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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 

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 ექვს რეგიონში: თბილისში, 

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

ავტორები: პროექტის „რეგიონების უზრუნველყოფა ინფორმაციით და ამომრჩეველთა 

გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ მონაწილეები (წალენჯიხის ჯგუფი, 2022)

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
დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა - დაიცვას 
ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობისა და ღიაობის პრინციპები. 
საქართველოში ამ ყველაფერთან ერთად, პრობლემურია ადგილობრივი 
თვითმმართველობის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის დაბალი 
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მონაცემები. 

საკანონმდებლო თვალსაზრისით, მონაწილეობითი დემოკრატიის უზრუნ-
ველსაყოფად მნიშვნელოვანი გარანტიები შეიქმნა. ერთ-ერთი მათგანია 
საქართველოს ორგანული კანონი - „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი,“ რომელიც მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებს 2015 წლიდან 
არეგულირებს.

კოდექსით გათვალისწინებულია მოქალაქეთათვის ადგილობრივი თვით-
მმართველობის განხორციელების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტები. თავის 
მხრივ, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია თანასწორად, ყველა სოციალური 
ჯგუფის ჩართულობით დაგეგმოს და განახორციელოს თვითმმართველი 
ერთეულის საქმიანობისა და მონაწილეობის ფორმების შესახებ მოსახლეობის 
ინფორმირების კონკრეტული ღონისძიებები. მსგავსი ძალისხმევა ქმნის 
ხალხის მსახურების სწორ სტანდარტსა და მონაწილეობით კულტურას. ამ 
ღონის ძიებებით - დამატებით თვითმმართველობის განხორციელების ახალი 
და საუკეთესო მოდელი მიიღწევა. 

ინფორმირებული სამოქალაქო საზოგადოება უფრო მეტად არის ჩართული 
საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მონაწილეობს ადგილობ-
რივი თვითმმართველობის საქმიანობაში და მეტი შესაძლებლობა აქვს, 
საინტერესო ხედვა და ინიციატივები წარმოადგინოს კარგი მმართველობის 
უზრუნველსაყოფად. 

საგულისხმოა, რომ საქართველოში ხსენებულ ინსტრუმენტებს და შესაძ-
ლებლობებს სათანადოდ და ეფექტურად არ იყენებენ, რაც განპირო  ბებულია 
მოქალაქეთა ცნობიერების დაბალი დონით, მოტივაციისა და რეალური 
შედეგისადმი რწმენის არარსებობით.

კვლევის მიზანია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა მონაწილეო-
ბის პროცესში გამოწვევებისა და ინფორმაციის საჯაროობის კუთხით არსე-
ბული პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი დაძლევისთვის საჭირო 
რეკომენდაციების შემუშავება. 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის 
რეფორმა და საკანონმდებლო ბაზა

2013 წელს დაწყებული ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის 
ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი, დეკლარირებული მიზანი ადგილობრივ დონეზე 
მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება იყო. კოდექსის დამტკიცებისთანავე 
საქართველოს მთავრობას დაეკისრა ვალდებულება, 2015 წლის 1 იანვრამ დე 
მოემზადებინა და საქართველოს პარლამენტისათვის წარედგინა კანონ-
პროექტი ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის დამატებითი ფორმების შესაქმნელად. 2015 წლის ივლისში 
საქართველოს პარლამენტმა განიხილა და დაამტკიცა ცვლილებათა პაკეტი, 
რომლის თანახმადაც, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები დაიხვეწა. ესენია: ა) დასახლების 
საერთო კრება (‘საერთო კრება’) ბ) პეტიცია გ) სამოქალაქო მრჩეველთა 
საბჭო დ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კომისიის სხდომებში მონაწილეობა ე) მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის 
და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 
ანგარიშების მოსმენა1. ამათგან უკვე არსებობდა და გაუმჯობესდა პეტიციისა 
და სხდომებში მონაწილეობის კომპონენტები. 

