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ადგილობრივი 
საზოგადოებრივი სივრცეების 

განვითარება



წინამდებარე დოკუმენტი - რეგიონული განვითარების გზამკვლევი, არის 
მოქალაქეთა ხედვის დოკუმენტი, რომელიც მომზადებულია პროექტის 
“რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება 
დემოკრატიისთვის“ მონაწილეთა მიერ. 

პროექტი ხორციელდება აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული 
დემოკრატიისთვის (EECMD) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან (EPRC) თანამშრომლობით, და 
მიზნად ისახავს ამომრჩევლების იმდაგვარად გაძლიერებას, რომ წარმატებით 
მოითხოვონ მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ფოკუსირებული პოლიტიკური 
თუ საარჩევნო პროგრამები და ისეთი პოლიტიკის განხორციელება ქვეყანაში, 
რომელიც მეტად პასუხობს საქართველოს მოქალაქეების რეალურ საჭიროებებს. 
პროექტი საქართველოს ხუთ რეგიონში: თბილისში, კახეთში, შიდა ქართლში, 
იმერეთსა და აჭარაში ხორციელდება.

ავტორთა ჯგუფი: 
ბექა ასანიძე, თეა ხუროშვილი, თეიმურაზ კოპაძე, იამზე გოჩაშვილი, ივანე 
კოპაძე, ლილი კიკნაძე, მამუკა მარღიშვილი, მარიამ ხმიადაშვილი, ნანა 
ფერაძე, სოფიო გოხელაშვილი, ფიქრია ბრეგვაძე, ხატია ხაბაშვილი.

დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი 
დახმარების წყალობით, რომელიც აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. დოკუმენტის შინაარსზე 
პასუხისმგებელია ავტორთა ჯგუფი და არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 
აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) და ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პოზიცია ან 
თვალსაზრისი.
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ვითარების ანალიზი

მიმდინარე ახალი მშენებლობები, მუდამ განვითარებადი ბიზნესგარემო, 

ახალი სავაჭრო ცენტრები, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსები და 

ინდივიდუალური განაშენიანებები ყოველდღიური პროცესია განვითარებული 

და განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნებისთვის. ამ პროცესში მდგრადი 

განვითარების მიზნების მისაღწევად უნდა შეირჩეს კრიტერიუმი, რომელიც 

უზრუნველყოფს განვითარების მრავალმხრივობას და, იმავდროულად, 

არ დააკნინებს ისეთ მნიშვნელოვან კომპონენტს, როგორიც გამწვანების 

პოლიტიკა და სარეკრეაციო სივრცეების მოწყობაა.

როცა არ არსებობს გამწვანების ერთიანი პოლიტიკა და ერთიანი ხედვა, 

მუნიციპალიტეტი ურბანულ განვითარებასა და განაშენიანებას ხშირად 

სწორედ სარეკრეაციო სივრცეების ხარჯზე ახდენს. მწვანე პოლიტიკის არქონა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი უდიდესი შეცდომაა, რაც 

თავისთავად ხელს უშლის მდგრად განვითარებას. პრობლემაზე თვალის 

დახუჭვა კი იმას ნიშნავს, რომ საბოლოოდ ჩვენ შეიძლება ხელთ შეგვრჩეს 

ისეთი სივრცე, სადაც არ იქნება თითოეული ადამიანისთვის საჭირო 

რეკრეაციული ზონა; რაც კიდევ უფრო არსებითია, წარმოქმნილი პრობლემის 

მოგვარება ყოველდღიურად უფრო და უფრო გართულდება − უკვე აშენებული 

ნებისმიერი შენობა დაცულ საკუთრებას ნიშნავს და, საკუთრების უფლების 

შინაარსიდან გამომდინარე, მასში ჩარევა შეუძლებელია მწვანე სივრცის 

ნაკლებობის არგუმენტით. 

