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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 დემოკრა-

ტიისთვის (EECMD) მიერ, USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და ეკონომიკური პოლი ტიკის 

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 ექვს რეგიონში: თბილისში, 

კახეთში, შიდა ქართლში, იმერეთში, სამეგრელოსა და აჭარაში ხორციელდება.

ავტორთა ჯგუფი: ანა მუმლაძე, დავით ხომერიკი, თათია კახაძე, ირინა მიქავა, ლაშა 

სალამაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი, მარიამ კვეტენაძე, მარიკა არეშიძე, ნათია მიხელიძე, 

ნიკა ხომასურიძე, ნინო სეხნიაშვილი, რევაზ ჭითანავა, სალომე ვარამიშვილი, ჯული 

ჩიქვინიძე

მენტორი: ლიკა მერაბიშვილი, პროექტის 2021 წლის მონაწილე

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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შესავალი

ჭეშმარიტად დემოკრატიული საზო გადოება თუ სახელმწიფო მოქა ლა ქეთა 

აქტიური მონაწილეობის, ან გა რიშ ვალდებული ადგილობრივი ხელი სუფლებისა 

და მაღალი ხარის ხის ადგილობრივი თვითმმართვე ლობის გარეშე წარ-

მოუდ გენელია. მოქალაქეთა ჩართულობა პოლიტი კის შემუშავებისა და 

გა დაწყვე ტი ლ ე ბის მიღების პროცესში კარგი მმარ  თვე  ლობის ერთ-ერთი 

მთა ვარი ელემენტია. ის განსაზღვრავს უფლე ბას, ჰქონდეთ ინფორმირებული 

ხმა გადაწყვე ტილებებში, რომლებიც შემ დგომში გავლენას ახდენს მათ 

ყოველ დღიურობაზე. 

მოქალაქეთა მონაწილეობა საპარ ლამენტო თუ თვითმმარ თვე ლობის საქ-
მიანობაში ხელს უწყობს არჩეულ თანამდებობის პირებსა და მოქა ლაქეებს 
შორის ძალაუფლების გა ზია რებას, ურთიერთნდობას და თა ნა მშრომლობას. 
შესაბამისად, ძალ ზე მნიშვნელოვანია ჩართულობის არსე  ბული მექანიზმების 
შეფასება და იდენ ტიფიცირება: როგორია მო  ქა ლაქეთა ურთიერთობა ადგი-
ლო ბრივ ხელისუფლებასთან და აისახება თუ არა მათი პოზიციები მუნი  ციპა-
ლიტეტის მოკლევადიან და გრძელ ვადიან პრიორიტეტებსა და ბიუჯეტში.

მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებიდან ყველაზე მნიშვნელოვნად 
შეიძლება მივიჩნიოთ:

• მოქალაქეთა საჭიროებების უკეთ გაცნობა და დაკმაყოფილება;

• მოქალაქეებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის 
ურთიერთნდობის მიღწევა;

•  მეტი ჩართულობა ერთობლივი პროექტების განხორციელებისას;

• მოქალაქეთა გავლენის უზრუნველყოფა მათი საცხოვრებელი 
გარემოს, ქალაქის, ქვეყნის მომავალზე;

• ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებად ჩამოყალიბება.
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პრობლემის აღწერა

ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის მოქალაქეთა 

წახალისება - მაქსიმალურად ჩაერთონ ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკის 

შემუშავებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, დღის წესრიგის 

ერთ-ერთ მთავარ თემას უნდა წარმოადგენდეს. ადგილობრივ თვითმმართვე-

ლობაში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები დანერგილია, თუმცა 

მათთვის მინიჭებული უფლებების აღსრულება ხშირად თვითმმართველობის 

კეთილ ნებას ეფუძნება. უმეტესად კი ამ ყველაფერს ფორმალური ხასიათი 

აქვს: გადაწყვეტილების მიმღები პირები მოქალაქეების რჩევებსა და 

იდეებს პრაქტიკაში არ ახორციელებენ. მოქალაქეებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის გაუცხოება ორმხრივი კომუნიკაციისა და ნდობის 

დეფიციტშიც აისახება. აღნიშნული გამოწვევების ნათელი მაგალითია 

ქართული კვლევითი ორგანიზაცია „ეისითის“ (ACT) მიერ ჩატარებული 

„საჯარო მომსახურებით საქართველოს მოქალაქეთა კმაყოფილების კვლევა1“, 

რომლის თანახმად, ამ ორგანოებისადმი ცენტრალური თუ ადგილო ბრივი 

ხელისუფლების დონეზე მოქალაქეთა მიმართვიანობა კლების ტენდენ-

ციით ხასიათდება. მაგალითად, თუ 2013 წელს იყო 20%, 2017 წლისთვის 

მიმართვიანობა 16%-ია. საგულისხმოა, რომ გამოკითხულთა 90%-ს რაიმე 

სახის სამოქალაქო აქტივობაში მონაწილეობა არ მიუღია.

აღსანიშნავია ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მიერ წარმო-

დგე ნილი 2021 წლის ანგარიშიც2, რომელშიც ვხედავთ, რომ მოქალაქეთა 

მონაწილეობისა და ანგარიშვალდებულების ინდიკატორები 6%-ით შემ-

ცირდა. თბილისში არ შეინიშნება თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირების 

კუთხით რეალური და პრაქტიკული მონაწილეობის ტენდენციები. რაც შეეხება 

მუნი ციპალიტეტების ანგარიშვალდებულებასა და გამჭვირვალობას, ამ 

მიმართულებით მათი საშუალო მაჩვენებელი 28%-ია. ბოლო სამი კვლევის 

(2017, 2019, 2021 წწ.) ეროვნული შეფასების შედეგების გათვალისწინებით, 

1 Citizen Satisfaction with Public Services in Georgia. UNDP, Georgia, 2017.  
https://www.undp.org/georgia/publications/citizen-satisfaction-public-services-georgia-2017 

2 მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 2021 წლის შეფასება - 
ძირითადი მიგნებები. ადგილობრივი თვითმართველობის ინდექსი, 2021.  
http://www.lsgindex.org/ge/outcome/view/3/ 
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სტაბილურად მაღალი და დადებითი დინამიკის მუნიციპალიტეტები გამოი-

კვეთა. კერძოდ: ლაგოდეხი, რუსთავი, ზუგდიდი და ოზურგეთი.

მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს თვითმმართველობის საქმიანობაში 

მოქალაქეთა ჩართულობის დაბალი ხარისხი. ხშირია ნიჰილისტური დამოკი-

დებულება. მაგალითად: „მაინც არავინ მომისმენს,” „ერთი კაცის აზრი ვის 

აინტერესებს,“ „მაინც ისე გააკეთებენ, როგორც თვითონ უნდათ“ და სხვა. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის მოწვევა განსაზღვრული შემთხ-

ვევების გარდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩე-

ველ თა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 1%-საც შეუძლია (თბილისის 

შემ თხ ვევაში - საკრებულოს რიგგარეშე სხდომას იწვევენ თბილისში რეგის-

ტრი რებული არანაკლებ 10 000 ამომრჩევლის მოთხოვნით), თუმცა აღნიშ ნულის 

შესახებ მოქალაქეების მცირე ნაწილია ინფორმირებული. ს. მოქალაქეები 

იშვიათად კითხულობენ კოდექსებს. ფორმალური ენა მათთვის გაუგებარი 

და უინტერესოა, ამიტომ აუცილებელია, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებმა მათთვის გასაგებ ენაზე აუხსნან თავიანთი უფლებები 

და შესაძლებლობები. 

მონაწილეობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ერთ-ერთ მთავარი დაბრკო-

ლებაა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაც. მოქალაქეთა უმეტესობამ არ იცის, 

რომ მუნიციპალიტეტისგან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ყოველგვარი 

რეგალიის მითითების თუ ახსნა-განმარტების გარეშე შეუძლიათ. თუმცა 

მუნიციპალიტეტები განსაზღვრულ ვადებს არც ჟურნალისტებთან და მოქა-

ლაქეებთან ურთიერთობისას იცავენ. მეტიც, ხშირად არასრულად, ან საერთოდ 

არ გასცემენ საჯარო ინფორმაციას. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 85-ე მუხლის მიხედვით, 

მოქალაქეთა მონაწილეობის ერთ-ერთი ფორმაა ბიუჯეტის საჯარო გან-

ხილ  ვებში ჩართულობა, რაც ამაღლებს მათ ცნობიერებას, აძლიერებს 

მუნი  ციპალიტეტებს, უზრუნველყოფს გადაწყვეტილებების მიღებისა და 

აღსრულების გამჭვირვალობას. საბოლოოდ კი ეს ყველაფერი დემოკრატიული 

სახელმწიფოს შექმნის წინაპირობაა. მსგავსი პროცესები სასარგებლო და 

აუცილებელია, თუმცა მოქალაქეებმა ხშირად ამ უფლება/ვალდებულების 

შესახებ არაფერი იციან. 
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ტექნოლოგიური პროგრესის მიუხედავად, თვითმმართველობის 
პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობა არ იზრდება, თუმცა უამრავი 
ციფრული საშუალე ბით შეიძლება ამ პროცესის გამარტივება. მაგალითად:

• დახურული Facebook ჯგუფების გააქტიურება, რომლებიც თითქმის 
ყველა უბნის მაცხოვრებლებს აქვთ შექმნილი, ადგილობრივი 
ხელისუფლების წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის კარგი შე-
საძლებლობაა, მაგრამ რეალურად ამ მიზნით ნაკლებად იყენებენ. 
სამწუხაროდ, ჯგუფებში გაწევრიანებული მაჟორიტარები ან სხვა 
უფლებამოსილი პირები არასაკმარისად აქტიურობენ. ხშირად პოსტებს 
ვერ ან არ ნახულობენ და შესაბამისად, გვიან ან საერთოდ არ პასუხობენ 
შეტყობინებას, რაც აფერხებს მოქალაქეებთან დიალოგს და იდეების 
მიმოცვლას. 

• საიტის შექმნა/გაუმჯობესება, სადაც მოქალაქე მარტივად - ღილაკზე 
დაჭერით, ხმის მიცემით შეძლებს საკუთარი პოზიციის გამოხატვას.

არსებული საიტების გამოყენება, როგორიცაა https://idea.municipal.gov.
ge/home. ეს ეხმარება მოქალაქეს, თბილისის მერს შესთავაზოს საკუთარი 
იდეა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო შეთავაზება 2020 წლით თარიღდება, 
რაც მიუთითებს საიტის ფორმალობაზე. იდეების უმეტესობა არშემდგარი, 
უარყოფილი ან დაბლოკილია. 

• უკუკავშირის არხების შექმნა/დახვეწა (წერილებზე პასუხი, ცხელი 
ხაზის მუშაობის გაუმჯობესება, სოციალურ ქსელებში კომენტარებზე 
პასუხი და სხვ.)

საკითხის შესწავლისას ფაქტობრივად, ვერ მოიძებნა კვლევა, რომელიც 
მუნიციპალურ საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის სრულყოფილ 
ანალიზს შემოგვთავაზებდა. შესაბამისად, სამოქალაქო ჩართულობის 
მექანიზმების არსებობის მიუხედავად, მათი გამოყენების მაჩვენებლები 
რთული დასადგენია.



