს ქვეყნის უფრო მჭიდრო ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ 

სტრუქტურებთან.  

 ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა.  სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 

კომპიუტერზე აკრეფილ 153 გვერდს. მისი ტექსტი  შედგება შესავლის, 

ლიტერატურის მიმოხილვის, ოთხი თავის, თერთმეტი ქვეთავის, დასკვნის, 

რეკომენდაციებისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისგან (68 

დასახელება). 

  

 ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

ლიტერატურული მიმოხილვა   

თავი 1. ღია მმართველობა და დეცენტრალიზაცია - საქართველოს 

კონტექსტი  

1.1. ღია მმართველობის ძირითადი პრინციპები  

1.2. ღია მმართველობა ადგილობრივ დონეზე - დეცენტრალიზაციისა და 

სუბსიდიარობის პრინციპები 

1.3.  ღია მმართველობა და დეცენტრალიზაცია გარდამავალი 

დემოკრატიის ქვეყნებში - საქართველოს გამოცდილება 

1.4. საქართველოში ღია მმართველობის რეფორმის განხორციელებასთან 

დაკავშირებული სირთულეები 

თავი 2. ღია მმართველობის მიღწევები, სირთულეები და შესაძლებლობები 

ადგილობრივ დონეზე საქართველოში - 7 მუნიციპალიტეტის ანალიზი  

2.1. თბილისი 

2.2. თელავი 
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2.3. გორი 

2.4. მარნეული 

2.5. ბათუმი 

2.6. ზუგდიდი 

2.7. ოზურგეთი 

მე-2 თავის შეჯამება 

თავი 3. საქართველოში ღია მმართველობისა და დეცენტრალიზაციის 

რეფორმების განხორციელების პერსპექტივები 

თავი 4. მულტისექტორული თანამშრომლობის ახალი მოდელი და მისი 

მნიშვნელობა მრავალდონიანი ღია მმართველობის განვითარებისთვის 

ნაშრომის შესავალში განხილულია კვლევის აქტუალობა, სიახლე, 

მიზნები, მეთოდოლოგია და თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობა. ასევე 

ჩამოყალიბებულია კვლევის საკვანძო საკითხები. 

ლიტერატურულ მიმოხილვაში წარმოდგენილია დემოკრატიის, ღია 

მმართველობისა და თვითმმართველობის ყველა ის ძირითადი თეორია, 

კონცეფცია, პრინციპი და მოდელი, რომელსაც დისერტაცია ეყრდნობა. 

გაანალიზებულია ამ თეორიული ჩარჩოს ნაკლოვანებები და წარმოდ-

გენილია, თუ როგორ ავსებს ეს ნაშრომი აღნიშნულ ნაკლოვანებებს. 

ნაშრომის პირველ თავში „ღია მმართველობა და დეცენტრალიზაცია - 

საქართველოს კონტექსტი“ ჩამოყალიბებულია ღია მმართველობისა და 

დეცენტრალიზაციის ძირითადი პრინციპები და გაანალიზებულია 

საქართველოს პოლიტიკურ-სამართლებრივი კონტექსტი ამ პრინციპების 

დანერგვის კუთხით.  

ღია მმართველობის ძირითადი პრინციპებია:  

გამჭვირვალობა - სახელმწიფო საქმიანობის ყველა დონეზე ინფორმა-

ციის დროული, რეგულარული, პროაქტიული და საზოგადოებისთვის 

მარტივად გამოსაყენებელ ფორმატში გამოქვეყნება.  

კეთილსინდისიერება - სახელმწიფო და საჯარო სამსახურში მყარი 

ანტი-კორუფციული პოლიტიკის, მექანიზმებისა და პრაქტიკის დანერგვა, 

განსაკუთრებით საჯარო ფინანსების, სახელმწიფო შესყიდვებისა და 
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კანონის უზენაესობის სფეროებში.  

საზოგადოების მონაწილეობა - საჯარო პოლიტიკის შემუშავების, 

განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესებში ყველა 

დაინტერესებული ადამიანის თანაბარ საწყისებზე მონაწილეობა. ეს ასევე 

მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოების გამოხატვის, შეკრებისა და საქმიანო-

ბის თავისუფლების უზრუნველყოფას და მისი გავლენის გაზრდას 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, ასევე სახელმწიფო, სამოქალაქო და 

ბიზნეს სექტორებს შორის მულტისექტორული თანამშრომლობის 

ხელშეწყობას.  

ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციური მიდგომები აღნიშნული სამი 

პრინციპის პრაქტიკაში უფრო ეფექტურ განხორციელებას უწყობს ხელს. ეს 

მოიაზრებს ონლაინ და მობილურ ქსელებსა და პლატფორმებზე საზოგა-

დოების ხელმისაწვდომობის გაზრდასა და ამ ქსელებისა და პლატფორმების 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ღია მმართველობის კონცეფციის დანერ-

გვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივ დონეზე, რაც 

მჭიდრო კავშირშია დეცენტრალიზაციასთან, ანუ ცენტრალური ხელისუფ-

ლებიდან ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის უფლებამოსილებების არსე-

ბით გადაცემასთან. დეცენტრალიზაცია სამი ძირითადი კომპონენტისგან 

შედგება - პოლიტიკური, ადმინისტრაციული და ფისკალური. პოლიტი-

კური დეცენტრალიზაცია სუბსიდიარობის პრინციპზე არის დაფუძნებუ-

ლი, რომლის მიხედვით გადაწყვეტილებების მიღება მოქალაქეებთან 

მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად უნდა მოხდეს. ადგილობრივი ხელი-

სუფლება კი ამისი ყველაზე კარგი საშუალება არის. ადმინისტრაციული 

დეცენტრალიზაცია ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების გამჭვირ-

ვალობასა და ანგარიშვალდებულებას და მათთვის ნათლად განსაზ-

ღვრული კომპეტენციებისა და ფუნქციების გადაცემას გულისხმობს. ფისკა-

ლური დეცენტრალიზაციით ცენტრალური ხელისუფლება ადგილობრივ 

ხელისუფლებას საჯარო ფინანსებსა და რესურსებს უნაწილებს, მაგრამ 
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ასევე საშუალებას აძლევს საკუთარი შემოსავლები მოიზიდოს და ფინან-

სურად უფრო თვითკმარი გახდეს. 

ღია მმართველობისა და დეცენტრალიზაციის პრინციპების დანერ-

გვას განსაკუთრებული სირთულეები ახლავს გარდამავალი დემოკრატიის 

ქვეყნებში, რომლებიც ადრე ისეთი ცენტრალიზებული ზესახელმწიფოს 

შემადგენლობაში შედიოდნენ, როგორიც საბჭოთა კავშირი იყო თავისი 

ბრძანებაზე დამყარებული, „ზემოდან ქვემოთ“ მმართველობის მოდელით. 