თანამედროვე განვითარებულ მსოფლიოში ურბანულ გარემოში რეკრეაციული 

სივრცეების განვითარება, გაფართოება და გამრავალფეროვნება მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის, ფიზიკური და პიროვნული განვითარების მნიშვნელოვანი 

წინაპირობაა, რაც, უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივაში, თავისთავად 

გულისხმობს საზოგადოების კეთილდღეობისა და ცხოვრების ხარისხის 

გაუმჯობესებას. ქალაქის უბნები ღია სარეკრეაციო სივრცეებით თანაბრად 

არაა უზრუნველყოფილი. კერძო პირები, საკუთარი ინტერესებისთვის, 

ხშირად ხელყოფენ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ გამწვანებულ ღია 

ტერიტორიებს, რის გამოც ქალაქის უბნებში მცირდება ან სულაც ნადგურდება 

და ქრება სარეკრეაციო სივრცეები. ეს პირდაპირ აისახება მოსახლეობის 

ჯანმრთელობაზე და თანამედროვე ქალაქებისთვის მწვავე პრობლემას 

წარმოადგენს. ბოლო პერიოდში თვალში საცემია აგრეთვე ისიც, რომ 

ქალაქებში არ შექმნილა ფართო, მწვანე სივრცეები. ქალაქების გამწვანებაში 

თითქმის არაა გამოყენებული სხვადასხვა სახეობის ხეები, ყვავილები და 

ბალახის საფარი, ხოლო უკვე არსებული პარკები და სკვერები ნაკლებადაა 
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მოვლილი და მოწესრიგებული. ქალაქის საზღვრებში მდინარეების სანა-

პიროები, რომლებიც შეიძლება იქცეს მეტად მნიშვნელოვან სარეკრეაციო 

ზონად, დღევანდელი მდგომარეობით საერთოდ აუთვისებელია, ჭალა და 

მწვანე კუნძულები კი მოუვლელი და განადგურებულია. ასევე შეუქცევადი 

პროცესია ახალი მშენებლობების დროს მწვანე საფარისა და ხედების 

დაზიანება, რაც ქალაქში არსებულ ისედაც მცირე მწვანე სივრცეს კიდევ 

უფრო ამცირებს და ესთეტიკურ ფასეულობასაც უკარგავს. 

გარდა მდგრადი განვითარების მიზნებისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 

გამოცდილებისა, საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება 

სახელმწიფოს ავალდებულებს, გააუმჯობესოს მწვანე გარემო, სახელმწიფოს 

პასუხისმგებლობა კი განისაზღვრება როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი 

ხელისუფლების დონეზე. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტმა 

დაგეგმოს და გაატაროს მწვანე პოლიტიკა, რომელიც შეესაბამება, ერთი 

მხრივ, ევროკავშირის სტანდარტებსა და ასოცირების ხელშეკრულებას, 

მეორე მხრივ კი, გაეროს მდგრადი განვითარების 17 მიზანს. 

ევროპაში გამწვანებული ტერიტორია ერთ სულ მოსახლეზე სასურველია 

იყოს მინიმუმ 9 მ2 და ფეხით 15 წუთის სავალზე მდებარეობდეს. ურბანულ 

დასახლებებში ღია სივრცეებისა და გამწვანებული ტერიტორიების ფიზიკური, 

ეკოლოგიური და სოციალური ფუნქციები ქმნის ჯანსაღ გარემოს, ფიზიკურ 

კომფორტს, აუმჯობესებს გარემოს ესთეტიკურ ღირებულებას, იძლევა 

დასვენების საშუალებას, ამცირებს ხმაურსა და ჰაერის დაბინძურების 

მაჩვენებელს, ქმნის საარსებო გარემოს მცენარეებისა და ცხოველებისთვის. 

ურბანულ დასახლებებში გამწვანებული ტერიტორიები, ძირითადად, 

ადგილობრივი თვითმმართველობების − მუნიციპალიტეტების კომპეტენციაშია 

(მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, ესპანეთში, ლიტვაში, დანიაში, 

გერმანიაში, უნგრეთში, ნიდერლანდებში, ჩეხეთში და სხვ.). ჩვეულებრივ, 

მასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება მუნიციპალური ორგანოს 

დადგენილებით, რომელიც ქვეყნის შესაბამისი კანონმდებლობის საფუძველზე 

მიიღება.