მიზანი და ამოცანები
პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია, ხელი შეუწყოს ქალაქ თბილისის მუნი-
ცი პალიტეტის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა 
ჩართულობას.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად დოკუმენტის ამოცანებია: 

• ხელი შეუწყოს ქალაქ თბილისში მცხოვრები მოქალაქეების ჩარ-
თულობის მექანიზმების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას;

• შესთავაზოს რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებს მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების გასაუმჯო-
ბესებლად;

• ხელი შეუწყოს სამოქალაქო-საჯარო სექტორის თანამშრომლობას 
მოქა ლაქეთა საჭიროებაზე ორიენტირებული პოლიტიკის შემუშავებაში;

• შეიმუშაოს რეკომენდაციები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისთვის, 
რათა მათ პოლიტიკურ დღის წესრიგში ასახონ/იმუშაონ მოქალაქეთა 
ჩართულობის საკითხი;

• დააინტერესოს ქალაქ თბილისის მცხოვრებნი ადგილობრივ დონეზე 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულობით.

სამიზნე ჯგუფი 
დოკუმენტის სამიზნე ჯგუფს ქალაქ თბილისში მცხოვრები სრულწლოვანი 
მოქალაქეები წარმოადგენენ, ვინაიდან აღნიშნული საკითხი დედაქალაქში 
მცხოვრები ყველა საზოგადოებრივი ჯგუფის საერთო გამოწვევაა.
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მოქალაქეთა ჩართულობის 
მექანიზმები ადგილობრივ დონეზე
საკანონმდებლო ჩარჩოს მიმოხილვა

2004 წელს საქართველო შეუერთდა ევროპულ ქარტიას ადგილობრივი თვით-
მმართველობების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც აიღო ვალდებულებები 
მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების უზრუნველსაყოფად. აქტი მკა-
ფიოდ განმარტავს მოქალაქეთა ჩართულობის დეფინიციას - „მოქალაქეთა 
უფლება, მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცეს ში“. 
ხოლო მისი დამატებითი ოქმი - „მოქალაქეთა მონაწილეობის უფლების 
უზ რუნ ველყოფის ღონისძიებების გატარება“ - ავალდებულებს ხელმომწერ 
ქვეყნებს, სამართლებრივ დონეზე დანერგონ პროცედურები და გაატარონ 
ზომები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა 
ჩართულობას. 

საქართველოს კონსტიტუციაში საუბარია საბაზისო პოლიტიკურ უფლებებ სა და 
მოქალაქეთა მონაწილეობის არაპირდაპირ ფორმებზე (მაგ. რეფერენ დუმსა და 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე), თუმცა ზემოაღნიშნული არ იძ-
ლევა საკმარის გარანტიებსა და საფუძველს მოქალაქეთა ჩართულობისა თვის. 
მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელდა 2015 წლის ივლისში, როდესაც 
საქართველოს პარლამენტმა განიხილა და მიიღო ცვლილებათა პაკეტი, 
რომ ლის მიხედვითაც ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა 
მონა წილეობის განსხვავებული ფორმები განისაზღვრა.

საქართველოს კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტის ორგანოები და თანა-
მდებობის პირები ვალდებულნი არიან, შექმნან ისეთი ორგანიზაციული 
და მატერიალურ-ტექნიკური პირობები, რომ მოქალაქეებმა შეძლონ 
ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაში სრულფასოვნად ჩართვა. 
საქარ თველოს ორგანული კანონი, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი მოქალაქეთა მონაწილეობის შემდეგ ფორმებს განსაზღვრავს: ა) 
დასახლების საერთო კრება; ბ) პეტიცია; გ) სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო; დ) 
საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა; ე) მერის 
და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა. 

მექანიზმები, რომელთა საშუალებითაც მოსახლეობას შეუძლია ჩაერთოს 
ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში, არაეფექტურია მაშინ, როდესაც 
მოსახლეობას შესაბამის ინფორმაციაზე წვდომა არა აქვს. ინფორმირებული 
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გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა 
უზრუნველყონ ამ პროცესის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულების 
ხარისხი გაზარდონ. ქართული საკანონმდებლო ჩარჩო de jure უზრუნველ -
ყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარანტიებს და მუნიციპალიტეტის 
ორგანოებს ავალდებულებს, კანონით დადგენილ ვადებში, განსაზღვრული 
წესით პროაქტიულად გამოაქვეყნონ სამართლებრივი აქტები, პროექტები და 
ყველა სახის საჯარო ინფორმაცია. ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, მოქალა-
ქეებს, გარდა იმისა, რომ კარგად ვერ ერკვევიან თავიანთი ჩართ უ ლობის 
მექა ნიზმებში, მსგავსი შესაძლებლობის შესახებ ხშირად ინფორმაციაც კი არა 
აქვთ. ამავდროულად, საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც, ერთი შეხედვით, 
ფართო ასპარეზს აძლევს მოსახლეობას ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტაში აქ-
ტიუ რი მონაწილეობისთვის, საერთოდ არ განუსაზღვრავს მუნიციპალიტეტებს 
ვალდებულებად მათი თანამონაწილეობის უზრუნველყოფა/ხელშეწყობას. 

არასამთავრობო სექტორი ხშირად ამახვილებს ყურადღებას კანონმდებ-
ლობაში არსებულ ხარვეზებზე, რომლებიც აფერხებს მოქალაქეთა ფაქ-
ტო ბრივ ჩართულობას. მაგალითისთვის, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში 
სტატის ტიკური მონაცემები საერთო კრების ჩატარების ინტენსივობაზე განსა-
კუთრებით მაღალია, ზოგიერთში კი ნულს უტოლდება, რაც ადასტურებს, 
რომ კანონმდებლობა მეტად მოქნილი უნდა იყოს და ზოგიერთი საკითხი 
ლოკალურად დარეგულირდეს, რათა ადგილობრივი კონტექსტი და რეალობა 
უკეთ იქნეს მხედველობაში მიღებული. მაგალითად, საერთო კრების 
მოწვევისთვის კანონმდებლობა მაღალ კვორუმს აწესებს: კერძოდ, საერთო 
კრება უფლებამოსილია მხოლოდ მაშინ, თუკი ამომრჩეველთა არანაკლებ 20% 
ესწრება. ხშირად ფიზიკურ პირთა რეგისტრაციისა და ფაქტობრივი მისა მართები 
არ ემთხვევა, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს კრების მოწვე ვის, ჩატარების 
და შესაბამისად, მოქალაქეთა თანამონაწილეობის შესაძლებ ლობას.

აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ ინფორმაციაზე ნაკლებად წვდომა და კანონ-
მდებლობით გათვალისწინებული კონტექსტისთვის შეუსაბამო სტან დარტები 
კი არ ართულებს ადგილობრივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მოქალაქეთა ჩართულობას, ხშირად მნიშვნელოვან წინაღობას ქმნის 
ბიუროკრატიული ბარიერებიც, როგორიცაა, საჯარო სხდომებზე დას წრე -
ბისთვის საჭირო პროცედურები. ამგვარად, საკანონმდებლო ჩარ ჩოს 
ხარვეზები, მოქალაქეთა ინფორმირებულობისა და პოლიტიკური ნების 
ნაკლებობა, რაც გამოხატულია ძალაუფლების დეცენტრალიზაციის 
არასაკ მარისი ხარისხით, ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა ჩართულობის 
დეფიციტს განსაზღვრავს.
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მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები 

პეტიცია

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩარ-
თულობის ერთ-ერთი ფორმაა პეტიცია. პეტიცია უმნიშვნელოვანესი შესა-
ძლებ ლობაა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის, მონაწილეობა მიიღონ 
პრობლემური საკითხების გადაწყვეტაში, რაც ამარტივებს მოქალაქეების 
წინაშე მდგარი გამოწვევების მოგვარებას მათი ჩართულობის გზით. პეტიციის 
წარდგენის უფლება აქვთ, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 
არანანკლებ 1%-სა და სახალხო კრებას და საკრებულოს თავმჯდომარეს. 
ხოლო პეტიციის სახით შეიძლება წარდგენილ იქნეს: ნორმატიული ადმინი-
სტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი, ან მუნიციპალიტეტისთვის ან/
და დასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის პრობლემებიდან გამომდინარე 
კონკრეტული მოთხოვნა ან შესასწავლი საკითხი. პეტიციის მიღებაზე შესაძ  ლე-
ბელია უარიც ითქვას, თუ იგი არ შეესაბამება მუნიციპალიტეტის საქმიანობას. 

აღნიშნული მექანიზმის პრაქტიკაში განხორციელებას ხელს უშლის მოსახ
ლეობის დაბალი ცნობიერება და პეტიციის ნაკლები ცნობადობა ადგილო
ბრივ დონეზე. მოქალაქეთა ნაწილმა არ იცის, როგორ მიმართოს ადგილობრივ 
თვით  მმართველობას პეტიციის საშუალებით და რა პროცედურების გავლაა 
საჭი რო მის წარდგენამდე, რათა ადგილობრივმა საკანონმდებლო ორგანომ 
კონ კრეტული პრობლემა გადაჭრას. 

ასევე, ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით, კანონმდებლობით 
განსაზღვრული სტანდარტი (ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%) შესაძლებელია 
გადაულახავი ბარიერი აღმოჩნდეს ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის, 
რაც თავისთავად აფერხებს საჭირო რაოდენობის ხელმოწერის შეგროვებას. 

პეტიციის შესახებ ინფორმაცია არასაკმარისად შუქდება ხელმოწერების 
შეგროვების შემდგომ ეტაპზე, კერძოდ, პეტიციის შედეგები და მათთან 
დაკავ შირებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ნაკლებად ექცევა დღის 
წეს რიგში. არადა, მოქალაქეთა გააქტიურებისა და საზოგადოებაში გაბატო-
ნებული ნიჰილიზმის შესუსტებისთვის მნიშვნელოვანია, თვალსაჩინოდ 
წარ მოჩინდეს წარმატებული მაგალითები: როგორ განვითარდა პეტიციის 
განხილვის შემდგომი პროცესები და რა შედეგი მოჰყვა. 

პეტიციის შექმნისა და წარდგენის პროცესის წასახალისებლად, მნიშვნე-
ლო ვანია მუნიციპალიტეტებში დაინერგოს ციფრული მეთოდები. ზემოთ  ჩა-
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მოთვლილი პრობლემების მიუხედავად, უნდა აღინიშნოს, რომ ელექტრო ნული 
პეტიციის პორტალის არსებობა მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა ელე ქ ტრონული 
ჩართულობის გაზრდისა და მონაწილეობის თანამედროვე სტან  დარტების 
გასაუმჯობესებლად. 

რეკომენდაციები: 

» იმისათვის, რომ მოსახლეობამ აქტიურად დაიწყოს პეტიციის მექა-
ნიზმების გამოყენება, საჭიროა მოქალაქეებმა ირწმუნონ, რომ მათი 
მონაწილეობა მოიტანს ცვლილებებს, კონკრეტულ ქმედებას კი 
შედეგი მოჰყვება. ამ მიზნით საჭიროა ჩართულობის მექანიზმების 
მეტი მოქნილობა და გამარტივება. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
მიერ პეტიციის წარდგენის უფლების მინიჭება მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა უფრო ნაკლები 
რაოდენობისთვის გაზრდის მოსახლეობის ჩართულობის დონეს. 

» მოქალაქეთა ცნობიერებისა და ნდობის ასამაღლებლად აუცი ლე-
ბელია აქტიურად გაშუქდეს უკვე მიღებული პეტიციების შესახებ 
ინფორმაცია: რა შედეგი დადგა და რა გზებით გადაიჭრა ადგილობრი-
ვი მოსახლეობის წინაშე მდგარი გამოწვევები კოლექტიური ინი-
ციატი ვის შედეგად.