წლების მანძილზე, ეს მოდელი იმდენად გამჯდარი იყო საბჭოთა კავშირის 

წევრ ქვეყნებში, რომ ახლა მათ უჭირთ ღია მმართველობის ახალ მოდელზე 

გადასვლა, რომელიც „ქვემოდან ზემოთ“ დეცენტრალიზებულ მმართვე-

ლობას უკავშირდება. 

საქართველო ერთ-ერთი ასეთი პოსტ-საბჭოთა ქვეყანაა, რომელიც 

დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესშია და ღია მმართველობისა და 

დეცენტრალიზაციის პრინციპების დანერგვისას ბევრ მიღწევასთან ერთად 

მთელი რიგი გამოწვევების წინაშე დგას. 

ნაშრომის მეორე თავში „ღია მმართველობის მიღწევები, სირთულე-

ები და შესაძლებლობები ადგილობრივ დონეზე საქართველოში - 7 

მუნიციპალიტეტის ანალიზი“ გაანალიზებულია აღმოსავლეთ საქართვე-

ლოში თბილისის, გორის, თელავისა და მარნეულის, ხოლო დასავლეთ 

საქართველოში - ბათუმის, ზუგდიდისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტე-

ტების სოციალური მდგომარეობა და ღია მმართველობის პრაქტიკები. 

აღნიშნული 7 მუნიციპალიტეტის სიღრმისეულმა ანალიზმა შემდეგი 

ტენდენციები გამოკვეთა. მუნიციპალიტეტების ზოგადი პრობლემატიკა 

ერთგვაროვანია და იგი ძირითადად გაუმართავ ინფრასტრუქტურასა და 

ადგილობრივი მოსახლეობის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ ყოფას 

უკავშირდება, რაც თავის მხრივ ნეგატიურად მოქმედებს საჯარო 

მმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხზე. მოქალაქეებს 

უფრო პირადი ინტერესები ამოძრავებთ ვიდრე სათემო ინტერესები. 

დეცენტრალიზაციის ნაკლებობა ხელს უშლის ღია მმართველობის 

მოდელის სრულყოფილად დანერგვას ადგილობრივ დონეზე, რადგან 
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მოქალაქეთა წინაშე მდგარი რიგი პრობლემების მოგვარება მუნიციპალი-

ტეტების უფლებამოსილებებში არ შედის და მოქალაქეებს თვითმმართვე-

ლობის საქმიანობაში მონაწილეობის სარგებლის დანახვა უჭირთ. ადგი-

ლობრივ დონეზე არსებული ღია მმართველობის მექანიზმები მეტწილად 

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით ფუნქციონირებს. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ დასავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ეს 

მექანიზმები უფრო წარმატებით ფუნქციონირებს, ვიდრე აღმოსავლეთ 

საქართველოს მუნიციპალიტეტებში, რაც გარკვეულწილად ადგილობრივი 

მოსახლეობის განსხვავებული ტემპერამენტითა და თვითმმართველობის 

ტრადიციით შეიძლება აიხსნას. 1905 წელს, ოზურგეთის მაზრაში შექმნილი 

თვითმმართველობა, გურიის სოციალურ-დემოკრატიული რესპუბლიკა, 

რომელიც რუსეთის იმპერიამ ძალის გამოყენებით გააუქმა, ამის ერთ-ერთ 

დასტურად გვევლინება. თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსით გათვალისწინებული მონაწილეობის მექანიზმები ზოგადად 

ყველა მუნიციპალიტეტში ნაკლებად მუშაობს. ეს იმითაც აიხსნება, რომ 

მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ ვალდებულება გაითვალისწინონ კოდექსის 

მექანიზმებით წამოყენებული სამოქალაქო ინიციატივები და არცერთი 

მექანიზმის ფუნქციონირებისთვის არ არის გამოყოფილი სპეციალური 

ბიუჯეტი. კოდექსის მიღმა არსებული მექანიზმები, როგორიცაა სამოქა-

ლაქო ბიუჯეტის პროექტი და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ უფრო 

წარმატებით მუშაობს სწორედ სავალდებულოობისა და სპეციალურად 

გამოყოფილი ფინანსების გამო. 

ბიზნეს სექტორი ღია მმართველობის მექანიზმებს ნაკლებად, ან 

საერთოდ არ იყენებს და ზოგადად შეზღუდულად მონაწილეობს ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში. ამ სექტორში კორპორა-

ტიული სოციალური პასუხისმგებლობა განვითარებული არ არის. ბიზნეს 

კომპანიები საჯაროობას ერიდებიან. ისინი პირდაპირ ხელისუფლებასთან, 

მეტწილად ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, თანამშრომლობას ამჯობი-

ნებენ სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომად-

გენლებთან თანამშრომლობას, რადგან მათთვის ასე უფრო ადვილია 
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მათთვის სასურველი ტენდერების პირობებზე შეთანხმება. 

თვითმმართველობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის თანამ-

შრომლობა შედარებით წარმატებით ხორციელდება იმ მუნიციპალიტე-

ტებში, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლება უფრო ღიაა სოციალური 

ცვლილებებისა და ახალი ინიციატივების მიმართ (მაგ: ოზურგეთი და 

ზუგდიდი). თუმცა ეს თანამშრომლობა ნაკლებად წარმატებულია თბილის-

სა და ბათუმში, განსაკუთრებით ისეთი სენსიტიური საკითხების ირგვლივ, 

სადაც მსხვილი პოლიტიკური და ბიზნეს ინტერესები დომინირებს. ეს 

მოიცავს ამ ქალაქებში ქაოტური მშენებლობების დარეგულირების, ეკოლო-

გიური გარემოს გაუმჯობესების, მწვანე სივრცეების კეთილმოწყობის, 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და მუნიციპალიტეტის 

გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების სტანდარტების ამაღლების 

საკითხებს. თავად სამოქალაქო საზოგადოებაში სოლიდარობის ნაკლებობა 

და კონკურენცია შეინიშნება საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების 

გრანტების მოსაპოვებლად. ეს იმითაც არის განპირობებული, რომ მწირია 

სექტორული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების რაოდენობა და 

არსებული ორგანიზაციები ძირითადად ერთი პროფილის საქმიანობას 

ეწევიან. ამასთან როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ისე სამოქა-

ლაქო საზოგადოებაში, თემატური ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის 

ნაკლებობა შეინიშნება, რისი გამოსწორებაზეც ორივე სექტორში მზარდი 

მოთხოვნაა. 