რა მდგომარეობაა ამ მხრივ ჩვენს რეგიონში? 

შიდა ქართლის არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია ბაღების, სკვერების, 

სპორტული, საბავშვო-გასართობი ადგილებისა და პარკების (შემდგომში 

მოხსენიებული, როგორც გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცეები) 

მოწყობის პოლიტიკა, რაც იწვევს არაგეგმურ, სპონტანურ გამწვანებას, 
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ადგილობრივი მოსახლეობა და ბიზნესიც ნაკლებად მონაწილეობს მასში. 

შედეგად, ჩვენ გარშემო ჩნდება არათანმიმდევრულად და არასისტემურად 

გაშენებული საზოგადოებრივი სივრცეები.

ბაღების, სკვერებისა და პარკების მოვლის, შენარჩუნებისა და სისტემური 

განვითარების ხედვის (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც გამწვანების 

პოლიტიკა) არქონა დიდ გამოწვევებს უქმნის შიდა ქართლის მუნიცი-

პალიტეტების ეკოლოგიურ გარემოს. ჩვენი კვლევის შედეგებითა და გამო-

კითხულ რესპონდენტთა მოსაზრებების გაანალიზებით აშკარად ჩანს, რომ 

რეგიონის ქალაქებში არ არის საკმარისი გამწვანებული საზოგადოებრივი 

სივრცეები. შექმნილი ვითარება ამძიმებს ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობას 

და მკვეთრად ნეგატიურ გავლენას ახდენს მოსახლეობის საცხოვრებელ 

პირობებზე. გარდა ამისა, ქალაქებს არ გააჩნიათ გამწვანების პოლიტიკა, 

რომელიც მოაწესრიგებდა შიდა ქართლში მწვანე სივრცეების მოწყობის, 

მოვლისა და განვითარების პროცესს.

ჩვენი კვლევის შედეგების თანახმად, მოსახლეობამ თავის მუნიციპალიტეტში 

გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცეების ნაკლებობა ერთ-ერთ მნიშვ-

ნელოვან პრობლემად დაასახელა. ასევე გამოიკვეთა, რომ კონკრეტულ 

მუნიციპალიტეტებში არაადაპტირებული გარემო დიდ პრობლემას უქმნის 

გარკვეულ სოციალურ ჯგუფებს. 

აღნიშნული პრობლემების უკეთ გასაცნობად შიდა ქართლის ოთხივე 

მუნიციპალიტეტს მივმართეთ წერილობით და გამოვითხოვეთ ინფორმაცია 

შემდეგი საკითხების ირგვლივ:

 მშენებლობების ნებართვების გაცემისას დაინტერესებულ პირთა 
მწვანე პასუხისმგებლობის საკითხი;

 მოსახლეობის ჩართულობა გამწვანების პროცესში;

 რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემები არსებული 
გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცეების შესახებ. 

მუნიციპალიტეტების საპასუხო წერილებით ირკვევა, რომ ადგილობრივ 

ხელისუფლებას არ გააჩნია ხედვა გამწვანებულ საზოგადოებრივ სივრცეებთან 

დაკავშირებით. 
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პრობლემის უკეთ აღსაქმელად სამუშაო ჯგუფმა ჩაატარა კვლევა სოციალური 

ქსელის მეშვეობით. გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობის აზრით, 

საზოგადოებრივი სივრცეები არ არის სათანადოდ გამწვანებული და 

კეთილმოწყობილი.

ყოველივეს გათვალისწინებით საჭიროა, ოთხივე მუნიციპალურ ერთეულში 

არსებობდეს გამწვანების პოლიტიკის დოკუმენტები მუნიციპალიტეტებში 

გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობისა და განვითარებისთვის 

და რომლებიც შეესაბამება ევროკავშირის მოთხოვნებს, აგრეთვე გაეროს 

მდგრადი განვითარების მიზნებს. 