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო მუნიციპალიტეტის მერის (თბილისის შემ-
თხვევაში, ასევე, რაიონის გამგებლის) სათათბირო ორგანოა, რომლის 
შემადგენლობაში შედიან მეწარმე იურიდიული პირები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები. 
უპირველესად, უნდა აღინიშნოს, რომ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 2015 
წლამდე არ იყო სავალდებულო ყველა მუნიციპალიტეტისთვის, ვიდრე 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში არ შევიდა ცვლილება 
(N4087-რს 22.07.2015), რომლის თანახმადაც ყველა მუნიციპალიტეტისთვის 
სავალდებულო გახდა მოქალაქეთა მცირე ჯგუფისგან (არანაკლებ 10 წევრისა) 
შემდგარი საბჭოს ჩამოყალიბება3. 

თბილისის გამგეობების სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრების ასარჩევად 
ცხადდება კონკურსი, რის შემდეგაც წევრობის მსურველებმა საჭირო 
დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამის ტერიტორიულ 
ერთეულში მცხოვრები მათი მხარდამჭერი 50 პირის ხელმოწერა4.

სამართლებრივი ბაზის არსებობის მიუხედავად, თბილისში სამოქალაქო 
მრჩეველთა საბჭო ფორმალური ხასიათისაა, რადგან ვერ უზრუნველყოფს 
მოქალაქეთა ჩართულობას ურბანულ გადაწყვეტილებათა მისაღებად. 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო დღემდე არ ფუნქციონირებს დედაქალაქის 
ყველა გამგეობაში, მაგალითად, სამგორის გამგეობაში. გარდა ამისა, როგორც 
ურბანული კვლევების ცენტრის მიერ მომზადებულ ანგარიშში იკვეთება, 
გამოთხოვილი ოქმებისა და საბჭოს წევრებთან ინტერვიუს საფუძველზე 
სხდომები კანონით გათვალისწინებული სიხშირით არ იმართება, რასაც 
თან ერთვის საბჭოს სხდომაზე მხოლოდ ანგარიშების წარდგენა. არ ხდება 
ინიციატივების წახალისება, არ სრულდება რეკომენდაციები, რასაც თან 
ახლავს საბჭოს სხდომების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული დაბალი 
პროაქტიულობა.

თანამონაწილეობითი ჩართულობის გაზრდისათვის მხოლოდ ფორმალურად 
შემუშავებული დოკუმენტი არ კმარა. აუცილებელია მისი აღსრულება. საკა-
ნონმდებლო ბაზის არსებობა არ იძლევა პრობლემის სრულად გადაჭრის 
საშუალებას, რადგან ინფორმაციული დეფიციტი კვლავაც გამოწვევაა. 
ადგილობრივი მაცხოვრებლები საკუთარ უბანთან და საცხოვრებელ გარე-
მოსთან უნდა აიგივებდნენ თავს, რათა შეძლონ პრობლემის გადაჭრაში 
მონაწილეობა. მხოლოდ ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე ინფორმაციის განთავ-
სება ვერ უზრუნველყოფს გამგეობების მხრიდან მათი უფლებამოსილების 
ხარისხიანად და ეფექტიანად შესრულებას, რომელთა პასუხისმგებლობაცაა 

3 კეკენაძე ნ., მოქალაქეთა ჩართულობა ქ. თბილისის ურბანულ დაგეგმარებაში - 
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს პრაქტიკის ანალიზი : 2016-2018 წლები, თბილისი, 2018

4 ურბანული კვლევის ცენტრი, ურბანულ პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის პრაქტიკა 
თბილისის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოების მაგალითზე, თბილისი, 2021 
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ამა თუ იმ ინიციატივებისა თუ პროექტების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმი-
რება. გამგეობები ათავსებენ ინფორმაციას სამოქალაქო მრჩეველთა საბ-
ჭოს შეხვედრების შესახებ, მაგრამ ეს არ კმარა იქ განხილული საკითხების, 
მიზ ნე ბისა და ამოცანების შესახებ სიღრმისეული ინფორმაციის მისაღებად.

ზემოთ მოყვანილ კვლევაში, რომელიც 2021 წელს ურბანული კვლევითი 
ცენტრის მიერ მომზადდა, ასევე გამოიკვეთა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 
ფორმალური ხასიათი, სადაც გამგებელსა და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 
შორის შეხვედრები უფრო საინფორმაციო ხასიათისაა, ვიდრე სათათბირო. 
საგულისხმოა საბურთალოს გამგეობის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მე-12 
ოქმი, რომელშიც წარმოჩინდა საბჭოს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების 
აღსრულებისა და გათვალისწინების პრობლემურობა.

დასახელებული გამოწვევების გარდა, არ ხდება სამოქალაქო მრჩეველთა 
საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება მერიის იურიდიული საქალაქო 
სამსახურის ოფიციალური წერილის (N10-01210223212) შესაბამისად, რაც 
პრობლემაა, ვინაიდან არ არსებობს არც ერთი სტრუქტურული ერთეული მერია-
ში, რომელიც პასუხისმგებელია საბჭოების ფორმირებასა და განვითა რებაზე.

აუცილებელია სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ეფექტური ფუნქციონი-
რება, რომელიც შეასრულებს მასზე კანონით დაკისრებულ მოვალეობას. 
საგუ ლისხმოა ქალაქ ვენის მაგალითი, სადაც 2025 წლის ურბანული 
განვითარების დოკუმენტი შემუშავდა. მასში მოცემულია მონაწილეობითი 
დაგეგმვისთვის საჭირო სტრატეგია, რომელიც თბილისისთვისაც საინტერე -
სოა. ქალაქმა ამ მხრივ შედეგზე ორიენტირებული ცვლილებები უნდა 
განახორციელოს, რაც ხანგრძლივ პერსპექტივაში ემსახურება პრობლემის 
გადაჭრას და არა - გადავადებას. ვენაში იქმნება ე.წ „ურბანული ლაბორა -
ტორიები“, სადაც თავს მოიყრის „ჭკვიანი“ ქალაქის მრჩეველთა საბჭოები, 
რომლებიც სხვადასხვა უბანში მუშაობენ ტექნოლოგიების გამოყენებით 
- მოქალაქეებთან ერთად. საინტერესოა ე.წ. სამეზობლოების მართვის 
სამსახური, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებისას უზრუნველყოფს 
ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის გაუმჯობესებას.

თბილისის მაგალითზე გამოჩნდა, რომ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 
არაეფექტიანი მუშაობის ერთ-ერთი მიზეზი მოქალაქეთა არაინფორ  მირე-
ბულობა და პოლიტიკური ნების არარსებობაა, შესრულდეს ნაკისრი ვალდე-
ბულებები, რომელიც განსაზღვრულია ადგილობრივი თვითმართველობის 
კოდექსის თანახმად. 
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რეკომენდაციები: 

» აუცილებელია გამგეობებსა და საბჭოებს შორის კომუნიკაციის 
გაუმ ჯო  ბესება, რათა მეტი ყურადღება დაეთმოსწარდგენილი რეკო-
მენდა ციების გათვალისწინებას. 

» საჭიროა სისტემატურად და პროაქტიულად განახლდეს ინფორმაცია 
საბჭოების ვებგვერდებზე. 

» განისაზღვროს რეკომენდაციების აღსრულების ნაწილი და მონი-
ტორინგი. 

» არასამთავრობო სექტორს ჩართულობით მუნიციპალიტეტმა შეი-
მუშაოს სტრატეგიული დოკუმენტი მოქალაქეთა ჩართულობის მექა-
ნიზმების დახვეწის შესახებ. 

» ქალაქ ვენის მაგალითის გათვალისწინებით, გამოიკვეთოს სო ცია-
ლური აპლიკაციების გამოყენებით მოქალაქეთა ინფორმი რება და 
მონაწილეობითი პრაქტიკის დანერგვა თბილისის კონ ტექსტში.

საკრებულოს და მისი კომისიის  
სხდომებში მონაწილეობა

საკრებულოს, მისი კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის 

სხდომაში მონაწილეობა მოქალაქეთა ჩართულობის კიდევ ერთი ფორმაა.

ამისათვის სხდომის დარბაზში უნდა გამოიყოს სპეციალური ადგილები 

მოქალაქეთათვის. თუ დასწრების მსურველთა რაოდენობა მათთვის 

გამოყოფილი ადგილების ოდენობას გადააჭარბებს, უნდა გაიმართოს 

სხდომის პირდაპირი ტრანსლაცია, ან სხვა ტექნიკური საშუალებებით შეძლონ 

ადამიანებმა მისთვის თვალის მიდევნება. დასწრებისგან განსხვავებით, 

სხდომაზე სიტყვით გამოსვლა/შეკითხვის დასმა თვითნებურად ვერ 

მოხდება და წესის მიხედვით, მხოლოდ თავმჯდომარის თანხმობით შეიძ-

ლება (შესაბამისი რეგლამენტის დაცვით). საკრებულოს, საკრებულოს კომი-
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სიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე მოხსენებით ან 
თანამომხსენებლად გამოსვლის უფლება აქვთ:

•	 თვითმმართველ	ერთეულში	რეგისტრირებულ	ამომრჩეველს;

•	 საზოგადოებრივი	ორგანიზაციის	წარმომადგენელს;

•	 პოლიტიკური	ორგანიზაციის	წარმომადგენელს;

•	 იურიდიულ	პირებს;

•	 მოქალაქეთა	ჯგუფების	წარმომადგენელს.	

ამ უფლების განსახორციელებლად, სხდომამდე 2 დღით ადრე მაინც, 
მსურველებმა სპეციალური წერილით უნდა მიმართონ საკრებულოს აპარატს. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში თავდაპირველად კანონით 
გათვალისწინებული მონაწილეობის ფორმებად განსაზღვრული იყო პეტიცია, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მისი კომისიის სხდომებში მონაწილეობა, 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა. ამას 
შემდგომში დასახლების საერთო კრება და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 
დაემატა (ფონდი “ღია საზოგადოება - საქართველო”, 2016)5. 

კონკრეტული რეგიონების მაგალითებზე ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ 
საკრებულოს და კომისიის სხდომებზე მოქალაქეთა დასწრების მაჩვენებელი 
ძალიან დაბალია. მაგალითად, 2015 წელს ბაღდათის მუნიციპალიტეტში 
საკრებულოს სხდომაზე დასწრების სურვილი მხოლოდ ერთმა მოქალაქემ 
გამოთქვა; სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ერთი მსურველიც არ აღმოჩნდა; 
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მიზეზად ინფორმაციის სიმწირეს ასახელებენ 
(„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”, 2017)6. ეს მიუთითებს, რომ 
არსებული მექანიზმი სრულფასოვნად ვერ მუშაობს და მოსახლეობის მეტად 
ინფორმირებაა საჭირო. 