დასახლების საერთო კრება არის მოქალაქეთა მონაწილეობის  ფორმა, 
რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული 
ამომრჩევლის ამ დასახლებისა და მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი 
საკითხების განხილვის, გადაწყვეტისა და აღნიშნული მუნიციპალიტეტის 
ორგანოების წინაშე ინიციირების პროცესებში ქმედით ჩართულობას.  
მათ შეუძლიათ განიხილონ მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკონომიკური  
საკითხები, იმსჯელონ არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე და მუნი-
ციპალიტეტის შესაბამის ორგანოებს წარუდგინონ  შეთავაზება,  სხვადასხვა 
სახის წინადადებები თუ  მომზადებული სამოქმედო გეგმა.  დასახლების 
საერთო კრების საქმიანობის წესს კანონი დეტალურად განსაზღვრავს. 

პეტიცია (ელექტრონული და მატერიალური) - მონაწილეობის ფორმა, 
რომ ლის მიხედვითაც, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 
ამომრ ჩეველთა არანაკლებ 1%-ს ან საერთო კრებას შეუძლია შეიტანოს: 

1 https://rm.coe.int/1680784818 
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ა) ნორ მატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი; ბ) 
მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
პროექტის ძირითადი პრინციპები ან კონკრეტული წინადადებები; გ) მუნი-
ციპა ლიტეტისთვის ან/და დასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის პრობლე-
მებიდან გამომდინარე საკითხების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 
შესწავლის, განხილვისა და გადაწყვეტის მოთხოვნა.

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო - მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო 
ორგანო, რომლის შემადგენლობაში შედიან მეწარმე იურიდიული პირების, 
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
წარმომადგენლები. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობას 
ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერი და მისი შემადგენლობა არანაკლებ 10 
წევრით განისაზღვრება. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კომისიის სხდომებში მონაწილეობა - სხდომები საჯაროა, გარდა საქართვე-
ლოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ნებისმიერ 
პირს აქვს უფლება, წინასწარი შეტყობინების ან/და წინასწარი ნებართვის 
გარეშე დაესწროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მისი კომისიის საჯარო 
სხდომებს. საჯარო სხდომებზე დამსწრე პირებს უფლება აქვთ, დაუსვან 
შეკითხვები თავმჯდომარეს, მომხსენებელს და თანამომხსენებელს. 

მუნიციპალიტეტის /მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 
გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა - მუნიციპალიტეტის /
მერი და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვალდებულნი არიან, წელი-
წადში ერთხელ მაინც, არაუგვიანეს პირველი ნოემბრისა, მოაწყონ საჯარო 
შეხვედრები მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან და გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიში წარუდგინონ; მისი განხილვისას მუნიციპალიტეტის 
ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხონ.

აღნიშნული ჩამონათვალი არ ზღუდავს მუნიციპალიტეტს. მას აქვს უფლე-
ბამოსილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის კოდექსით განსაზღვრული ფორმების გარდა, 
შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს ადგი-
ლობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონა-
წილეობის სხვა ფორმები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს 
კანონმდებლობას. 
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2015 წელს განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე, ადგილობ რივი 
თვითმმართველობის კოდექსს დაემატა 851 მუხლი – ინფორმაციის ხელ-
მი სა წვდომობის თაობაზე. აღნიშნული მუხლით განისაზღვრა მუნიციპა-
ლიტეტების ვალდებულება, საქართველოს კანონმდებლობით განსა ზღვ  რულ 
შემთხვევებში და დადგენილი წესით გამოაქვეყნონ მიღებული ადმინი სტრა-
ციულ-სამართლებრივი აქტები, მათი პროექტები და სხვა საჯარო ინფორ-
მაცია. დაკონკრეტდა აქტების ჩამონათვალი, რომელიც გამოქვეყნებას 
ექვემ დებარება:

ა)  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კომისიისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, აგრეთვე 
მთავრობის სხდომების ოქმები, შესაბამისი სხდომის გამართვიდან 
10 დღის ვადაში. 

ბ)  სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომების ოქმები, შესაბამისი 
სხდომის გამართვიდან 10 დღის ვადაში. 

გ)  საერთო კრების ოქმები, გამგეობის/მერიის მიერ შესაბამისი ოქმის 
ან მისი ასლის მიღებიდან 10 დღის ვადაში.

დ)  ამ კანონის შესაბამისად, ინფორმაცია საერთო კრების დღის წესრიგის 
და გამართვის თარიღის, დროისა და ადგილის შესახებ.

ე)  საანგარიშო წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის მისი წარდგენიდან 10 დღის 
ვადაში. 