ნაშრომის მესამე თავი „საქართველოში ღია მმართველობისა და 

დეცენტრალიზაციის რეფორმების განხორციელების პერსპექტივები“ 7 

მუნიციპალიტეტის დონეზე წარმოდგენილ უნიკალურ ინფორმაციას უფრო 

ფართო ჭრილში განიხილავს. გაანალიზებულია ცენტრალური ხელისუფ-

ლების როლი ადგილობრივი თვითმმართველობის წინაშე მდგარი პრობ-

ლემების გადაწყვეტაში და მის ხელთ არსებული შესაძლებლობები ღია 

მმართველობისა და დეცენტრალიზაციის რეფორმების სრულყოფილად 

განსახორციელებლად. ასევე ჩამოყალიბებულია ზოგადი რეკომენდაციები 

ამ მიმართულებით.  
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აქედან უმთავრესი ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის მეტი 

უფლებამოსილებებისა და რესურსების გადაცემას გულისხმობს, რათა 

მუნიციპალიტეტებს ერთმანეთთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და 

ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობის უფრო მეტი შესაძლებლობა გაუჩ-

ნდეთ და მოქალაქეებმა უფრო მეტი ინტერესი გამოიჩინონ ადგილობრივი 

პოლიტიკის პროცესების მიმართ. ამისთვის კი ცენტრალური ხელისუფ-

ლების პოლიტიკური ნებაა საჭირო.  

დღეს არსებული სისტემა არ ახდენს მუნიციპალიტეტების სტიმული-

რებას, საკუთარი ეკონომიკური აქტივობებით გაიზარდონ შემოსავალი და 

ამით უზრუნველყონ საკუთარი უფლებამოსილებების თუნდაც ნაწილობ-

რივი დაფინანსება. მუნიციპალიტეტებს უნდა გაუჩნდეთ  შესაძლებ-

ლობები, რომ რესურსები შეიქმნან საკუთარი ეკონომიკური განვითარების 

გზით. ამ რესურსების შესაქმნელად კი მათ დროულად უნდა გადაეცეთ 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქონება (მაგ: წყალი, ტყე, 

მიწა) საკუთრებაში, რაც მათ ფისკალური დამოუკიდებლობის მოპოვებაში 

დაეხმარება. ქონების გადაცემასთან ერთად, უზრუნველყოფილი უნდა 

იქნას მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილებების გაზრდა, მათი შემოსავ-

ლების ადგილზე დატოვება და მათი ხელშეწყობა ადგილზე ინვესტიციების 

მოსაზიდად. უფლებამოსილებებისა და ფინანსების გადაცემასთან ერთად, 

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტები სათანადო ადამიანური 

რესურსებით აღიჭურვონ. ამგვარად გაძლიერებული თვითმმართველობა 

თავადვე შეძლებს მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების ადგილ-

ზევე მოგვარებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა მონაწილე-

ობის ქმედითი ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნასა და ფუნქციონი-

რებას. 

მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმები საჯარო პოლიტიკის 

პროცესის ეტაპებისა და დასახლების დონეების მიხედვით უნდა ჩაიშა-

ლოს, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის საზოგადოების მოტივაციას უფრო 

აქტიურად ჩაერთოს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციე-

ლებაში. ამ კუთხით აღსანიშნავია მუნიციპალიტეტისა და თემის 
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დონეზე ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მხარდაჭერით შექ-

მნილი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები (LAG-ები) და აქტიურ 

მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებები (ამაგ-ები). LAG-ები და 

ამაგ-ები მოხალისეობრივ საწყისებზე შექმნილი, წევრობაზე დაფუძნე-

ბული ააიპ-ები არიან, რომელშიც სამოქალაქო, კერძო და საჯარო 

სექტორის არჩეული წარმომადგენლები შედიან. მათი ძირითადი 

მიზანი ადგილობრივი თემების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარე-

ბის პროცესების ხელშეწყობაა. 2021 წლის მაისის მდგომარეობით, LAG-

ები საქართველოს 12 მუნიციპალიტეტში იყო შექმნილი, ხოლო ამაგ-

ები, სულ 46, მხოლოდ აჭარის 5 მუნიციპალიტეტში, კერძოდ ქობულე-

თის, ხულოს, შუახევის, ქედისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში 

იყო შექმნილი. 

მიუხედავად მათი სარგებლიანობისა, იკვეთება მნიშვნელოვანი 

გამოწვევები LAG-ებისა და ამაგ-ების საქმიანობასთან დაკავშირებით. 

პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ეს ჯგუფები საქართველოს 

მუნიციპალიტეტების მხოლოდ მცირე რაოდენობაში არის შექმნილი, 

ისიც მხოლოდ მუნიციპალიტეტისა და თემის დონეზე და არა 

ტერიტორიული ერთეულების სხვა დონეებზე. გარდა ამისა, მათ 

შეზღუდული უფლებამოსილებები და მანდატი აქვთ.  კერძოდ, ისინი 

ძირითადად სოფლის მეურნეობის თემატიკაზე მუშაობენ და ნაკლებად 

არიან ჩართულნი ადგილობრივი საჯარო პოლიტიკის სხვა მიმართუ-

ლებებში. LAG-ებისა და ამაგ-ების ერთმანეთთან თანამშრომლობაც 

ნაკლები ინსტიტუციონალიზაციითა და ინტენსივობით ხასიათდება. 

ისინი ასევე ნაკლებად მონაწილეობენ შესაბამის მუნიციპალიტეტებში 

ღია მმართველობისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების 

განხორციელებაში. დაბოლოს, ისინი ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების მხრიდან მხარდაჭერის ნაკლებობას განიცდიან და 

ძირითადად ევროკავშირის დახმარებაზე არიან დამოკიდებულნი. 

თუმცა მათ უჭირთ ამ დახმარების სრულად ათვისება ან დაფინანსების 

ახალი წყაროების მოძიება შეზღუდული შესაძლებლობისა და 
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რესურსების გამო. ამასთან რთულია იმ ადამიანების პოვნა, განსაკუთ-

რებით სოფლებში, რომლებიც სისტემატურად, მოხალისეობრივ 

საწყისებზე ჩაერთვებოდნენ LAG-ებისა და ამაგ-ების საქმიანობაში.  

ნაშრომის მეოთხე თავი „მულტისექტორული თანამშრომლობის 

ახალი მოდელი და მისი მნიშვნელობა მრავალდონიანი ღია მმართველობის 

განვითარებისთვის“, ლიტერატურულ მიმოხილვაში მოცემულ თეორიებსა 

და კონცეფციებზე დაყრდნობით, წარმოადგენს სოციალური ცვლილებისა 

და მმართველობის ახალ მოდელს საქართველოში ღია მმართველობისა და 

დეცენტრალიზაციის რეფორმების სრულყოფილად განხორციელებასა და 

საჯარო მმართველობაში საზოგადოების გავლენის გასაზრდელად. ეს 

მოდელი შემდეგში მდგომარეობს: 

ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულების სხვადასხვა 

დონეზე, დაწყებული სოფლისა და ქალაქის მიკრორაიონის დონიდან და 

დამთავრებული მუნიციპალური და რეგიონული დონით, ადგილობრივი, 

მულტისექტორული „ცოდნის კავშირების“ ჩამოყალიბება, მათზე მუნიციპა-

ლიტეტის უფლებამოსილებებისა და რესურსების ნაწილის დელეგირება და 

ამ კავშირების ერთმანეთთან თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზებული 

პლატფორმის შექმნა, გაზრდის საზოგადოების მონაწილეობასა და გავლენას 

საჯარო მმართველობაში. ეს ასევე გაზრდის ადგილობრივი და ცენტრალური 

ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებას საზოგადოების წინაშე, ხელს 

შეუწყობს საქართველოში ღია მმართველობისა და დეცენტრალიზაციის 

რეფორმების სრულყოფილად განხორციელებასა და ქვეყნის უფრო მჭიდრო 

ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან.  