5 ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო". (2016). მოქალაქეთა ჩართულობის ახალი 
ფორმები რეალური თვითმმართველობისთვის. წყარო ხელმისაწვდომია ბმულზე:  
http://psnews.ge/index.php?m=68&news_id=59600 

6 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”. (2017). რამდენად ერთვებიან 
მოქალაქეები თვითმმართველობის მუშაობაში იმერეთის მუნიციპალიტეტებში. წყარო 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.transparency.ge/ge/blog/ramdenad-ertvebian-
mokalakeebi-tvitmmartvelobis-mushaobashi-imeretis-munitsipalitetebshi 
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რეკომენდაციები: 

» საკრებულოს სხდომების განრიგისა და დღის წესრიგის შესახებ 
სრულყოფილი ინფორმაცია დროულად უნდა განთავსდეს საკრე-
ბულოს ვებგვერდზე და მარტივად შესამჩნევი იყოს რიგითი მოქა-
ლაქისთვის;

» აუცილებელია გამარტივდეს მოქალაქეთა სხდომებზე დასწრების 
პროცედურა და ელექტრონულადაც შეიძლებოდეს წინასწარი რე-
გის ტრაცია დღევანდელი პრაქტიკის საპირწონედ, რაც ადგილზე 
მის ვლას და განცხადების დაწერას გულისხმობს;

» საკრებულოს სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველ-
საყოფად მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული  
მუშაობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის მერი და 
საკრებულოს წევრი ვალდებულია, წელიწადში ერთხელ მაინც მოაწყოს საჯარო 
შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან და წარუდგინოს ანგარიში გაწეული 
მუშაობის შესახებ7, ხოლო მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა, უშუალოდ 
დაუსვას შეკითხვები ადგილობრივ თანამდებობის პირს. აღსანიშნავია, 
რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველს 
შეუზღუდავად შეუძლია დაესწროს განხილვას, თავად ორგანო კი ვალდებულია, 
ანგარიშები გამოაქვეყნოს. 

7 საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 
მუხლი 88 -მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 
გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა, https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/2244429?publication=62 
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20202022 წლებში არსებულმა კოვიდ 19ის პანდემიამ ფაქტობრივად, 
მოსპო მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმები, რომლებიც პირისპირ 
შეხვედრებს ითვალისწინებდა. მსგავსი შედეგი მოჰყვა პოლიტიკური 
კრიზისით გამოწვეულ ბოიკოტსაც, რომლის ფარგლებშიც ოპოზიციამ უარი 
თქვა მმართველ პარ ტიასთან დანამშრომლობაზე და უარი განაცხადა 
საკრებულოს მანდატზე.

ანგარიშის მოსმენის მეტი ეფექტიანობისთვის საჭიროა მოსახლეობის 
წინასწარი ინფორმირება რამდენიმე საინფორმაციო პლატფორმის მეშვეობით. 
სხვაგვარად შეხვედრები დაცლილია შინაარსობრივი კომპონენტებისგან და 
ანგარიშვალდებული პირის საქმიანობის შესახებ წარმოდგენილი ფაქტობრივი 
მონაცემები მოქალაქეთა ჩართულობის აღნიშნულ მექანიზმს აზრს უკარგავს.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მიხედვით, საკრებულოს 
წევრისა და მერის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის მოსმენა 
ნეგატიური ტენდენციის მატარებელია. ბოლო მოწვევის საკრებულოს დეპუ-
ტატებმა და მერმა მხოლოდ თითო შეხვედრა გამართეს, რაც მოქალაქეთა 
ჩართულობის უზრუნველყოფისთვის კატასტროფული მაჩვენებელია. აღნიშ-
ნული ციფრი მიანიშნებს, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის წარმომად-
გენლობით და საკანონმდებლო ორგანოებში არ არსებობს პოლი ტიკური 
ნება - არათუ გაძლიერდეს ჩართულობის მექანიზმები, არამედ, შესრულდეს 
კანონით დადგენილი პროცედურებისა და ვადების გათვალის წინებით. 

რეკომენდაციები: 

» არსებული ტენდენციის გათვალისწინებით, არ არსებობს 
პოლიტიკური ნება, გაძლიერდეს მონაწილეობის ფორმები 
მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 
ანგარიშის მოსმენით. შესაბამისად, საჭიროა აღნიშნული 
პრობლემის წარმოჩენას არასამთავრობო სექტორისა და მედიის 
მეტი ყურადღება დაეთმოს. 
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დასახლების საერთო კრება

დასახლების საერთო კრება მოქალაქეთა თვითორგანიზების ერთ-ერთი 
ფორმაა, რომელიც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრა-
სტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით კანონპროექტის სახით შემუშავდა 
და 2015 წლის 22 ივლისს დამტკიცდა. ცვლილება თვითმმართ ველობის 
საქმიანობაში მოსახლეობის მონაწილეობის გაზრდის მიზნით განხორციელდა. 
ამ გზით დასახლებებს, რომელთა მაცხოვრებლების რაოდენობა 2000-ს არ 
აღემატება, შეკრება და მუნიციპალიტეტისთვის კონკრეტული საკითხების 
დასმა შეუძლიათ. წესის მიხედვით, კრება ირჩევს რჩეულს, რომელიც 
შემდგომში პროცედურებს უძღვება და საბო ლოოდ, მუნიციპალიტეტს 
წარუდგენს მოსახლეობის გადაწყვეტილებას. გადა წყვეტილებები, 
შესაძლოა, დასახლებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხს ეხებოდეს. 
მუნიციპალიტეტი ვალდებულია განიხილოს კრების გადაწყვეტილებები 
და უპასუხოს მათ (ფონდი “ღია საზოგადოება - საქარ თველო”, 2019)8. იმის 
გათვალისწინებით, რომ ეს მექანიზმი 2000 ადამია ნით დასახლებულ პუნქტებს 
ეხება, თბილისისთვის მისი გამოყენება შეუძლებელია. 

საერთაშორისო გამოცდილება
ესტონეთი - სამოქალაქო ჩართულობის დადებითი 
მაგალითი პოსტსაბჭოთა სივრცეში

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ესტონეთი გახდა ის გამონაკლისი, 
რომელმაც უდიდესი პროგრესი განიცადა და გადაწყვეტილებების მიღებაში 
სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა შეძლო. ამან საზოგადოების სამოქალაქო 
მდგრადობაზეც მნიშვნელოვნად იმოქმედა და საბოლოოდ, საშუალება მისცა 
ესტონეთს ეთქვა, რომ მოქალაქეთა მონაწილეობა მისთვის პრობლემური 
საკითხი აღარაა. მიუხედავად ამისა, გარე შეფასებები კრიტიკულია, რაც 
საეჭვოს ხდის ესტონეთის ამ მიმართულებით წინსვლას. 

8 ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო". (2016). მოქალაქეთა ჩართულობის ახალი 
ფორმები რეალური თვითმმართველობისთვის. წყარო ხელმისაწვდომია ბმულზე:  
http://psnews.ge/index.php?m=68&news_id=59600
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ესტონეთი არის ქვეყანა, რომელმაც ბოლო ათწლეულში სამოქალაქო ჩარ-
თულობის საუკეთესო ინსტიტუციური ჩარჩო შექმნა და საკითხი სამარ თლებრივ 
დონეზეც კი განსაზღვრა. ამ მიმართულებით სახელმწიფომ უამრავი რეფორმა 
გაატარა და ხელი შეუწყო ინიციატივებს, რომლებიც ყოვლისმომცველს 
გახდიდა სამოქალაქო ჩართულობას. ცხადია, ნაბიჯები დემოკრატიის სახე-
ლით იდგმებოდა, ამიტომ თითოეულ მწვავე ცვლილებას მოსახლეობის 
მხრიდან მაქსიმალური ლეგიტიმაცია ახლდა. საზოგადოების ნიჰილისტურად 
განწყობილმა ნაწილმა, რომელიც ამ პროცესში არ მონაწილეობდა, წარმატების 
ვადები გაზარდა, თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ კრიტიკული მასა 
ინსტიტუციურ ცვლილებებს მხარს უჭერდა, რეფორმები მაინც განხორციელდა. 
წარმატება ყველა რეგიონში თანაბარზომიერი არ ყოფილა. ამ მხრივ არსე-
ბულმა ასიმეტრიამ საზოგადოების ერთგვარი სტაგნაციაც კი გამოიწვია: გარ-
კვეული დროის მანძილზე, როცა ერთ ადგილას კონკრეტული ინსტიტუტები 
ვითარდე ბოდა და პოლიტიკის შემუშავებაზე დიდი დრო და რესურსი იხარ-
ჯე ბოდა, მეორეგან სრული უმოქმედობა სუფევდა. თანაბარზომიერებას ამ 
პროცესის ყველაზე ნაკლოვან მხარედ მიიჩნევენ. ეს არის, ერთი მხრივ, 
პროგრესის შენე ლების მიზეზი და მეორე მხრივ - შედეგი, რასაც სამოქალაქო 
საზოგადოების პლურალიზმისთვის შექმნილი საფრთხე მოჰყვა. 

ნაკლოვანებების მიუხედავად, არავინ დავობს, რომ 90-იანი წლებიდან დღე მდე 
ესტონეთმა სამოქალაქო ჩართულობის ასპექტი მნიშვნელოვნად განავი თარა 
და ამ მიმართულებით პოსტსაბჭოთა სივრცის ლიდერიც კი გახდა. ლიდერო-
ბის მიღმა არის ერთი სირთულე, რომლის დაძლევაც ქვეყანას მიმდინარე 
პერიოდშიც უწევს. საქმე ისევ არათანაბარ პირობებს ეხება. მაგალითად, დიდი 
რესურსების მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებს პოლიტიკის შემუშავებაში 
ჩართვის შესაძლებლობა მცირერესურსებიან არასამთავრობოებზე უფრო 
მეტად აქვთ. ეს მაშინ, როცა ესტონეთი გამოირჩევა არასამთავრობო ორგანი-
ზა ციათა რაოდენობით და მათი მდგრადობით როგორც ბალტიისპირეთში, 
ისე პოსტსაბჭოთა სივრცეში. აგრეთვე აქვს უმაღლესი შეფასება როგორც 
სამართლებრივი გარემოს (1,9), ისე ადვოკატირების (1,8) პარამეტრებში, რაც 
სამოქალაქო ჩართულობის ერთ-ერთი უმთავრესი ინდიკატორია. ეს მაჩვე-
ნებელი შთამბეჭდავია იმ ფონზე, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 
ესტო ნეთი წარმომადგენლობითი და არა - მონაწილეობითი დემოკრატიის 
ქვეყანა იყო. 
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დადებითი და უარყოფითი მხარეების ანალიზის შედეგად მკვლევრები 
ამბობენ, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის ესტონეთს სამი ძირითადი 
გაკვეთილი აქვს:

•	 მნიშვნელოვანია	სამართლებრივ-ინსტიტუციური	ჩარჩოს	
შემუშავებისას	სამოქალაქო	საზოგადოების	ჩართულობის	
ხელშეწყობა	-	მუდმივი	დისკუსიები	და	აღსრულება;

•	 პოლიტიკური	ელიტის,	საჯარო	სექტორისა	და	საზოგადოების	
დამოკიდებულებების	გათვალისწინება	პროგრესის	 
დასაჩქარებლად;

•	 პროგრესის	არათანაბრობის	ფაქტორის	გათვალისწინება:	
სხვადასხვა	სფეროში,	რეგიონში,	საზოგადოებაში	პროგრესი	
თანაბარზომიერად	რთულად	მიმდინარეობს	და	ყველა	
სეგმენტის	პოლიტიკური	კულტურა	გასათვალისწინებელია.	