პრობლემის აღწერა

თანამედროვე განვითარებულ მსოფლიოში, ურბანულ გარემოში რეკრეაციული 
სივრცეების განვითარება, გაფართოება და გამრავალფეროვნება მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის, ფიზიკური და პიროვნული განვითარების სერიოზული 
წინაპირობაა, რაც, უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივაში, თავისთავად გულისხმობს 
საზოგადოების კეთილდღეობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას. 

ქალაქის უბნებში ღია სარეკრეაციო სივრცეები თანაბრად არ არის 
განაწილებული. 

კერძო პირები, საკუთარი ინტერესებისთვის, ხშირად ხელყოფენ სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებულ გამწვანებულ ღია სივრცეებს, მათი შემდგომი 
განადგურება კი ქალაქის უბნებში ამცირებს სარეკრეაციო ტერიტორიებს.

აღნიშნულ პრობლემაზე თვალის დახუჭვის შედეგად, საბოლოოდ, ხელთ 
შეგვრჩება სივრცე, სადაც არ იქნება თითოეული ადამიანისთვის საჭირო 
რეკრეაციული ზონა; რაც კიდევ უფრო არსებითია, მისი მოგვარება თანდათან 
უფრო და უფრო გართულდება − უკვე აშენებული ნებისმიერი შენობა დაცულ 
საკუთრებას ნიშნავს და, საკუთრების უფლების შინაარსიდან გამომდინარე, 
მასში ჩარევა შეუძლებელია გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცეების 
ნაკლებობის არგუმენტით.

გორში, ქარელში, ხაშურსა და კასპში ბოლო პერიოდში არ შექმნილა ფართო, 
გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცე. ქალაქების გამწვანებაში თითქმის 
არაა გამოყენებული სხვადასხვა სახეობის ხეები, ბუჩქები, ყვავილები თუ 
ბალახის საფარი. 
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უკვე არსებული პარკები და სკვერები, მათ შორის გორშიც, ნაკლებადაა 

მოვლილი და მოწესრიგებული. ოთხივე ქალაქში მდინარეების სანაპიროები, 

რომლებიც შეიძლება იქცეს მეტად მნიშვნელოვან სარეკრეაციო ზონად, 

დღევანდელი მდგომარეობით საერთოდ აუთვისებელია. არადა, პოტენციუ-

რად, ტურისტული და ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით საინტერესო 

ადგილებია. ჭალა და მწვანე კუნძულები კი მოუვლელი და განადგურებულია. 

გარდა მდგრადი განვითარების მიზნებისა (მიზანი #15), ხმელეთის ეკო-
სისტემის დაცვა, აღდგენა და ხელშეწყობა, ტყის მდგრადი მართვა, გაუ-
დაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლა, ნიადაგის დეგრადაციის შეჩერება და 
აღდგენა-გაუმჯობესება, ბიომრავალფეროვნების დანაკარგების შეჩერება და 
საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება სახელმწიფოს 
ავალდებულებს, გააუმჯობესოს მწვანე გარემო 2020-2030 წლების დღის 
წესრიგის მდგრადი განვითარებისთვის. სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა 
განისაზღვრება როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ხელისუფლების 
დონეზე. ამ მხრივ გადამწყვეტია, მუნიციპალიტეტმა დაგეგმოს და გაატაროს 
გამწვანების პოლიტიკა, რომელიც შეესაბამება, ერთი მხრივ, ევროკავშირის 
სტანდარტებსა და ასოცირების ხელშეკრულებას, მეორე მხრივ კი, გაეროს 
მდგრადი განვითარების 17 მიზანს. მსოფლიო ჯანდაცვის რეკომენდაციის 
მიხედვით, სასურველია, ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანებული ტერიტორია 
იყოს მინიმუმ 9 მ2 და ფეხით 10 წუთის სავალზე მდებარეობდეს. ურბანულ 
დასახლებებში ღია სივრცეებისა და გამწვანებული ტერიტორიების ფიზიკური, 
ეკოლოგიური და სოციალური ფუნქციები ქმნის ჯანსაღ გარემოს, ფიზიკურ 
კომფორტს, აუმჯობესებს გარემოს ესთეტიკურ ფასეულობას, იძლევა 
დასვენების საშუალებას, ამცირებს ხმაურსა და ჰაერის დაბინძურებას, 
ქმნის საარსებო გარემოს მცენარეებისა და ცხოველებისთვის. 