ვ)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი. 

ზ)  მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა, მუნიციპალი-
ტეტის საკრებულოს მიერ მისი დამტკიცებიდან 10 დღის ვადაში. 

თ)  მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმა, მისი დამტკიცებიდან 
10 დღის ვადაში. 
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ი)  მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებუ ლოს 
წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ამ კანონით გათვა ლისწი-
ნე ბული ანგარიშები, შესაბამისი ანგარიშის წარდგენიდან 10 დღის 
ვადაში. 

კ) პეტიცია, მისი რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში. 

ლ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე 
მეტის ან მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრ-
ჩეველთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 20%-ის წერილობითი 
ინი ციატივა გამგებლისთვის/ მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების 
შესახებ, მისი რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში. ამასთანავე, კოდექსი 
აძლევს შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აღნიშნული 
ნუსხა გააფართოოს2.

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ამ რეგულაციების გარდა, საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის თანახმად, ყოველი 
წლის 10 დეკემბრამდე, საქართველოს ყველა საჯარო დაწესებულება (მათ 
შორის, მუნიციპალიტეტების ორგანოები) ვალდებულია, პარლამენტს, 
პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და „საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნეს“ წარუდგინოს ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ, 
რომელშიც მის მიერ მიღებული და უარყოფილი მოთხოვნები და გაცემული 
პასუხები აისახება. „10 დეკემბრის ანგარიში“ ასევე უნდა შეიცავდეს 
ინფორმაციას ვადების დარღვევისა და ყველა სხვა პროცედურული საკითხის 
შესახებ. მართალია, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი განსაზღვრავს 
იმ ინფორმაციის ჩამონათვალს, რასაც ანგარიში უნდა მოიცავდეს, თუმცა 
საჯარო დაწესებულებებში არ არსებობს ანგარიშის ერთიანი ფორმა, რაც 
უარყოფით გავლენას ახდენს მათ ხარისხზე.3

2 https://rm.coe.int/1680784818 

3 IDFI, 2017 https://idfi.ge/public/upload/IDFI_Photos_2017/idfi_general/Engagement_Practice_
Assessment_in_Municipalites_of_Georgia_Final_geo.pdf 
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მოქალაქეთა ჩართულობა -  
ზოგადი კონტექსტი
კვლევების მიხედვით4, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში 2015 
წლის ივლისში შესულმა ცვლილებებმა ადგილობრივ დონეზე საზოგა დოებრივი 
ჩართულობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩო მნიშვ  ნელოვნად 
გააუმჯობესა. დღევანდელი მოცემულობით, მოქალაქეთა მონა წი ლეობის 
საკანონმდებლო ჩარჩო ცენტრალურ დონეზე ადგილობრივ სტან დარტს 
ჩამორჩება. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტურ სამოქალაქო ჩარ თულო
ბას სამი ძირითადი რამ აფერხებს: 

1.  სამოქალაქო ჩართუ ლობის კუთხით  ადგილობრივი თვით მმარ თვე
ლობის ორგანოების წარმომადგენელთა კომპეტენციის ნაკ ლე ბობა; 

2.  გადაწყვეტილებების მიმღებთა და სამოქალაქო საზო გადოების წარ
მომადგენელთა მხრიდან პოლი ტიკური ნების ნაკლებობა; 

3.  ინოვაციური მიდგომების არარსებობა. 

საინტერესოა, რომ ყველა ძირითადი გამოწვევა ერთმანეთს უკავშირდება. 
მაგალითად, არასაკმარისი პოლიტიკური ნება ზოგ შემთხვევაში გამომდინა-
რეობს საჯარო მოხელეების არასაკმარისი უნარებიდან. პოლიტიკური ნება კი, 
თავის მხრივ, გავლენას ახდენს ინოვაციაზე და რესურსების მობილიზებაზე 
სამოქალაქო ჩართულობის სისტემის მოდერნიზაციისთვის. „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის“ თანახმად, საქართველოს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებს ევალებათ პოლიტიკისა და 
სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება, თუმცა მოქალაქეთა ჩართულობაზე 
პასუხისმგებელი თანამშრომლები არ ჰყავთ. ადგილობრივი ხელისუფლების 
წარმომადგენლებისთვის ამ მიმართულებით რეგულარული ტრენინგები არ 
არის გათვალისწინებული5.