ამ ვითარებაში გადამწყვეტი როლი თავად სამოქალაქო საზოგადოებაში 
მომხდარმა ცვლილებებმა ითამაშა. კერძოდ, პროცესმა, როდესაც „სამო-
ქალაქო მოძრაობების საზოგადოება“ ნელ-ნელა „არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციების საზოგადოებად“ გარდაისახა. შემდგომში სამოქალაქო 
საზო  გადოების დინამიკა მუდმივად იცვლებოდა, უცხოური ფინანსებით 
მხარ დაჭერილი მოძრაობები კი სულ უფრო მკვეთრად ჩნდებოდა. მათ 
პოლიტიკური ელიტისთვის უწევდათ იმის მტკიცება, რომ სამოქალაქო 
რევოლუცია რეალისტური იყო და მათი მონაწილეობა შედეგიანი იქნებოდა. 
თავის მხრივ, პოლიტიკური ელიტა სამოქალაქო ჩართულობის უზრუნველ-
ყოფას საკანონმდებლო ცვლილებებით ახალისებდა, თუმცა, ამავდროულად, 
სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ სკეპტიკურად იყო განწყობილი. ამ 
ფაქტორის გათვალისწინებით, როდესაც ესტონეთი წარმატებულ მაგალი-
თად განიხილება, ზეგავლენის წყაროდ უფრო სამოქალაქო საზოგადოებას 
ასახელებენ, ვიდრე პოლიტიკურ ელიტას. თუმცა, ამ უკანასკნელის წვლილი 
წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე ყოველთვის აღინიშნება. 
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ბოსნია - ჰერცეგოვინა: სამოქალაქო ჩართულობის 
უზრუნველყოფის პრაქტიკა

ბოსნია-ჰერცეგოვინას ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტების ფედერაციამ 
გაეროსთან თანამშრომლობით, განვითარების პროგრამის UNDP-ის ფარგ-
ლებში, 2020 წელს 21 ადგილობრივი ხელისუფლების პრაქტიკა გაანა ლიზა. 
მთავარი საკითხი სამოქალაქო ორგანიზაციების გამჭვირვალე დაფინანსებისა 
და სამოქალაქო ჩართულობის სფეროების განვითარება იყო.

ანალიზმა აჩვენა, რომ გამოკითხული ადგილობრივი ხელისუფლების უმრავ-
ლესობამ შეიმუშავა გარკვეული ინსტრუმენტები მოქალაქეთა ჩართუ ლობის 
უზრუნველსაყოფად, თუმცა უკეთესი შედეგიც შეიძლებოდა.

კარგი მაგალითია ქალაქი ბიელინა - ცენტრალური სარაევოს მუნიციპალი-
ტეტში, ქალაქი ტრებინიე, ქალაქი ბანია-ლუკა თეშანის მუნიციპალიტეტში, 
რომლებმაც დანერგეს ორმხრივი მექანიზმები ადგილობრივ დონეზე გადა-
წყვეტილებების მიღების პროცესებში მოქალაქეებისა და სამოქალაქო 
ორგანიზაციების კომუნიკაციისა და ჩართულობისთვის. მაგალითად, თეშანის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი ადგენს, რომ მუნიციპალურ 
ორგა ნოებში შევლენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები და 
მოწყვლადი ჯგუფები (ეროვნული უმცირესობები, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირები). ითვალისწინებენ გენდერულ ბალანსსაც.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომებზე დასწრება მოქალაქეებს წინას-
წარი გაფრთხილებით შეუძლიათ. მერი რეგულარულად მართავს შეხვედრებს 
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და იღებს შენიშვნა-
საჩივრებს.

2017 წლიდან დაინერგა „სამოქალაქო საათი მრჩევლებთან,“ რომლის ფარ-
გლებში მოქალაქეებს შეუძლიათ სხვადასხვა თემის განხილვა საკრე ბულოს 
წევრებთან.

თეშანის მუნიციპალიტეტის მერს აქვს ღია Facebook ანგარიში, სადაც მუდ-
მივად ურთიერთობს და უპასუხებს მოქალაქეთა შეკითხვებს სხვადასხვა 
თემაზე.
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მონაწილეობითი ბიუჯეტირების დანერგვის 
საერთაშორისო პრაქტიკა /კონკრეტული მაგალითები

ქალაქი ზვოლენი, პოლონეთი

ქალაქი მდებარეობს პოლონეთის აღმოსავლეთ ნაწილში და დაახლოებით 
17 000 მცხოვრებს მოიცავს. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების განვითარებას 
ზვოლენში ხანგრძლივი ისტორია აქვს - ჯერ კიდევ 1998 წელს შეიქმნა 
საინვესტიციო გეგმა ქალაქის მერის ინიციატივით, რომლის შემუშავებაშიც 
მონაწილეობდა ადგილობრივი მოსახლეობა. 

ზვოლენის წარმატების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო წინასწარ განსა ზღვ-
რული გეგმა, რომლის არსი შემდეგში მდგომარეობდა: ქალაქის თვით მმარ-
თველობამ დაარიგა ე.წ „საინვესტიციო ბარათები“, სადაც მოსახლეობას 
უნდა დაეფიქსირებინა თავისი მოსაზრება ქალაქის განვითა რების პრიორი-
ტეტებთან დაკავშირებით. ეს იყო რეალისტური იდეები და მომდინარეობდა 
შესა ძლებლობებიდან. კერძოდ, შეეხებოდა ზვოლენის ეკონომიკის განვითა-
რებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და შემოსავლის გენე რი რებას. 
გარდა ამისა, ქალაქის თვითმმართველობამ ჩამოაყალიბა საიმპლე მენტაციო 
კომიტეტი, რომელსაც მონაწილეობითი საინვესტიციო პოლიტიკის მართვა 
ევალებოდა. 

მთლიანობაში, ბიუჯეტის საბოლოო ვერსია ქალაქის საბჭოს, გამგეობისა და 
კომიტეტის მიერ დამტკიცდა.

•	 ქალაქ	ზვოლენის	მაგალითზე	ჩანს,	რომ	თვითმმართველობას	
აქვს	ბერკეტი,	გადაწყვეტილების	მიღებისას	მოქალაქეთა	
პასიურობის	შემთხვევაში	მათ	აქტიურად	ჩასართავად.

ქალაქი სოპოტი, პოლონეთი 

ქალაქი სოპოტი საკურორტო ქალაქია - დაახლოებით 38 000 მცხოვრებით. 
სწორედ აქ ჩაეყარა საფუძველი მნიშვნელოვან სამოქალაქო ინიციატივას, 
რომელიც სამოქალაქო მოძრაობაში გადაიზარდა და ადგილობრივი 
ნორმატიული აქტები შეცვალა. 
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სამოქალაქო მოძრაობის დაწყების მთავარი მიზეზი ერთ-ერთი პარკი გახდა: 
სოპოტის მოსახლეობა ითხოვდა განაშენიანების გარეშე პარკის მწვანე 
სივრცის შენარჩუნებას. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა 
მათი სურვილი, რის შემდეგაც სამოქალაქო მოძრაობა გაჩაღდა. პირველი 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 2009 წელს გადაიდგა, როდესაც ადგილობრივ 
ნორმატიულ აქტებში ცვლილება შევიდა. მასში ჩაიწერა, რომ მოსახლეობას 
შეუძლია ცვლილებების შეტანა ადგილობრივ კანონმდებლობაში და 200 
ხელმოწერის შემთხვევაში მისი საკრებულოსთვის წარდგენა. 2010 წელს 
მოსახლეობის სურვილით შემოიღეს მონაწილეობითი ბიუჯეტირება. ეს 
იყო სამოქალაქო აქტივიზმის შედეგი, რომელმაც პირველად პოლონეთის 
ისტორიაში, შეძლო და შემოიღო მონაწილეობითი ბიუჯეტირება. გამოიყო 
კონკრეტული თანხა (სამი მილიონი ზლოტი) რომელიც ადგილობრივმა 
ხელისუფლებამ მოქალაქეებს მიანდო განსაკარგავად. 

ქალაქი პორტუ-ალეგრი, ბრაზილია

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ბრაზილიური მოდელი ეფუძნება 1988 წლის 
კონსტიტუციას, რომელმაც მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციული და ფინან-
სური ავტონომიის მქონე ფედერალური სტატუსის სუბიექტად განსაზღვრა. 
მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ეს მოდელი მთლიანად ეყრდნობა კონსტიტუციურ 
ჩანაწერს სახელწოდებით - „Lei Organica”, რომელიც უზრუნველყოფს გადა-
წყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართულობას. 

თბილისის მოქალაქეთა მონაწილეობის საკითხის უკეთ შესასწავლად და 
ადგილობრივი კონტექსტის ანალიზისთვის ხედვის დოკუმენტში კვლევის ორი 
მეთოდი იქნა გამოყენებული: გამოკითხვა და case study. პირველი ემსახურებო-
და ინფორმაციის შეგროვებას - რამდენად იცნობენ საკუთარი მონაწილეობის 
უფლებებს მოქალაქეები და რა ხარისხით არიან ჩართულნი გადაწყვეტილე-
ბების მიღებისას; მეორე მეთოდის ფარგლებში შეირჩა ერთი კონკრეტული 
მიმარ თულება, რომელიც პრობლემურია თბილისში (ინფრასტრუქტურული და 
სივრ ცითი დაგეგმარება) და ამ კუთხით მოქალაქეთა აქტიურობა, ჩართულობის 
ფორმები და ადვოკატირების წარმატება შეფასდა.
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რაოდენობრივი კვლევა 
აღნიშნული კვლევის ფარგლებში გამოიკითხნენ თბილისის მცხოვრე-
ბნი - მოქალაქეთა ჩართულობასთან დაკავშირებული პრობლემების 
გამოსაკვლევად.

კვლევის მეთოდოლოგია

საკვლევი ჯგუფი საკვლევ ჯგუფს წარმოადგენდა თბილისის რე გიონის 
მოსახლეობა: როგორც თბილისში რეგისტრირებულნი, ისე - არარე-
გისტრი რებულნი. მათი ძირითადი ასაკი 18-დან 65 წლამდეა.

კვლევის მეთოდი კვლევისთვის შეირჩა რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი 
(მასობრივი გამოკითხვა, ხელმისაწვდომი შერჩევა). სულ 130 ადამიანი 
გამოიკითხა.

ველის სირთულე და ხელისშემშლელი ფაქტორები იმის გამო, რომ მოსახ-
ლეობის დიდმა ნაწილმა არ იცის მოქალაქეთა ჩართულობის შესა ხებ, 
გამოკითხვაში მონაწილეობა შედარებით რთული აღმოჩნდა. კვლევისას 
გამოიკვეთა რამდენიმე ხელისშემშლელი ფაქტორი. მაგალითად, 
რესპონდენტებს არ ჰქონდათ ზოგიერთ შეკითხვაზე ინფორმაცია. 
ამავდროულად, ღია შეკითხვებზე მათ მიერ გაცემული პასუხები რიგ შემთ-
ხვევებში იყო ზედაპირული და არ შეესაბამებოდა შეკითხვის შინაარსს.