თუ განვიხილავთ შიდა ქართლის, კონკრეტულად კი გორის, კასპის, ქარელისა 

და ხაშურის მაგალითებს, დავრწმუნდებით, რომ ჩვენ საერთოდ არ გაგვაჩნია 

ერთიანი ლანდშაფტური განვითარების ხედვა − სივრცით-ტერიტორიული და 

ქალაქგანვითარებისა თუ მიწათსარგებლობის მარეგულირებელი დოკუმენტები, 

არ ვიცით, რა აუცილებელ კომპონენტს უნდა აკმაყოფილებდეს ასაშენებელი 

ობიექტი გამწვანებული სივრცის ბალანსის დასაცავად; არც ის ვიცით, 

რა კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩა მშენებლობების დროს მოჭრილი 

ხეების საკომპენსაციო ნარგავების სახეობა; არ გვაქვს შემუშავებული არც 

ერთი ნორმატიული აქტი, სადაც ქალაქის ლანდშაფტისა და გარემოსთვის 

შესაბამისი მწვანე ნარგავების ნუსხა გვექნება დამტკიცებული; ჩვენ ასევე არ 

ვიცით, თუ რატომ ირგვება ქალაქში ესა თუ ის ხე, ბუჩქი თუ სხვა რომელიმე 

მცენარე, ვინ და რის საფუძველზე იღებს ამგვარ გადაწყვეტილებას.
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ვფიქრობთ, ურბანული განვითარებისა და ქალაქის მწვანე ქალაქად 

ქცევისთვის უპირველესი ნაბიჯი უნდა იყოს სკვერების, პარკების, გაზონების, 

ასევე კერძო დაწესებულებების, სკოლებისა და საბავშვო ბაღების, კორპუსების 

მიმდებარე ტერიტორიების მასობრივი გამწვანების აქცია და ადვოკატირება. 

ასეთი აქტივობები ხელს შეუწყობს ქალაქების მასობრივ გამწვანებას, რაც 

საგრძნობლად აამაღლებს საზოგადოების ცნობიერებას, დიდ გავლენას 

მოახდენს მთლიანად ჩვენს რეგიონზე და კონკრეტულად − ურბანულ 

ეკოსისტემაზე როგორც ეკოლოგიური, ისე ტურისტული თვალსაზრისით. 

ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა კი ის არის, რომ ადგილობრივი მუნიცი-

პალიტეტები მხოლოდ ქალაქის გზების მოწესრიგებაზე, ძირითადად, 

ასფალტის დაგებაზე ზრუნავენ. ქუჩების სანიაღვრე არხები, სამშენებლო 

მასალები, როგორიცაა ქვა და ბეტონი, აგრეთვე ასფალტი, მაღალი ატმოს-

ფერული ტემპერატურის ზემოქმედებით სწრაფად ცხელდება, რის გამოც 

ადამიანი თუ ცხოველი სითბურ სტრესს განიცდის, ბუნებრივი გამწვანება 

კი მოქმედებს როგორც ბუნებრივი კონდიციონერი. 

მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციისა და გამოკითხვის 

შედეგების გაანალიზებით, შიდა ქართლის რეგიონში გამოვლინდა 

შემდეგი პრობლემები: 

 მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ საზოგადოებრივი სივრცეების 
მოწყობის სტრატეგია;

 არ ჰყავთ ამ დარგის კვალიფიციური, კომპეტენტური პერსონალი; 

 მუნიციპალიტეტებში არ არსებობს მწვანე პოლიტიკის დოკუმენტი; 

 მოქალაქეები ნაკლებად არიან ჩართული საზოგადოებრივი სივრ
ცეების მოწყობის პროცესში;

 არსებული საზოგადოებრივი სივრცეები არ არის სათანადოდ 
კეთილმოწყობილი;

 მერი ან/და ადგილობრივი ხელისუფლების ანგარიშვალდებული 
წარმომადგენელი, გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის ეტაპზე 
საზოგადოებასთან არ საუბრობს მუნიციპალიტეტის მწვანე საკით
ხებზე, რომ არაფერი ვთქვათ მათ განხილვაზე;

 გამოცხადებულ ტენდერებში ვერსად ნახავთ აღნიშნული ტერიტო
რიის გამწვანების საკითხებს.
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ხედვის დოკუმენტის მიზანი

ხედვის დოკუმენტის მიზანია მთლიანად შიდა ქართლის რეგიონში, მის 

ყველა მუნიციპალიტეტში გამწვანების პოლიტიკის შემუშავება საზოგადოების 

აქტიური მონაწილეობით.

კვლევა და მისი შედეგები

პრობლემის უკეთ აღსაქმელად შევიმუშავეთ კითხვარი და ჩავატარეთ კვლევა 

სოციალური ქსელის საშუალებით შიდა ქართლის ოთხივე მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობისთვის. 

კვლევაში მონაწილეობდა 231 რესპონდენტი, მათი რაოდენობა მუნიციპა-

ლიტეტების მიხედვით შემდეგნაირად განაწილდა:

გამოკითხულთა ასაკობრივი კატეგორია ასეთია: 45 წელზე ზევით − 39,1%; 

35-იდან 45 წლამდე − 29,6%; 25-იდან 35 წლამდე − 19,6%; 18-იდან 25 

წლამდე − 10,9%; 18 წლამდე − დანარჩენი.

გორი 

კასპი 

ხაშური 

ქარელი 

საცხოვრებელი მუნიციპალიტეტი

231 responses
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კითხვაზე, თუ რას ნიშნავს გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცე, რეს-
პონდენტთა 97%-ს სწორი წარმოდგენა აქვს; 

მათი დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ სხვადასხვა მიზნით ინტენსიურად სარგებ-
ლობს გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცეებით მუნიციპალიტეტების 
ყველა ქალაქში.

რაც შეეხება კითხვას, თუ რამდენად მოსწონთ გამწვანებულ საზოგადოებ-
რივ სივრცეებში არსებული მდგომარეობა, რესპონდენტთა უმრავლესობა 
უკმაყოფილოა.

მათი განწყობილებები ასახულია შემოთავაზებულ დიაგრამაზე:

კითხვაზე, თუ რის შეცვლას ისურვებდნენ გამწვანებულ საზოგადოებრივ 

სივრცეში, რესპონდენტთა დიდი ნაწილის აზრით: 

» გამწვანებულ საზოგადოებრივ სივრცეებში საჭიროა მეტი მწვანე საფარი;

» აუცილებელია მეტი ხე და ნარგავები ჩრდილის წარმოსაქმნელად;

» საზოგადოებრივ სივრცეებში უნდა იყოს სასმელი წყლის ე.წ. სოკოები ან 
ონკანები; 

» მეტი დეკორატიული ნარგავი დაამშვენებდა ასეთ ტერიტორიას;

» სპორტული და საბავშვო სივრცეების არსებობა გადაუდებელი საჭიროებაა.

მომწონს 

არ მომწონს 

არ ვიცნობ არსებულ 
მდგომარეობას 

არ მსურს პასუხის 
დაფიქსირება 

მოგწონთ თუ არა საზოგადოებრივ სივრცეებში არსებული 
გამწვანების მდგომარეობა?