ქვემოთ მოცემულია ამ მოდელის პრაქტიკაში შემოწმების გზა და ის 

კომპლექსური ინსტიტუციური, სამართლებრივი და პრაქტიკული 

რეფორმები, რომელიც ამ მიზნით უნდა განხორციელდეს. 

პირველ ეტაპზე უნდა შეირჩეს საპილოტე მუნიციპალიტეტი. 

სასურველია, რომ ეს იყოს მუნიციპალიტეტი, სადაც სათემო კავშირები 

გარკვეული ფორმით უკვე არსებობს. ასეთი მაგალითად ქედის 

მუნიციპალიტეტია, სადაც სათემო კავშირები ამაგ-ებისა და LAG-ების 
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ორგანიზაციული ფორმით მოქმედებს სოფლების გაერთიანებისა და 

მუნიციპალიტეტის დონეზე. თუმცა ეს კავშირები თითოეული სოფლის 

დონეზე შექმნილი არ არის. საპილოტე პროექტის ხარჯების დაზოგვის 

მიზნით, ამ შემთხვევაში შეიძლება ქედის მუნიციპალიტეტის დოლოგნის 

თემის შერჩევა, სადაც ყველაზე ცოტა, 3 სოფელი (დოლოგანი, ჭალახმელა 

და ჭინკაძეები) შედის. სოფლების გაერთიანების დონეზე არსებული ამაგ-

ების არჩევნებისა და ორგანიზაციული მოდელის მსგავსად, დოლოგნის 

თემის თითოეული სოფლის მოსახლეობასაც უნდა მიეცეს საშუალება 4 

წლის ვადით აირჩიონ საკუთარი წარმომადგენლები მათი სოფლის სათემო 

საბჭოში/ამაგ-ში, რომელიც ააიპ-ის სტატუსით უნდა დარეგისტრირდეს. 

ამაგ-ის წევრობა მოხალისეობრივი საქმიანობა უნდა იყოს, თუმცა წევრებს 

შეიძლება ანაზღაურება გამოეყოთ მათი წარმომადგენლობითი ხარჯების 

დასაფარად. სოფლის ამაგ-ის შემადგენლობა 6 წევრით უნდა განისაზღვროს 

(2 სამოქალაქო, 2 კერძო და 2 საჯარო სექტორიდან) და წევრობის 

კანდიდატებს შორის დაცული უნდა იყოს გენდერული, ასაკობრივი, 

ეთნიკური და პროფესიული ბალანსი, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ამაგ-

ის მაქსიმალური წარმომადგენლობითობა. ინგლისისა და უელსის სათემო 

საბჭოების (parish councils) მოდელის მსგავსად, სოფლის ამაგ-ის 

წევრობისთვის კანდიდატი მოცემულიდან მინიმუმ ერთ კრიტერიუმს 

მაინც უნდა აკმაყოფილებდეს: უნდა იყოს სოფლის რეგისტრირებული 

ამომრჩეველი; ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სოფელში ან მისი 

საზღვრებიდან 5 კილომეტრის რადიუსში უნდა ცხოვრობდეს; და მისი 

ძირითადი საქმიანობა ან სამუშაო სოფელს უნდა უკავშირდებოდეს. 

სოფლის ამაგ-მა თავისი წევრებიდან უნდა აირჩიოს თავმჯდომარე და მისი 

მოადგილე. ამაგ-ს ასევე უნდა ჰყავდეს ცალკე მდივან-მოდერატორი, 

რომელიც ამაგ-ის ფინანსურ, ადმინისტრაციულ, საკომუნიკაციო და 

საკოორდინაციო საკითხებზე იქნება პასუხისმგებელი, მოამზადებს ამაგ-ის 

შეხვედრების დღის წესრიგებს, ოქმებსა და ანგარიშებს და შეასრულებს 

მოდერატორის როლს შეხვედრების დროს. ამ სამუშაოს მოცულობიდან 

გამომდინარე, მდივან-მოდერატორი ანაზღაურებადი თანამდებობა უნდა 
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იყოს. სოფლის ამაგს უნდა გამოეყოს ცალკე ბიუჯეტი (პირობითად 10,000 

ლარი ყოველწლიურად), რომელიც საწყის ეტაპზე მუნიციპალური 

ბიუჯეტისა და დონორის დაფინანსების შედეგად შეივსება. ამ ბიუჯეტის 

ფარგლებში, ამაგ-ის მთავარი ფუნქცია სოფლის მოსახლეობის საჭირო-

ებების იდენტიფიცირება, მათი ანალიზი და პრიორიტეტული საჭიროებე-

ბის გამოკვეთა უნდა იყოს, რომლის მიხედვითაც ამაგ-მა შესაბამისი 

პროექტი/ები უნდა შეიმუშაოს და განახორციელოს. პროექტის/ების მონი-

ტორინგი და შეფასება კონკრეტული პროექტის უშუალო ბენეფიცია-

რებისგან შემდგარმა და ამაგ-ისგან დამოუკიდებელმა მცირე ჯგუფმა უნდა 

განახორციელოს. სწორედ ეს იქნება რეალური მონაწილეობა და 

უფლებამოსილების განაწილება. პროექტის წარმატებულად განხორციე-

ლების შემთხვევაში, შემდეგი წლისთვის შესაძლებელი უნდა იყოს ამაგ-ის 

ბიუჯეტის გაზრდა და ამით მისი წევრების მოტივაციის ამაღლება უფრო 

ქმედითად ჩაერთონ სოფლის პრობლემების მოგვარებაში. უფრო მსხვილი 

პრობლემების იდენტიფიცირების შემთხვევაში, რომლისთვისაც სოფლის 

ამაგ-ის უფლებამოსილება და ბიუჯეტი საკმარისი არ იქნება, ამაგ-ს უნდა 

შეეძლოს ასეთ პრობლემებზე შემუშავებული ინიციატივები უკვე 

სოფლების გაერთიანების, ანუ დოლოგნის თემის დონეზე არსებულ უფრო 

მსხვილ ამაგ-ს წარუდგინოს. დოლოგნის ამაგ-ის წევრების რაოდენობა 10-

ით უნდა განისაზღვროს. მასში უნდა შევიდნენ თემში შემავალი 3 სოფლის 

ამაგ-ის თავმჯდომარეები და 3-ივე ამაგ-ის ყველა წევრის (ანუ საერთო 

კრების) მიერ არჩეული 7 წევრი. საერთო კრებამ თემის ამაგ-ის წევრები 

თითოეულ სოფელში არსებული კომლების საერთო რაოდენობის 

ნახევარზე მეტის მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან უნდა აარჩიოს 

გენდერული, ასაკობრივი, ეთნიკური და პროფესიული ბალანსის დაცვით. 