კვლევის ძირითადი შედეგები

კვლევის ფარგლებში გამოიკითხნენ თბილისის მცხოვრებნი, რათა გაგვეგო, 
ჩართულობის რომელ მექანიზმს მიმართავენ ყველაზე ხშირად. გამოკითხულთა 
რაოდენობა სქესის მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: მდედრობითი 
სქესის რესპონდენტთა პროცენტული წილი (67.7%) აღემატებოდა მამრობითი 
სქესის რესპონდენტთა პროცენტულ წილს (32.3%). რაც შეეხება კვლევაში 
მონაწილეთა ასაკობრივ გადანაწილებას, რესპონდენტთა დიდი ნაწილის 
ასაკი 18-25 წელს (39.2%) შორის მერყეობდა, შედარებით მცირე - 56 წელს 
ზემოთ. რაც შეეხება ტერიტორიული გადანაწილების პრინციპს, აღსანიშნავია, 
რომ გამოკითხულთა უმეტესობა საბურთალოსა (26.2%) და გლდანის რაიონს 
(22.3%) წარმოადგენდა. 
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1. სქესი 
130 პასუხი

მამრობითი 

მდედრობითი

შეკითხვაზე, რა საინფორმაციო არხებით სურთ მუნიციპალიტეტის საქმია-
ნობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება და როგორ ხედავენ ავარიული 
შენობების პრობლემის მოგვარების გზებს, ხმები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 
ხმათა უმრავლესობით ინფორმაციის გამავრცელებლად ინტერნეტი (61.5%), 
შემდეგ -ტელევიზია (43.1%) და ბანერები (12.3%) დასახელდა. მონაცემ თა 
ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ გამოკითხულთა 35.4% საერთოდ 
არ იღებს მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას, 23.1% 
კი ნაკ ლებად ინფორმირებულია. ასევე გამოიკვეთა, რომ გამოკითხულთა 
უმე ტესობა (61.5%) მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებს ინტერნეტით 
ეცნობა. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ მონაწილეობითი ბიუჯეტირების შესახებ 
გამოკითხულთა უმრავლესობას (55.4%) არა აქვს ინფორმაცია.
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3. თბილისის რომელ რაიონში ცხოვრობთ? 
130 პასუხი

2. ასაკი 
130 პასუხი

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65

65+

გლდანი 

დიდუბე 

ვაკე 

ისანი 

კრწანისი 

მთაწმინდა 

ნაძალადევი 

საბურთალო 

სამგორი
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5. რამდენად გსმენიათ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის 
საქმიანობის პროცესში, მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ? 
130 პასუხი

მსმენია

არ მსმენია 

მიჭირს პასუხის გაცემა

4. რა არის თქვენ მიერ მიღებული განათლების ყველაზე 
მაღალი საფეხური? 
130 პასუხი

დაწყებითი განათლების გარეშე

დადებითი განათლება 
(სრული/არასრული)

არასრული საშუალო განათლება

სრული საშუალო განათლება

საშუალო ტექნიკური/საშუალო სპეც...

არასრული უმღლესი განათლება

უმღლესი (საბაკალავრო) განათლება

უმღლესი (სამაგისტრო) განათლება

სამეცნიერო ხარისხი
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7. მიგიმართავთ თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობის 
(მერია/საკრებულო) წარმომადგენლისთვის? 
130 პასუხი

6. იცით, თუ არა რომ, შესაძლებელია საკრებულოს სხდომაზე 
დასწრება / დასწრებიხართ თუ არა აღნიშნულს? 
130 პასუხი

დიახ, მიმიმართავს

არა, არ მიმიმართავს

არასდროს მსმენია აღნიშნული 
შესაძლებლობის შესახებ

დავსწრებივარ

ვფლობ ინფორმაციას, 
მაგრამ არ დავსწრებივარ

გამიგია, მაგრამ არ 
ვფლობ ინფორმაციას

არასდროს მსმენია 
მსგავსი ინფორმაციის 
შესახებ
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9. რა საინფორმაციო საშუალებებით იღებთ ინფორმაციას 
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ? 
130 პასუხი

8. თვითმმართველობის რომელი წარმომადგენლისთვის 
მიგიმართავთ? 
130 პასუხი
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მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღებას გამოკით-
ხულთა უმეტესობა სამი გზით ამჯობინებს: პირველისთვის უპირატესია ტე-
ლეფონზე მიღებული ტექსტური შეტყობინება; მეორე ნაწილი ინფორმაციის 
მიღებას ფეისბუქ გვერდიდან მოელის; მესამენი კი ემხრობიან ელექტრონულ 
ფოსტაზე შემოსულ შეტყობინებას. გამოკითხულთა მცირე ნაწილი მიესალმება 
პირისპირ შეხვედრის გზით მიღებულ ინფორმაციასაც. 3% ასევე მხარს უჭერს 
სატელევიზიო საშუალებებით ინფორმირებას.

10. თქვენთვის რამდენად ინფორმაციულია მუნიციპალიტეტის 
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია? 
130 პასუხი

11. რა ფორმით ისურვებდით ინფორმაციის მიღებას 
მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ?

სრულიად ინფორმაციულია

ინფორმაციულია

ნაკლებად ინფორმაციულია

არც არაინფორმაციულია / 
არც ინფორმაციული

სრულიად ინფორმაციული

არ ვიყენებ / არ ვამოწმებ 
აღნიშნულს ვებგვერდს



თბილისის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი3434  2022

13. მიგიმართავთ თუ არა ჩართულობის რომელიმე 
მექანიზმისთვის და რომლისთვის? 
130 პასუხი

12. ჩამოთვლილი ჩართულობის მექანიზმებიდან, რომლის შესახებ 
ფლობთ ინფორმაციას? 
130 პასუხი

გამოკითხულ რესპონდენტთა ინფორმირებულობა ჩართულობის მექანიზ-
მებთან დაკავშირებით შემდეგნაირად გადანაწილდა: რესპონდენტთა 
უმე ტესობისთვის ჩართულობის მექანიზმებიდან ფართოდ გავრცელებულია 
პეტიცია (45.4%), საკრებულოს ან კომისიის სხდომებზე დასწრება და მერის 
ან საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენა (34.6-34.6%). ნაკლებად ცნობად 
და გავრცელებულ მექანიზმად სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო (23.8%) 
დასახელდა. 
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14. რომელი ფორმით მიგიმართავთ ჩართულობის 
მექანიზმისთვის? 
130 პასუხი

15. გსმენიათ თუ არა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების შესახებ? 
130 პასუხი

ელექტრონულად

არაელექტრონულად

არ მიმიმართავს

მსმენია

არმსმენია
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16. მიმიღია მონაწილეობა თბილისის კონკრეტული 
რაიონის ბიუჯეტის დაგეგმვაში 
130 პასუხი

დიახ, მიმიღია

არა, არ მიმიღია

არ მსმენია აღნიშნული 
შესაძლებლობის შესახებ

არ ვეთანხმები

სრულიად არ ვეთანხმები

ვეთანხმები

არც ვეთანხმები / არც არ ვეთანხმები

17. მიგიმართავთ თუ არა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისთვის, 
ავარიული შენობების რეაბილიტაციის მოთხოვნის მიზნით? 
130 პასუხი

დიახ, მიმიმართავს

არა, არ მიმიმართავს 

არ მსმენია აღნიშნული 
შესაძლებლობის შესახებ
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რაც შეეხება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისთვის რესპონდენტთა ავარიული 
შენობების რეაბილიტაციის მოთხოვნით მიმართვიანობას, გამოკითხულთა 
უმეტესობას (67.7%) აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით არ მიუმართავს. 
მხოლოდ გამოკითხულთა 20.8%-მა მიმართა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს 
კონკრეტული მოთხოვნით. 

18. როგორ ხედავთ ავარიული შენობების პრობლემის 
მოგვარების გზებს?

ავარიული შენობების პრობლემის მოგვარებისთვის გამოყოფილ ფანჯა რაში 
გამოკითხულ აუდიტორიას საშუალება ჰქონდა თავადვე შეეთავაზებინა ის 
გზები, რასაც სახელმწიფომ უნდა მიმართოს საკითხის გადასაჭრელად. 
კვლევის შედეგებით, უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა ძველი შენობების 
დემონტაჟის შემდგომ - მათი ახალი შენობებით ჩანაცვლებასა და ინვეს-
ტორებზე გაორმაგებული მუშაობით მიღებულ რესტავრაციისთვის საჭირო 
სახსრების მოძიებას. მცირე ნაწილი ასევე მხარს უჭერს მუნიციპალიტეტებისა 
და ბიუჯეტის გაზრდილი ჩართულობით შენობების რესტავრირებისა და 
განახლების კამპანიებსაც.
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გამოკვეთილი საჭიროებები

მონაცემთა ანალიზის შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსახლეობის დიდ 
ნაწილს არა აქვს ინფორმაცია სამოქალაქო ჩართულობის შესაძლებლო-
ბის შესახებ და არც იყენებენ მათთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების 
მოსა გვარებლად. იმისათვის, რომ გაიზარდოს მოქალაქეთა მონაწილეობა 
მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში, საჭიროა მათი დაინტერესება და სრულ ყო-
ფილი ინფორმაციის მიწოდება. საუკეთესო შედეგისთვის საჭიროა როგორც 
მოქალაქეთა გააქტიურება, ისე წარმომადგენლობითი ორგანოების მზაობა. 
თანამედროვე გამოწვევებს უნდა მოერგოს და გამარტივდეს მოქალაქეთა 
ჩართულობის ფორმები, რათა მეტმა ადამიანმა შეძლოს ამ პროცესში 
მონაწილეობა. 

როგორც კვლევამ აჩვენა, მოსახლეობის 67.7%-ს მონაწილეობა არ მიუღია 
კონკრეტული რაიონის ბიუჯეტის დაგეგმვაში, 23.1%-ს კი საერთოდ არა აქვს 
ინფორმაცია. ასევე საინტერესოა, რომ გამოკითხულთა 61.5%-ს სმენია 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის 
მექანიზმების შესახებ, თუმცა ამ მხრივ აქტიურობის გამოცდილება ნაკ-
ლებია. ეს შეიძლება რამდენიმე მიზეზით იყოს გამოწვეული: 1. პროცესში 
ჩართვასთან დაკავშირებით სრულყოფილი ინფორმაციის არქონა. 2. უნდობ-
ლობა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობის მიმართ და 
სკეპტიციზმი, რომ არ გაითვალისწინებენ მათ აქტივობას. 

რეკომენდაციები:

» კვლევის ფარგლებში გამოკვეთილი საჭიროებებიდან 
გამომდინარე, უმჯობესი იქნება, თუ ადგილობრივი 
თვითმმართველი ორგანო აქტიურ კამპანიას ჩაატარებს 
მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების შესახებ, რათა უფრო 
მეტმა მოქალაქემ გაიგოს, როგორ მიიღონ გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში მონაწილეობა.

» თანამედროვე გამოწვევებიდან გამომდინარე, კარგი იქნება, თუ 
მოსახლეობასთან კომუნიკაციისთვის მუნიციპალიტეტი აქტიურად 
გამოიყენებს ციფრულ არხებს. მათი საშუალებით მოქალაქეები 
უფრო მარტივად და სწრაფად შეძლებენ ინფორმაციის მიღებას.
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CASE STUDY: მოქალაქეთა ჩართულობა 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
ინფრასტრუქტურული და სივრცითი 
დაგეგმარების მიმართულებით

აღწერა:

თბილისის ურბანულ განვითარებასთან ერთად სულ უფრო თვალსაჩინო ხდება 
ქალაქის განაშენიანების პროცესი, რომელიც არა მარტო ამახინჯებს ქალაქის 
იერსახეს, არამედ დიდ საფრთხეს და დისკომფორტს უქმნის მის მცხოვრებთ. 
ბოლო ათწლეულის მანძილზე თბილისში ასობით მაღალსართულიანი კორპუსი 
აშენდა და მშენებლობა კვლავაც დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს. 
ხშირად შეხვდებით საცხოვრებელ სახლებზე თვითნებურად მიშენების 
ფაქტებს და საცხოვრებელი კორპუსებისა თუ სხვადასხვა ტიპის კომერციული 
ფართების გაფართოების ხარჯზე რეკრეაციული ზონების შევიწროების 
პრობლემას. ამას ემატება გაუმართავი ინფრასტრუქტურული პროექტები თუ 
ელექტროგაყვანილობა, რასაც ხშირად ფატალურ, სასიკვდილო შედეგებამდე 
მივყავართ. ამ კუთხით ჩვენს ქალაქს არაერთი ტრაგიკული ისტორია ახსოვს. 