231 responses
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კითხვაზე, გაიზარდა თუ არა საცხოვრებელ უბნებში გამწვანებული საზო-

გადოებრივი სივრცეების რაოდენობა, რესპონდენტთა დიდ ნაწილს არსე ბითი 

ცვლილებები არ ახსენდება. გამოკითხვის შედეგები მკაფიოდ ჩანს დიაგრამაზე:

კითხვაზე, რამდენად პრიორიტეტულია მეტი ჟანგბადი გამწვანებულ საზო გა-

დოებრივ სივრცეებში, აბსოლუტურმა უმრავლესობამ დადებითი პასუხი გასცა.

გაიზარდა 

შემცირდა 

არაფერი 
შეცვლილა

დიახ 

არა

გაიზარდა თუ არა თვენს საცხოვრებელ უბანში/ქუჩაზე  
საზოგადოებრივი სივრცეების რაოდენობა?

პრიორიტეტულია თუ არა ქალაქში მეტი ჟანგბადის არსებობის  
მიზნით მეტი მწვანე სივრცის არსებობა?

231 responses

228 responses
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გამოიყენებთ თუ არა გამწვანებულ საზოგადოებრივ სივრცეს საპიკნიკე 

ადგილებად? ამ კითხვაზე პასუხები ასე განაწილდა: 

გამწვანებულ საზოგადოებრივ სივრცეებში წითელი ქვიშის (ტენეშიტის) 

და მსგავსი მასალის საფარად გამოყენებას რესპონდენტთა დიდი ნაწილი 

მიზანშეუწონლად მიიჩნევს. 

დიახ 

არა 

არასოდეს 
მიფიქრია

დიახ 

არა

გაიზარდა თუ არა თვენს საცხოვრებელ უბანში/ქუჩაზე  
საზოგადოებრივი სივრცეების რაოდენობა?

ქალაქში არსებობის შემთხვევაში, გამოიყენებდით თუ არა საპიკნიკე 
ადგილს მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან ერთად დასვენების მიზნით?

პრიორიტეტულია თუ არა ქალაქში მეტი ჟანგბადის არსებობის  
მიზნით მეტი მწვანე სივრცის არსებობა?

ისურვებდით თუ არა საზოგადოებრივ სივრცეებში არსებული წითელი 
ქვის (ტენეშიტის) ჩანაცვლებას მწვანე ბალახის საფარით?

231 responses

228 responses
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რეკომენდაციები და  
ხედვები

 სასურველია, მუნიციპალიტეტებმა შეიმუშაონ 
გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცეების 
შენარჩუნების, მოწყობისა და განვითარების ერთიანი 
სტრატეგია, რომელიც მოიცავს არსებული სივრცეების 
პერმანენტულ მონიტორინგსა და სამო მავლოდ ახალი 
სივრცეების მოწყობას.

» მუნიციპალიტეტს ადგილობრივი და საერთაშორისო 
ორგანიზაციების ჩართულობითა და ფინანსური 
მხარდაჭერით შეუძლია შექმნას საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისი გამწვანებული 
საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარების 
ერთიანი სტრატეგია. 

 სასურველია, შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებმა 
სივრ ცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახურების თანამშ რომლებს, მათი 
კომპეტენციიდან გამომდინარე, დააკისრონ 
აღნიშნული მოვალეობის შესრულება. 

» მუნიციპალიტეტების მერიებმა უნდა შეიმუშაონ 
შესაბამისი სამსახურის დებულებებში შესატანი 
ცვლილებების პროექტი. საკრებულოებში მათი 
დამტკიცების შემდეგ შესაძლებელი გახდება 
აღნიშნული უფლებამოსილების რეალიზება და 
მისი მონიტორინგი.

 მუნიციპალიტეტისა და მოქალაქეთა ჩართულობით 
უნდა შეიქმნას მძლავრი მექანიზმი ისეთი 
გამწვანებული საზოგა დოებრივი სივრცეების 
გასაუმჯობესებლად, სადაც:

• სკვერის მოწყობამდე შესწავლილი და 
გათვალისწინებული იქნება მოსახლეობის ინტერესი;
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• კორპუსებს შორის თვითნებური უსახური შენობა/
ნაგებობების (ფარეხები, ფარდულები, ჯიხურები და 
ა.შ.) ნაცვლად მოეწყობა სკვერი და განაწილდება 
მისი მოვლა-პატრონობის ფუნქციები;

• გაჩნდება უფრო მეტი სიმწვანე, ჩრდილი და 
დასასვენებელი ადგილები საზოგადოების ყველა 
ჯგუფისთვის.