დოლოგნის თემის ამაგ-საც უნდა ჰყავდეს ცალკე მდივან-მოდერატორი და 

ასევე ცალკე ბიუჯეტი საკუთარი უფლებამოსილებების განსახორციელებ-

ლად. თემის ამაგ-ი სოფლის ამაგ-ების მიერ წარდგენილი საპროექტო 

განაცხადების სამართლებრივ და ფინანსურ შეფასებას მოახდენს, გამარ-

ჯვებულ პროექტებს გამოავლენს (რომელიც მუნიციპალიტეტის 
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ბიუჯეტიდან დაფინანსდება) და ამ პროექტების განხორციელებაზე 

პასუხისმგებლობას თვითონვე აიღებს. პროექტების მონიტორინგსა და 

შეფასებას ამ შემთხვევაშიც თავად უშუალო ბენეფიციარები უნდა 

ახდენდნენ. ამასთან დოლოგნის თემის ამაგ-მა ქედის მუნიციპალიტეტის 

დონეზე არსებულ LAG-ს ის საპროექტო განაცხადები უნდა წარუდგინოს, 

რომელიც მისი ბიუჯეტით ვერ დაფინანსდება. ქედის LAG-ს ამჟამად 

ევროკავშირის ENPARD-ის პროექტისა და სხვა საერთაშორისო დონორი 

ორგანიზაციების დაფინანსება აქვს და შესაბამისად მას უფრო მეტი 

რესურსი აქვს სოფლისა და თემის ამაგ-ების დამატებითი საჭიროებების 

დასაფინანსებლად. მიზანშეწონილი იქნება, რომ ქედის LAG-ის მმართველი 

საბჭოს 15 წევრიდან 10, მუნიციპალიტეტის 10-ივე ადმინისტრაციული 

ერთეულის სათემო ამაგ-ის თავმჯდომარეებისგან დაკომპლექტდეს, ხოლო 

დანარჩენი 5-ის შერჩევა გენერალური ასამბლეის მიერ მოხდეს, რომელიც 

ქედაში არსებული ამაგ-ების წევრებისგან და ადგილობრივი მოსახლეობის 

სხვა დაინტერესებული წარმომადგენლებისგან შედგება.  

დოლოგნის თემის 3 სოფელში ამაგ-ების დაფუძნების საპილოტე 

პროექტი ასევე უნდა მოიცავდეს ამაგ-ების წევრების წინასწარ 

გადამზადებასა და შესაბამისი უნარებით აღჭურვას მათი ფუნქციების 

ჯეროვნად შესასრულებლად. განსაკუთრებით უნდა გაძლიერდეს სოფლისა 

და თემის ამაგ-ების უნარები დამოუკიდებლად მოიძიონ დაფინანსების 

წყაროები დონორებისთვის გამართული საპროექტო განაცხადების 

წარდგენის გზით. ხელი უნდა შეეწყოს ამაგებ-ის მიერ სოციალური 

საწარმოების გახსნას, ადგილობრივ ბიზნესებთან თანამშრომლობასა და 

კორპორაციულ ფილანთროპიას, რაც ასევე დამატებითი დაფინანსების 

წყარო შეიძლება გახდეს ამაგ-ებისთვის. ეს სასწავლო კომპონენტი საწყის 

ეტაპზე ქედის მუნიციპალიტეტისა და საერთაშორისო დონორების 

დახმარებით უნდა განხორციელდეს. მომავალში უნდა შეიქმნას ამაგ-ების 

გადამზადებული წევრების ჯგუფი, რომელიც საკუთარ ცოდნასა და 

გამოცდილებას ამაგ-ების მომავალ არჩეულ წევრებს გაუზიარებენ და ამით 

„ცოდნის კავშირების“ ჩამოყალიბებასაც დაუდებენ სათავეს. ამაგ-ებისა და 
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ასევე LAG-ების საქმიანობის ხელშესაწყობად შესაძლებელია ადგილობრივი 

ახალგაზრდებისგან შემდგარი მოხალისეობრივი ჯგუფების ჩამოყალი-

ბებაც. ახალგაზრდებს, როგორც წესი, უფრო მეტი მოტივაცია და მზაობა 

აქვთ ანაზღაურების გარეშე ჩაერთონ სამოქალაქო აქტივიზმში და ამით 

დადებითი ცვლილებები განახორციელონ მათ ადგილობრივ თემში. 

საპილოტე პროექტის მეორე ეტაპზე უნდა შეირჩეს მეზობელი 

რეგიონის მუნიციპალიტეტი, რომელსაც მნიშვნელოვანი წარმატებები აქვს 

ღია მმართველობის მექანიზმების დანერგვის კუთხით და სადაც ადგი-

ლობრივი თვითმმართველობა ღიაა სიახლეების მიმართ. ამ კვლევის მიგნე-

ბების მიხედვით, ასეთი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტია. ოზურგეთში 

შესაძლებელია სოფლისა და თემის ამაგ-ების ჩამოყალიბება ზუსტად იგივე 

პრინციპით, როგორც ქედის მუნიციპალიტეტის დოლოგნის თემში. ასევე 

შესაძლებელია ამ მოდელის შემოწმება ქალაქ ოზურგეთშიც. ამ უკანას-

კნელის შემთხვევაში, სოფლის ამაგ-ის ეკვივალენტი ქალაქის მიკრორაი-

ონში შემავალ თითოეულ კორპუსში მცხოვრები ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების მიერ მიკრორაიონის დონეზე არჩეული საუბნო კავშირები 

იქნება, ხოლო თემის ამაგ-ის ეკვივალენტი - ამ საუბნო კავშირების მიერ 

ქალაქის რაიონის დონეზე არჩეული რაიონული საბჭო. მომდევნო ეტაპზე 

შესაძლებელია მუნიციპალური LAG-ის ჩამოყალიბება ქედის LAG-ის 

მოდელის მსგავსად. ოზურგეთში ამაგ-ებისა და LAG-ის ჩამოყალიბების 

შემდეგ, უნდა მოეწყოს ინტერმუნიციპალური შეხვედრები ქედის ამაგ-

ებთან და LAG-თან ინფორმაციისა და კარგი პრაქტიკის გაზიარების 

მიზნით, რამაც შეიძლება დადებითად იმოქმედოს თითოეული ამაგ-ისა და 

LAG-ის მოტივაციასა და შედეგიანობაზე.  

ქედისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში ზემოთ აღნიშნული 

მოდელის პრაქტიკაში წარმატებით შემოწმების შემდეგ, მისი გავრცელება 

მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიძლება. ამისთვის ცენტრალურმა 

ხელისუფლებამ შესაბამისი სამართლებრივი, ინსტიტუციური და პრაქტი-

კული რეფორმები უნდა გაატაროს, რაც ხელს შეუწყობს მრავალდონიანი, 

მულტისექტორული თანამშრომლობის შემოთავაზებული მოდელის 
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ინსტიტუციონალიზაციასა და მდგრადობას.   

პირველ რიგში, ამაგ-ებისა და LAG-ების, ასევე მუნიციპალური ორგა-

ნოების ფინანსური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად და ადგილობრივი 

მოსახლეობის წინაშე მათი ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად, მიზან-

შეწონილია ადგილობრივი საშემოსავლო გადასახადი სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ნაცვლად პირდაპირ მუნიციპალურ ბიუჯეტში წავიდეს. ამით 

გაიზრდება მოქალაქეთა ინტერესი და მოტივაციაც უფრო აქტიურად 

ჩაერთონ როგორც ამაგ-ებისა და LAG-ების, ისე მუნიციპალური ორგანოე-

ბის საქმიანობაში. ამასთან უნდა დაჩქარდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტო-

რიაზე არსებული ქონებისა და ბუნებრივი რესურსების მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადაცემის პროცესი, რაც მუნიციპალიტეტებს საშუალებას 

მისცემს აღნიშნული ქონებისა და რესურსების რეალიზაციის შედეგად 

მიღებული დამატებითი ფინანსებით ამაგ-ებისა და LAG-ების ბიუჯეტი 

გაზარდონ. 

მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილებით, უნდა დაჩქარდეს იმ დამატე-

ბითი უფლებამოსილებების იდენტიფიცირება, რომელიც ცენტრალურმა 

ხელისუფლებამ მუნიციპალიტეტებს უნდა გადასცეს. ამასთან თავად მუნი-

ციპალიტეტებმა უნდა იფიქრონ მათი გარკვეული უფლებამოსილებების 

ამაგ-ებისა და LAG-ებისთვის გადაცემაზე, რადგან აღნიშნული ჯგუფები 

სოფლის, თემისა და ქალაქის მიკრორაიონების/რაიონების დონეზე უფრო 

ეფექტურად უზრუნველყოფენ მუნიციპალური პროგრამებისა და 

სერვისების მიწოდებას. ინგლისის სათემო საბჭოების მოდელის მსგავსად, 

ეს ასევე შეიძლება გულისხმობდეს ამაგ-ებისა და LAG-ებისთვის სასოფლო, 

სათემო და საქალაქო ინფრასტრუქტურის მართვის (მაგ: საკონფერენციო და 

საგამოფენო სივრცეები, სკვერები, სპორტული და სათამაშო მოედნები, 

სასაფლაოები) უფლებამოსილების გადაცემას. ამ ცვლილებით, ამაგ-ებისა 

და LAG-ების საქმიანობა პირდაპირ დაუკავშირდება მუნიციპალური 

ორგანოების საქმიანობას, რაც დასახლების ყველა დონეზე ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ერთ მთლიან ჯაჭვს ლოგიკურად შეკრავს. 

ეს მოდელი ასევე გულისხმობს ამაგ-ებისა და LAG-ების მიბმას 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით გათვალისწინებულ 

მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებთან. როგორც ამ კვლევამ აჩვენა, ეს 

სამართლებრივი მექანიზმები პრაქტიკაში ეფექტიანად ვერ მუშაობს და 

ცვლილებებს საჭიროებს. მაგალითად, დასახლების საერთო კრება შესაბამის 

დასახლებაში რეგისტრირებულმა ამაგ-მა უნდა მოიწვიოს, რომელსაც უნდა 

შეეძლოს თავად გადაწყვიტოს კრებაში მონაწილეობის ზღვარი რეგისტრი-

რებული ამომრჩევლების იმ რაოდენობის გათვალისწინებით, რომელიც 

თითოეულ დასახლებაში ფაქტობრივად ცხოვრობს. ამაგ-მა ასევე თავად 

უნდა დაადგინოს კრების მოწვევის პროცედურები ადგილობრივი 

კონტექსტის გათვალისწინებით. ეს კრების მოწვევის ამჟამად არსებულ 

რთულ, არაეფექტურ და გარკვეულწილად შემზღუდავ მექანიზმს შეცვლის 

და მის უფრო რეგულარულად და მარტივად გამოყენებას წაახალისებს. ამ 

შემთხვევაში ლოგიკური იქნება, რომ პეტიციის მხარდამჭერთა სავალდე-

ბულო ზღვარიც ამაგ-ებმა განსაზღვრონ შესაბამისი სოფლისა და თემის 

დონეზე და არა მთლიანად მუნიციპალიტეტის დონეზე, როგორც ეს ახლა 

არის დადგენილი. ამაგ-ებმა და LAG-ებმა თავად უნდა გადაწყვიტონ ვინ 

წარმოადგენს მათ საკუთარი წევრებიდან მერის სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოში იმ კრიტერიუმების დაცვით, რომელიც საბჭოში სხვადასხვა 

სექტორისა და სოციალური ჯგუფის თანაბარ წარმომადგენლობას 

უზრუნველყოფს. ამასთან მერი ვალდებული უნდა გახდეს განიხილოს 

მრჩეველთა საბჭოს ინიციატივები და მოსაზრებები და დასაბუთებული 

პასუხი გასცეს მათ ავტორებს. ეს ცვლილებები მნიშვნელოვან ბიძგს მისცემს 

დასახლების საერთო კრების, პეტიციისა და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 

არსებული მექანიზმების გაუმჯობესებასა და პრაქტიკაში მათ უფრო 

შედეგიანად განხორციელებას. დაბოლოს, სამოქალაქო ბიუჯეტის პროექტი, 

რომელიც წარმატებით ხორციელდება გორისა და ზუგდიდის მუნიციპალი-

ტეტებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით უნდა გაიწეროს 

და მისი განხორციელება ყველა მუნიციპალიტეტისთვის სავალდებულო 

უნდა გახდეს. ამ მექანიზმის ადმინისტრირებისა და განხორციელების 

უფლებამოსილება შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის/თემის ამაგ-ს 
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უნდა გადაეცეს, რაც ასევე უნდა მოიცავდეს უფლებამოსილებას გამარჯვე-

ბული პროექტების შესაბამის დასახლებაში განხორციელებაზე.   