პრობლემის სიმწვავის მიუხედავად, ადგილობრივი და ცენტრალური 
ხელისუფლება მუდმივად გვერდს უვლის აღნიშნულ საკითხს და საკუთარი 
დეველოპერული მისწრაფებების ხარჯზე თვალს ხუჭავს თბილისის გეო-
გრაფიულ თუ გეოლოგიურ მახასიათებლებზე, რომლის თანახმადაც, მრა-
ვალსართულიანი კორპუსები არა მხოლოდ შეუსაბამოა ქალაქის ინფრა-
სტრუქტურისთვის, არამედ სასიცოცხლო საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. 

აღნიშნული დოკუმენტის თანახმად, ჩვენი მიზანია დავადგინოთ: Q1: 
რამდენად მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა ჩართულობა თბილისის ინფრა
სტრუქტურული და სივრცითი დაგეგმარების პროცესში და რა ბერ კეტები 
არსებობს მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით აღნიშნული პრობ ლემების 
მოსაგვარებლად.

საკვლევი კითხვებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ჰიპოთეზის ფორმული-
რებაც: H1: მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხი ქალაქის განვითარების 
დონეს განსაზღვრავს.
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მეთოდოლოგია 

იმისათვის, რომ დოკუმენტში მოცემული საკითხი ადეკვატურად და ობიექ-
ტურად შეფასდეს, წინასწარ განვსაზღვრეთ საკვლევი მეთოდოლოგია. 
კვლევა ჩატარებულია როგორც თვისებრივი, ასევე რაოდენობრივი კვლევის 
გამოყენებით. ერთი მხრივ, ეფუძნება შედარებისა და ანალიზის მეთოდს 
კონკრეტული მაგალითების (case study) გამოყენებით; მეორე მხრივ, 
ორიენ ტირებულია ფოკუს ჯგუფების დახმარებით ინტერვიუს საფუძველზე 
გამოიკვლიოს საკითხის აქტუალობა. შესაბამისად, მოხდება პრობლემის 
ფუნდამენტური შესწავლა და მისი როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული 
ანალიზი.

თვითნებური მიშენება-დაშენებები

თბილისისა და საქართველოს სხვა ქალაქების ერთ-ერთი უმთავრესი და 
მწვავე პრობლემა კორპუსებზე თვითნებურად მიშენება-დაშენებაა. მისი 
ძირები 2000-იანი წლებიდან იწყება და ამახინჯებს როგორც ქალაქის იერსახეს, 
ასევე, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მოქალაქეთა სიცოცხლესაც. საკითხი 
დღესაც ძალზე აქტუალურია და მის საბოლოოდ მოსაგვარებლად, პირველ 
რიგში, სიღრმისეულად უნდა შევისწავლოთ თემა, შემდეგ კი მოვძებნოთ 
რეალური გამოსავალი. მოცემული ანალიზი სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. 

ოფიციალური ინფორმაციით, თბილისში 20 000-ზე მეტი თვითნებური მიშე-
ნება-დაშენებისა და 10 000მდე ავარიული შენობის პრეცედენტი გვაქვს. 
აღნიშნული პრობლემა მწვავეა ისეთ მჭიდროდ დასახლებულ უბნებში, 
როგორიცაა გლდანი, საბურთალო, ვარკეთილი, ისანი, სამგორი - სადაც ხშირად 
შევხვდებით ე.წ. „ხრუშჩოვკის“ ტიპის გეგმარებას. აღსანიშნავია, რომ ბინებში, 
რომელთა ჭერის სიმაღლე 2.7 მეტრზე ნაკლებია, ხოლო ექსპლუატაციის 
ვადა - მაქსიმუმ 50 წელი, როგორც კანონით, ასევე რეგულაციებით, მიშენება-
დაშენების სამუშაოები აკრძალულია. თუმცა, აღნიშნულ უბნებში ხშირია 
მსგავსი დარღვევები. 

დედაქალაქის მერიაში განმარტავენ, რომ პრობლემის პრევენციის მიზნით 
უნდა მოხდეს ავარიული შენობების ახლით ჩანაცვლება და თვითნებური 
მიშენებების რეგულირება. როგორც ვიცით, თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების 
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დამტკიცების შესახებ მიღებულია N14/39 დადგენილება, რომლის მე-20 მუხ-
ლი მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე დაშენება-მიშენების სამუშაოებს 
არეგულირებს. თუმცა, პრობლემა ისაა, რომ მიღებული კანონი (რეგულაცია) 
ნაკლებად ეფექტურია. ყოველწლიური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 
პირები საკუთარი საცხოვრისის გაფართოების მიზნით კვლავაც განა გრ-
ძობენ თვითნებურ მიშენებებს. ეს უკანასკნელი ცხადყოფს, რომ არსებული 
რეგულაციები არ მუშაობს, ამიტომ მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა აქტიური 
ჩართულობა ინფრასტრუქტურული და სივრცითი გეგმარების პროცესში, რაც 
მკაცრი და რეგულარული მონიტორინგის პრეცედენტს შექმნის. 

ინჟინერ-მშენებელი ჯონი გიგაშვილი, რომელიც 40 წელია თბილისის დაგეგ-
მა რების პროცესებს აკვირდება, განმარტავს, რომ 90-იან წლებში აგებუ ლი 
სახლების ავარიულობის მთავარი მიზეზი შიდა და გარე გაფართოებაა. 
ხშირად მოქალაქეები თვითნებურად, ზოგჯერ კი მერიის გაცემული ნებართვის 
საფუძველზე სახლებს საოფისე ფართებად იყენებენ, რაც თავისთავად 
გულისხმობს მზიდი კედლების მოშლას - ეს კი უდიდეს საფრთხეს უქმნის 
კორპუსის მცხოვრებთ. 

გეომორფოლოგი ლაშა სუხიშვილი კონკრეტული გადაცემისათვის მომზა-
დებულ სიუჟეტში აღნიშნავს, რომ ერთი მხრივ, მაცხოვრებლები თავად 
უქმნიან ხელოვნურ საფრთხეს ისედაც მოძველებულ, ექსპლუატირებულ 
შენობებს, ხოლო მეორე მხრივ, მთავრობა გარკვეული უმოქმედობის ხარჯზე 
ხელს უწყობს არსებული პრობლემების გააქტიურებას.

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, ამ საკითხის მოგვარების 
ერთ-ერთი უმთავრესი გზა საზოგადოებრივი ჩართულობაა. დღევანდელი 
მონაცემებით, მოქალაქეებს შეუძლიათ სპეციალური პეტიციების შექმნა, 
სადაც მკაფიოდ დააფიქსირებენ თავიანთ მოსაზრებას კორპუსებზე მიშენება-
დაშენების წინააღმდეგ. თუმცაღა, პრაქტიკული გამოცდილება გვიჩვენებს, 
რომ არსებული მექანიზმი გარკვეულწილად, მოუქნელი და დროში 
გაწელილია.

საჭიროა კონკრეტული მექანიზმების შემუშავება, რომელთა დახმარებით 
მოქალაქეები უშუალოდ ჩაერთვებიან საკანონმდებლო, სარეგულაციო 
ხასიათის ბერკეტების შექმნაში. მნიშვნელოვანია ისეთი სისტემის 
ჩამოყალიბება, სადაც მაცხოვრებლები შეძლებენ მონიტორინგს და 
მკაცრად გააკონტროლებენ მათი საცხოვრებლების მიმდებარედ არსებულ 
ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს. ეს პროცესი, ერთი შეხედვით, ამ ეტაპზეც 
მარტივად იმართება, თუმცა საჭიროა მერიის ლეგიტიმაცია სამუშაოებზე 
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დაკვირვებისა და პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში მასზე სწრაფი რეა-
გირებისთვის. მეორე მხრივ, უშუალოდ მერიის ვალდებულებაა მაცხოვ-
რებლებთან პირდაპირი და რეგულარული კომუნიკაცია. ასევე, მოქნილი, 
პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული საკანონმდებლო სისტემის შექმნა, 
რომელიც მხოლოდ ჯარიმის დოკუმენტით არ შემოიფარგლება. 

მშენებარე კორპუსების პრობლემა
არსებული ვითარების ანალიზი და კანონმდებლობა9

ქალაქ თბილისის განვითარების მთავარი დოკუმენტია საქართველოს ორგა-

ნული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და მიწათ სარ-

გებლობის გენერალური გეგმა(2019). „ადგილობრივი თვითმმარ თველობის 

კოდექსით“ განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსი-

ლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლება - სამშენებლო ნებართვების 

გაცემა და მათზე ზედამხედველობის უფლებამოსილება. კერძოდ: მუნიციპა-

ლი ტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის გაცემა, მშენებლობის 

საჯარო ზედამხედველობის განხორციელება, მიწის ნაკვეთის ან/და შენობა-

ნაგებობისთვის სამშენებლო განვითარების მიზნებისთვის შეუსაბამო მიწის 

ნაკვეთის ან/და შენობა-ნაგებობის სტატუსის მინიჭება. ხოლო გენერალური 

გეგმა გვთავაზობს მუნიციპალიტეტის ზონებად დაყოფასა და ზონების 

მიხედვით მშენებლობაზე ნებართვების მინიჭებას. მშენებლობის საკითხი 

ადგილობრივ თვითმმართველობასა და მოქალაქეებს შორის ხშირად 

დაპირისპირების მიზეზი ხდება. 

არაერთი მიმდინარე დავაა ადმინისტრაციულ ორგანოსა და მოქალაქეებს 

შორის სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით. საკუთარი ინტერესების 

დასაცავად მოქალაქეები ბრძოლის სხვადასხვა ფორმებს მიმართავენ 

9 ინფორმაციის წყარო: ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, 2018 - 2022 წ მაისის ჩათვლით 
შესული განცხადებები რაოდენობა მშენებლობის შეჩერების/ შეწყვეტის მოთხოვნით 
და აღნიშნულ განცხადებებზე გადაწყვეტილება/ რეაგირების სტატისტიკა. ექსპერტი - 
საქმიანობის სფერო უკანონო მშენებლობების მიმართულებით საქმიანობა, მოქალაქეთა 
ინტერესების დაცვა. იურიდიული კომპანია ელ ბი სი ჰოლდინგი კომპანიის დირექტორი ბაკურ 
გვარლიანი. კონსულტაციები ახლად აშენებული კორპუსის ბინადრებთან. კონსულტაცია 
წყლის სისტემების მონტაჟების ექსპერტთან.
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მათთვის არასასურველი სამშენებლო პროცესის შეჩერება / შეწყვეტისთვის. 

ძირითადად ესაა კომპანიის ხელმძღვანელობისა და ნებართვის გამცემი 

ადმინისტრაციული ორგანოსთვის წერილობითი მიმართვა ინდივიდუალურად 

თუ ერთობლივი განცხადების საფუძველზე. ასევე, ფართოდ აპრობირე-

ბული საპროტესტო აქციები და სასამართლოში სარჩელის წარდგენა. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ბოლო დროს ნებართვების გაცემა მშენებლობებთან დაკავ-

შირებით გამკაცრებულია, თუმცა დიდ გამოწვევად რჩება წინა პერიოდში 

გაცე მული ნებართვები, რომელთა ირგვლივ დავა წლებია გრძელდება. 