 კეთილმოეწყობა საზოგადოებრივი სივრცეები,  
რაც გულისხმობს:

• ადაპტირებულ გარემოს;

• სასმელ წყალს სკვერში ან სკვერის სიახლოვეს;

• მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას 
რეკრეაციულ სივრცეებში; 

• დეკორატიული მცენარეების სიმრავლეს;

• საზოგადოებრივ საპირფარეშოებს.
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4
5
6

მერმა და საკრებულოს წევრებმა ყოველწლიური 
ანგარიშის შედგენისას მოსახლეობას უნდა 
მიაწოდონ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტების 
გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცეების 
პროგრესის შესახებ. 

მერმა ტენდერის გამოცხადების ეტაპზე 
სატენდერო განაცხადში გაითვალისწინოს 
ბიზნესის მწვანე პასუხისმგებლობის საკითხი.
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შედეგების შეფასების  
კრიტერიუმები და ინდიკატორები

კრიტერიუმები:

მუნიციპალიტეტები შეიმუშავებენ და დაადგენენ 

გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცეების 

მოწყობის სტანდარტს, რომელიც თანხვედრაში 

იქნება მდგრადი განვითარების მიზნებთან;

მოვლილი და განვითარებული საზოგადოებრივი 

სივრცეები მიიზიდავს როგორც ადგილობრივ 

სტუმრებს, ისე უცხოელ ვიზიტორებს;

მეტი გამწვანებული საზოგადოებრივი სივრცე ხელს 

შეუწყობს ადგილობრივ მოსახლეობაში ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დამკვიდრებასა და ეკოსისტემის 

განვითარებას.

მუნიციპალიტეტები შეიმუშავებენ გამწვანების 

პოლიტიკას, მოსახლეობის, ადგილობრივი 

და საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური 

ჩართულობით; 

საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება 

დადებითად აისახება რეგიონის ეკონომიკურ 

პოტენციალზე;

1

4

2

5

3
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ინდიკატორები:

1

4

2

5
6
7

3

რეგიონში გამწვანებული საზოგადოებრივი 

სივრცეების რაოდენობის ზრდა;

შენარჩუნებული და გაზრდილი გამწვანებული 

საზოგადოებრივი სივრცეები, რომლებიც 

აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს;

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა გამწვანებულ 

საზოგადოებრივ სივრცეებში;

მუნიციპალიტეტებში გამწვანებული 

საზოგადოებრივი სივრცეების რაოდენობის ზრდა.

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება;

ქალაქების გაუმჯობესებული იერსახე 

მწვანე საფარის საშუალებით;

მოქალაქეთა სოციალური პასუხისმგებლობის 

ზრდა ეკოლოგიური საკითხების მიმართ;

პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 

გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეებმა აღნიშნული საკითხების 

ეფექტიანი ადვოკატირებისათვის შესაბამისი სამოქმედო გეგმა შეიმუშავეს, 

რომელიც მოიცავს პოლიტიკური პარტიების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა 

და სხვა რელევანტური უწყებების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს 

დიალოგის ფორმატში, პრეზენტაციებს, თემატურ დისკუსიებსა და სხვა 

აქტივობებს დოკუმენტში წამოჭრილი საკითხების პოლიტიკურ დღის წესრიგში 

დასაყენებლად და საზოგადოებაში პოპულარიზაციის ხელშესაწყობად.
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აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი 
მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის  
 
შარაშიძის 7, 0179, თბილისი, საქართველო
ტელ:+995 32 291 56 50/51
ელ.ფოსტა:contact@eecmd.org