ამაგ-ებისა და LAG-ების წევრების მოტივაციის გასაზრდელად, 

მიზანშეწონილი იქნება ამ ჯგუფების მიბმა პოლიტიკის შემუშავების ისეთ 

მნიშვნელოვან ციკლურ პროცესებთან, როგორიც არის მუნიციპალური 

ბიუჯეტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის შემუშავება და OGP-ის 

ეროვნული სამოქმედო გეგმისთვის მუნიციპალური ვალდებულებების 

შემუშავება, OGP-ის „თანაშემოქმედების“ პრინციპის დაცვით. მუნიციპალი-

ტეტი ვალდებული უნდა გახდეს ჩაატაროს საჯარო კონსულტაციები 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის, პრიორიტეტების დოკუმენტისა 

და OGP-ის ვალდებულებების შემუშავების დროს და ამ კონსულტაციებზე 

ამაგ-ებისა და LAG-ების წარმომადგენლები მოიწვიოს. მუნიციპალიტეტმა 

ასევე უნდა უზრუნველყოს ამ კონსულტაციების შედეგად მიღებული 

კომენტარების შეგროვება, გაანალიზება და მათი ავტორებისთვის 

პასუხების დაბრუნება იმასთან დაკავშირებით თუ რა დოზით მოხდება 

წარდგენილი მოსაზრებების გათვალისწინება შესაბამისი დოკუმენტების 

საბოლოო ვერსიაში. რაც უფრო მეტი დოზით აისახება ამაგ-ებისა და LAG-

ების ინიციატივები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტსა და OGP-ის სამოქმედო 

გეგმებში, მით უფრო გაიზრდება ამ ჯგუფების ინტერესი უფრო აქტიურად 

ჩაერთონ ამ პროცესებში. 

ერთი მუნიციპალიტეტის შიგნით ამაგ-ებისა და LAG-ების 

განვითარების პარალელურად, ხელი უნდა შეეწყოს მათ თანამშრომლობას 

სხვა მუნიციპალიტეტების ამაგ-ებთან და LAG-ებთან როგორც რეგიონულ 

ისე ინტერრეგიონულ და ტრანსსასაზღვრო დონეზე ცოდნის, კარგი 

პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარების მიზნით. უნდა შეიქმნას ამაგ-

ების ასოციაცია და გაფართოვდეს LAG-ების არსებული ასოციაცია, 

რომლებშიც ყველა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამაგ-ები და 

LAG-ები გაწევრიანდებიან. ეროვნულ დონეზე კარგი პრაქტიკის გაცვლისა 

და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიღმა, ამაგ-ებისა და LAG-ების 

ასოციაციებმა მჭიდრო თანამშრომლობა უნდა დაამყარონ სხვა ქვეყნებში 
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არსებულ მსგავს ასოციაციებთან და მათთან გაცვლითი ვიზიტები დაგეგ-

მონ, რაც სოფლის, თემისა და მუნიციპალიტეტის დონეზე საერთაშორისო 

ცოდნის, გამოცდილებისა და ინვესტიციების მოზიდვასაც შეუწყობს ხელს.  

დაბოლოს, ადგილობრივ მოსახლეობაში სამოქალაქო პასუხისმგებ-

ლობისა და სოლიდარობის განსავითარებლად და საჯარო მმართველობაში 

აქტიური მონაწილეობისთვის მათი სათანადო უნარ-ჩვევების გამოსამუ-

შავებლად, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ადგილობრივი თვითმმართვე-

ლობის ორგანოებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, საჯარო სკოლებისა და 

უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამებში სამოქალაქო განათლების 

კომპონენტი უნდა გააძლიეროს. ეს უნდა გულისხმობდეს პრაქტიკული 

კომპონენტის დანერგვასაც, რომელიც სტუდენტებს ამაგ-ებთან და LAG-

ებთან, ასევე მუნიციპალურ ორგანოებთან მოხალისეობრივად მუშაობის 

საშუალებას მისცემს. სტუდენტების მოხალისეობრივი რესურსი განსაკუთ-

რებით მნიშვნელოვანი იქნება მათ დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის 

პრობლემების იდენტიფიცირების, ამ პრობლემების ირგვლივ თემის მობი-

ლიზების, თემატური კვლევების ჩატარების, ინიციატივების შემუშავებისა 

და პასუხისმგებელ ამაგ-ებთან, LAG-ებთან და მუნიციპალურ ორგანოებთან 

ამ ინიციატივების წარდგენის კუთხით. ასეთი მოხალისეობრივი სამოქა-

ლაქო აქტივობებისთვის სტუდენტებს დამატებითი აკადემიური კრედიტი 

და სერტიფიკატი უნდა მიეცეთ, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას და 

შემდგომი, უკვე ანაზღაურებადი სამსახურის პოვნის შანსებს. ამასთან ამაგ-

ებს, LAG-ებსა და მუნიციპალურ ორგანოებს შეუძლიათ თანამშრომლობის 

მემორანდუმები დადონ შესაბამის სკოლებთან და უნივერსიტეტებთან და 

სტუდენტები სტაჟირების პროგრამებში ჩართონ. 

დასკვნაში შეჯამებულია სადისერტაციო ნაშრომში ჩატარებული 

თეორიული და ემპირიული კვლევა, გამოტანილია მიღებული ძირითადი 

შედეგები და ჩამოყალიბებულია ზოგადი რეკომენდაციები საჯარო 

მმართველობის ახალი მოდელის დასანერგად. 
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დასკვნა და რეკომენდაციები 

 

„პატარა ნიჩბითაც ბევრი რამ გაკეთდება და ძალიან შესაძლოა  

ცოტ-ცოტაობიდან დიდი საქმე გამოვიდეს“ 

ილია ჭავჭავაძე 

 

მსოფლიოში წარმომადგენლობით დემოკრატიაზე მოთხოვნა 

კვლავაც მაღალია. ღია მმართველობა დემოკრატიას ავსებს, რადგან ის 

სახელმწიფოსა და საზოგადოების ერთობლივ მმართველობას, ანუ საჯარო 

პოლიტიკის „თანაშემოქმედებას“ გულისხმობს და მოწოდებულია 

გაზარდოს საზოგადოების გავლენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. 

ამ მოდელზე მოთხოვნა უფრო მაღალია ეკონომიკურად განვითარებულ 

ქვეყნებში, სადაც საზოგადოების ინტელექტუალური მასა, თანამედროვე 

მაღალი ტექნოლოგიები და მრავალფეროვანი სოციალური სტრუქტურები 

თვითორგანიზებისკენ, იდეების დემოკრატიული შეჯიბრებითობისკენ, 

მულტისექტორული თანამშრომლობისკენ, და „ქვემოდან ზემოთ“ 

მმართველობისკენ სწრაფვას განაპირობებს.  