გასულ წლებში გაცემული ნებართვების ფონზე, ქალაქის უბნებში ხშირად 

გვხვდება ქაოსური განაშენიანება და დამახინჯებული ხედები, რაც არასა-

ხარბიელო საცხოვრებელ გარემოს ქმნის მოსახლეობისთვის უამრავი მიზეზის 

გათვალისწინებით. კერძოდ, აფერხებს ჰაერის ცირკულაციას, ჩრდილავს მზის 

სინათლეს; კორპუსებს შორის მინიმალური დისტანცია დისკომფორტს უქმნის 

მაცხოვრებლებს. რეკრეაციული სივრცეების არარსე ბობა ან მინიმალური 

სივრცე სკვერისთვის მასშტაბური განაშენიანების ფონზე დიდი პრობლემაა, 

რისი თვალსაჩინო მაგალითია სპორტის სასახლის მიმდებარე მშენებლობები.

ერთ-ერთი მწვავე საკითხია რეკრეაციულ ზონებში მშენებლობების წამოწ-

ყება, როდესაც ზონის სტატუსი იცვლება მშენებლობის სრულად განსახორ-

ციელებლად. ამის მაგალითად ვაკის პარკში სასტუმრო „ბუდაპეშტის“ მშე-

ნებლობა გამოდგება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე 

ალტერნატივამ“ გაასაჩივრა. რამდენიმეწლიანი დავა 2019 წელს მერიასა 

და კომპანიის წარმომადგენლებს შორის მორიგებით დასრულდა, რომლის 

თანახმად, ვაკის პარკში სასტუმრო „ბუდაპეშტი“ აღარ აშენდა( on.ge). ხშირად 

მოქალაქეთა ჯგუფის ინტერესების დასაცავად ერთეული ადამიანები იბრ-

ძვიან და უმრავლესობა პასიურ როლს ირჩევს, რაც თავისთავად, შედეგებზეც 

აისახება. სასტუმრო „ბუდაპეშტის“ შემთხვევა საგულისხმო მაგალითია, 

რომ კარგად დაგეგმილი აქტივობები და შედეგზე ორიენტირება მიზნის 

მისაღწევად აუცილებელია.

ასევე პრობლემურია ნებართვების გაცემამდე დაწყებული მშენებლობები. 

ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ნებართვა მშენებლობის დაწყებიდან რამ-

დენიმე თვეში გაცემულა. აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმება სამშე ნებლო 

კომპანიის მიერ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციისა და მერიიდან 

გამოთხოვილი ინფორმაციის შედარებით შეიძლება („ლიბერალი“). 
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აქტიური განაშენიანების ფონზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიი-

დან გამოთხოვილ, ბოლო არასრული 5 წლის საჯარო ინფორმაციაზე დაყრ-

დნობით, შემდეგი სურათი გამოიკვეთა: გასაჩივრებული მშენებლობის 

ნებართვებთან დაკავშირებით წარდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრების 

ძალზე მცირე რაოდენობა კმაყოფილდება. მაგალითად, 2018 წ - 2022 წ მაისის 

ჩათვლით შემოსული 2249 საჩივრიდან - 304 სრულად და 63 - ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა, რაც საერთო რაოდენობის 16 %-ია. 

ცალკეული წლების მიხედვით, მონაცემები ასე გამოიყურება: 

წლები

ადმინისტრაციული 
საჩივრების 
საერთო 
რაოდენობა

დაკმაყოფილებული 
საჩივრების 
რაოდენობა

ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილებული 
საჩივრების 
რაოდენობა

2018 577 97 7

2019 561 110 25

2020 482 50 11

2021 483 33 12

2022 
(½)

146 14 8

მოცემული სტატისტიკიდან ორი მნიშვნელოვანი საკითხი იკვეთება: 1. ადმი-

ნისტრაციული საჩივრების ყოველწლიური ტენდენცია იკლებს; 2. დაკ მაყო-

ფილებული საჩივრების რაოდენობა შემოსულ საჩივრებთან მიმართებით 

ჯამურად ძალიან დაბალია. ეს უკანასკნელი საფუძველს გვა ძლევს, ამ ორ 

მოვლენას შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი დავინახოთ. ამასთან, ტოვებს 

სივრცეს ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან უფრო შედეგიანი 

რეაგირებისთვის. 
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მშენებლობებთან დაკავშირებული საკითხები/დავები წინასაარჩევნო 
შეხვედრებისას ხშირად არ განიხილება. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების 
წარმომადგენლების მიერ საკითხით დაინტერესებისა და მისი მოგვარების 
დაპირება გაიცემა, თუმცა არჩევნების შემდეგ, როგორც წესი, ინტერესი 
იკლებს და დაპირება დაპირებად რჩება. 

რეკომენდაციები

» საჭიროა ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი სამსა-
ხურის გააქტიურება, საკითხის ფართოდ გაშუქება და მოქალაქეთა 
უკეთ ინფორმირება. 

» ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი სამსახურის მე-
ტად გააქტიურება - კომპანიის მიერ მშენებლობის ნებართვის 
მიღე ბაზე შემოსული განცხადების მომენტიდან - ნებართვის გა-
ცე მამდე. საკითხის განხილვამდე აქტიური მონიტორინგი უნდა 
იწარმოებოდეს აღნიშნული საკადასტრო კოდის მიმდებარე ტერი -
ტორიაზე, რათა თავიდან აიცილონ ნებართვის მიღებამდე დაწყე-
ბული მშენებლობები. 

» მნიშვნელოვანია კვალიფიციური კადრების მობილიზება და სამშე-
ნებლო პროცესის კონტროლი. ფორმალურად ეს საკითხი თით-
ქოს გათვალისწინებულია, თუმცა პრაქტიკაში არაეფექტიანად 
ხორ  ციელდება. დასაქმებული პერსონალის პროფესიონალიზმის 
ხა  რისხის სტანდარტის განსაზღვრითა და კონტროლით აცი ლე-
ბული იქნება უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები, რაც მაც-
ხოვრებლებს ფინანსურ ზარალს და შექმნილ დისკომფორტს 
(საუკეთესო შემთხვევაში) აარიდებს;
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ძირითადი მიგნებები და 
რეკომენდაციები

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით, საქარ-
თველოს კანონმდებლობის ფარგლებში, ადგილობრივი მოსახ ლეო ბის 
ინტერესების გათვალისწინებით შემუშავდეს საერთო სტანდარ-
ტები, რომელთა დახმარებითაც მოქალაქეებს ადგილობრივი დონის 
საკითხებთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაცია ექნებათ.

• კოდექსების რთული, ოფიციალური ენა ხშირად მოქალაქეებისთვის 
გაუგებარია, ამიტომ აუცილებელია გამოიცეს კოდექსები განმარტე-
ბებით, ან დაინერგოს სხვა მექანიზმები, რომლებიც მოქალაქეებს 
საკუ თარ უფლებებს უკეთ აუხსნის. 

• შემუშავდეს ერთიანი ხედვა, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის პროექტის დაგეგმვაში, მომზადებაში, განხილვასა და 
დამტკიცებაში მოქალაქეები აქტიურად ჩაერთვებიან.

• გაუმჯობესდეს ან დაინერგოს მექანიზმები, რომლებიც ინფრა სტ-
რუქ ტურული პროექტების განხორციელებისას წინასწარ მოიკვლევს 
მოქალაქეთა აზრს და მათ ინტერესებს გაითვალისწინებს.

• მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად ჩატარდეს საინფორ-
მაციო კამპანიები, რომლებიც ნაწილობრივ მაინც აღმოფხვრის 
მოქა ლაქეთა ჩართულობასთან დაკავშირებულ ისეთ ნიჰილისტურ 
დამოკიდებულებებს, როგორიცაა, „ჩემს ერთ ხმას რა აზრი აქვს,“ 
„ქალაქის ბიუჯეტი რა ჩემი საქმეა“ და ა. შ.
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• მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების შესახებ საიტზე თვალსა ჩინო 
უნდა იყოს ინფორმაცია. მთავარ გვერდზე დაემატოს შესაბამისი 
კატე გორია, მოქალაქეთა მიღების დღეები, საათები და ა.შ. (კარგი 
მაგა   ლითია ფოთის, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ-
გვერ  დები, სადაც ცალკე კატეგორიად აქვთ ჩაშლილი - „მოქალაქეს“. 
თუმცა აქაც ხარვეზებია, განთავსებული ინფორმაცია საკმაოდ მწირი 
ან არარსებულია). 

• მონაწილეობის ფორმები ისე უნდა შემუშავდეს, რომ მოქალაქეები 
რო გორც პირისპირ, ისე ონლაინ ფორმატში ჩაერთონ. ეს გაზრდის მათ 
შესაძლებლობას, აიმაღლონ ცნობიერების დონე და დააფიქსირონ თავი-
ანთი პოზიცია ადგილობრივ პოლიტიკასა და საბიუჯეტო პროცე სებში. 

• ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მეტი პრიორიტეტი მიანიჭოს ციფრულ 
ინსტრუმენტებს და ბიუჯეტში გამოყოს თანხა ონლაინ პლატფორმების 
განვითარებისა და გაძლიერებისათვის, რათა ადამიანებს მათთვის 
საჭი რო სერვისებზე წვდომა გაუმარტივდეთ. 

• ასევე, საჭიროა ძალისხმევა საზოგადოებისთვის ციფრული წიგნიე  რე ბის 
უზრუნველსაყოფად. ამ მიზნით შეიძლება შესაბამისი ტრენინ გების 
შემუშავება, შემეცნებითი მასალების მომზადება, ონლაინ ვიდეორგო-
ლების შექმნა, ფართო გავრცელება და სხვ. 

• ადგილობრივი თვითმმართველობა მაქსიმალურად უნდა უზრუნ-
ველყოფდეს შეხვედრებს მოქალაქეებთან და საკრებულოს სხდომებზე 
მათ აქტიურ ჩართულობას. რეგულარულად მოეწყოს საქმიანობის 
ანგარიშის მოსმენები და მოქალაქეებისთვის გონივრული ვადის 
ფარგლებში წინასწარ იყოს ცნობილი ანგარიშის შინაარსი და მისი 
წარდგენის დრო, ადგილი და ფორმატი. 
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დასკვნა
მოქალაქეთა  სამოქალაქო ჩართულობის მექანიზმების არაეფექტურად 
გამოყენება თანამედროვე საზოგადოებებისათვის ნამდვილი გამოწვევაა, 
რადგან მოქალაქეთა საჭიროებების საფუძვლიანი ცოდნისა და ადგილობრივ 
დონეზე მათი ჩართულობის კარგი პრაქტიკის გარეშე წარმოუდგენელია 
დემოკრატიული პროცესების მიმდინარეობა. 

დღემდე არსებულ ტრადიციულ მოცემულობას ტექნოლოგიების სწრაფი 
განვითარებისა და პანდემიური (პოსტპანდემიური) კონტექსტიც ემატება. 
გარდაუვალი ცვლილებები საპასუხო ქმედებებს საჭიროებს. ციფრული ინფრა-
სტრუქტურის დახვეწა/გაფართოება ხელს შეუწყობს მისი ხელმი საწვდომობის 
გაზრდას და მონაწილეობის პრაქტიკის სიცოცხლის უნარიანობას. 

ამრიგად, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ, ყველა მუნიციპალიტეტში აუცი-
ლებელია მაღალი ხარისხის ციფრული პლატფორმის შექმნა, საინფორ მაციო 
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დახვეწა, კომუნიკაციის გაძლიერება და 
არსებული მოდელის გაუმჯობესება (მაქსიმალურად მორგება მოქალაქეთა 
საჭიროებებზე და მათი შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობა). 

მოცემული ხედვის დოკუმენტი და მასში წარმოდგენილი რეკომენდაციები 
ამ პროცესის ხელშეწყობას ემსახურება და მოქალაქეებზე ორიენტირებული, 
ანგარიშვალდებული ადგილობრივი ხელისუფლების ჩამოყალიბებას ისახავს 
მიზნად.
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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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