ღია მმართველობა განსაკუთრებით აქტუალურია ადგილობრივ 

დონეზე, სადაც საზოგადოებას უფრო პირდაპირი და რეგულარული კავში-

რი აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის 

ყოველდღიური საჭიროებების მოგვარება პრიორიტეტულია და სადაც 

საჯარო მმართველობაში საზოგადოების მონაწილეობის უკეთესი შესაძ-

ლებლობები არსებობს. თუმცა ამისი პრაქტიკაში რეალიზება განსაკუთ-

რებით რთულია პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში, სადაც ბრძანებაზე 

დამყარებული „ზემოდან ქვემოთ“ მმართველობა და დათრგუნული 

სამოქალაქო აქტივიზმი წლების მანძილზე ნორმა იყო და მყარად იყო 

გამჯდარი ამ ქვეყნების მმართველობის სისტემებსა და სამოქალაქო 

კულტურაში. ამ კვლევაში ეს სირთულე საქართველოსა და მისი 7 

მუნიციპალიტეტის ანალიზმა თვალსაჩინოდ გამოკვეთა.  

საპასუხოდ, ამ კვლევამ მრავალდონიანი, მულტისექტორული 

თანამშრომლობისა და მმართველობის ახალი მოდელი წარმოადგინა. ეს 
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მოდელი ადამიანის პირადი ინტერესიდან ამოდის, რომელიც მისი ქცევის 

მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. პირადი ინტერესი შეიძლება უფრო  უკეთ 

დაკმაყოფილდეს მსგავსი ინტერესების მქონე სხვა ადამიანებთან 

ურთიერთობით, რომლებსაც საერთო დასახლება და გარემო აერთიანებთ. 

ამ შემთხვევაში, პირადი ინტერესი, რომელიც მეტწილად ფინანსურ-

ეკონომიკური სარგებლის მიღებას მოიცავს, შეიძლება თანდათანობით 

უფრო დაუკავშირდეს კოლექტიურ, სათემო ინტერესს და ადამიანს 

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, სოლიდარობისა და აქტივიზმის 

შეგრძნებები გაუღვივოს. თუმცა ეს შეგრძნებები მალევე გაქრება, თუ სხვა 

ადამიანებთან ურთიერთობით ინდივიდი ვერც პირადი და ვერც სათემო 

ინტერესის დაკმაყოფილებას ვერ შეძლებს. ეს რომ ასე არ მოხდეს, 

მნიშვნელოვანია ადამიანთა ურთიერთობის პროცესის ორგანიზაციულ 

ფორმაში მოქცევა, მის მონაწილეებში თვითორგანიზების კულტურის 

გაღვივება და მათი გარკვეული ფინანსებითა და უფლებამოსილებებით 

აღჭურვა. რაც უფრო ქვედა დონეზე ჩაიშლება ეს პროცესი და რაც უფრო 

მცირე, მაგრამ წარმომადგენლობითი იქნება თვითორგანიზებული და 

უფლებამოსილი სოციალური ჯგუფების შემადგენლობა, მით უფრო დიდი 

შანსი იქნება დაკმაყოფილდეს ამ ჯგუფების წევრთა და ასევე შესაბამისი 

დასახლების მცხოვრებთა როგორც პირადი ისე სათემო ინტერესები. მცირე 

სოციალურ ჯგუფებში ასევე იზრდება უჩვეულო და ინოვაციური 

მიდგომებისა და პრაქტიკის გამოყენება, რამაც კონკრეტული პრობლემის 

მოგვარება შეიძლება უზრუნველყოს და სხვა მსგავსი ჯგუფებისთვის 

შთაგონების წყაროდ იქცეს. ჯგუფში შემავალ სამოქალაქო, კერძო და 

საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს შორის ადგილობრივი პრობლემების 

მოგვარების გზებზე მსჯელობები და გადაწყვეტილებები მათ სექტორული 

ექსპერტიზითა და გამოცდილებით ამდიდრებს, რაც ამ მცირე ჯგუფს 

უნიკალურ „ცოდნის კავშირად“ აყალიბებს. 

ასეთი თვითორგანიზებული, შესაბამისი ცოდნით, უფლებამოსილე-

ბებითა და რესურსებით აღჭურვილი მცირე სოციალური ჯგუფები 

ტერიტორიული ერთეულების სხვადასხვა დონეზე და მათი ერთმანეთთან 
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თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზებული პლატფორმა, გაზრდის 

საზოგადოების ინტერესს ჩაერთოს საჯარო მმართველობაში. ეს ასევე ხელს 

შეუწყობს საქართველოში დეცენტრალიზაციისა და ღია მმართველობის 

რეფორმების სრულყოფილად განხორციელებასა და ქვეყნის უფრო სწრაფ 

დაახლოებას ევროკავშირთან და აშშ-სთან, სადაც სუბსიდიარობის პრინ-

ციპზე დამყარებული დემოკრატიული მმართველობა სანიმუშო მოდელად 

გვევლინება. 

ღია მმართველობა და თვითმმართველობა თიხის ქოთანივითაა. 

თიხის სასიცოცხლო მინერალებისაგან შემდგარი ქოთნის ამოყვანა 

ქვემოდან იწყება და ზემოთკენ თანდათანობით, დინამიურად იზრდება, 

ხოლო ქოთნის თავი ღიაა და შიგნით მრავალფეროვანი ინფორმაცია, ცოდნა 

და გამოცდილება ინახება. „თიხა მღერის“! 
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ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები: 

        მომზადდა დოქტორანტურაში სწავლის დებულებით გათვალის-

წინებული  და დაცული ორი თემატური სემინარი და სამი კოლოკვიუმი. 

I კოლოკვიუმი – ღია მმართველობა და დემოკრატია: საქართველოს 

სრული დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პერსპექტივები. 

II კოლოკვიუმი – ღია მმართველობის მიღწევები და გამოწვევები  

ადგილობრივ დონეზე საქართველოში - აღმოსავლეთ საქართველოს 4  

მუნიციპალიტეტის ანალიზი. 

III კოლოკვიუმი – ღია მმართველობის მიღწევები და გამოწვევები 

ადგილობრივ დონეზე საქართველოში - დასავლეთ საქართველოს 3 

მუნიციპალიტეტის ანალიზი.  

დისერტაცია განხილული იქნა საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო 

მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის პროფესორ-

მასწავლებლების, დოქტორანტებისა და   მაგისტრების ერთობლივ 

სხდომაზე. 

ნაშრომში ფორმულირებული ძირითადი დებულებები ასახულია 

ავტორის  მიერ გამოქვეყნებულ შემდეგ პუბლიკაციებში:   

1) „საქართველოში საზოგადოების მონაწილეობისა და საჯარო 

კონსულტაციების მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და 
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