რაც შეეხება კონკრეტულად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს, „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 2017 წლის შეფასების მიხედვით6, რომლის 
დროსაც ორგანიზაციამ მუნიციპალიტეტიდან გამოითხოვა 2015-2016 წლების 
მონაცემები შემდეგ საკითხებზე: დასახლების საერთო კრება, სამოქალაქო 

4 IDFI, 2017

5 IDFI, 2017

6 https://transparency.ge/ge/blog/mokalaketa-chartulobis-mekanizmebi-arasakmarisad-
gamoqenebuli-resursi-samegrelo-zemo-svanetis-m 
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მრჩეველთა საბჭო, თანამდებობის პირთა მიერ გაწეული საქმიანობის 
შესახებ ანგარიშების წარდგენა, მოქალაქეთა საკრებულოს სხდომებზე 
ჩართვის მექანიზმები, საკრებულოს წევრთა შეხვედრები ამომრჩევლებთან 
- გაირკვა, რომ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკვლევი 
პერიოდის განმავლობაში ოთხი პეტიცია დარეგისტრირდა, რომელთაგან სამს 
საკრებულომ მხარი დაუჭირა (აღნიშნული პეტიციების შინაარსის შესახებ 
წალენჯიხის საკრებულომ ხედვის დოკუმენტზე მომუშავე ჯგუფს ინფორმაცია 
არ მიაწოდა); მეოთხე პეტიციას, რომელიც შეეხებოდა წალენჯიხის ორ სოფელს: 
ჯგალსა და მედანს შორის არსებული გზის რეაბილიტაციას, საკრებულომ 
მუნიციპალიტეტის მწირი რესურსებიდან გამომდინარე, მხარი არ დაუჭირა. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მოსაზრებით, პეტიციის 
უფლების გამოყენებას გარკვეულწილად აფერხებს საკანონმდებლო 
დათქმა, რომლის თანახმადაც, პეტიციის ინიციირების უფლება კონკრეტულ 
თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებული ამომრჩევლის 1%-ს აქვს. 
მუნიციპალიტეტებში ხშირად რთულია დიდი რაოდენობით მოქალაქეთა 
მობილიზება. ასევე შესაძლებელია, კონკრეტული საკითხი, რომლის შესახებაც 
პეტიცია მზადდება, ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 1%-ზე ნაკლებს 
აინტერესებდეს. შესაბამისად, აუცილებელია, პეტიციის წესით საკრებულოს 
დადგენილების პროექტის ინიციირების შესაძლებლობა ამომრჩეველთა 
უფრო მცირე ჯგუფებსაც მიეცეს. 7

ძირითადი მიგნებები
მოკვლევა ჩატარდა აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის მრავალპარტიული 
დემო კრატიისთვის (EECMD) მიერ პროექტის - „რეგიონების უზრუნველყოფა 
ინფორმაციით და ამომრჩეველთა გაძლიერება დემოკრატიისთვის“ ფარგ-
ლებში. კვლევის მიზანი იყო ინფორმაციის შეგროვება შემდეგ საკითხებ თან 
დაკავშირებით: 

• წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა გადაწყვეტი-
ლების მიღების პროცესში ჩართულობის დონე;

• მოქალაქეთა სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ხარისხი;

• საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა - პროაქტიული გამოქვეყნება 
(ვებგვერდის გამართული ფუნქციონირება და ხელმისაწვდომობა);

7 მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები - არასაკმარისად გამოყენებული რესურსი 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო (transparency.ge) 
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მოქალაქეთა ინფორმირებულობა თვითმმართველობის საქმიანობაში ჩართუ-
ლობის გზებთან დაკავშირებით.

კვლევის ფარგლებში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში გამოიკითხა 20 რესპონ დენ ტი, 
რომელთა ასაკი 18-დან 65 წლამდე მერყეობდა. დაცული იყო სქესთა ბალანსი. 

გამოკითხვის შედეგად ირკვევა, რომ გამოკითხულთა უმეტესობას სახელმწი-
ფო სერვისების რაობაზე ინფორმაცია არა აქვს. მათი მიღებისას არსებულ 
პრობლემად სამედიცინო მომსახურების ხარვეზებს, სამედიცინო პერსონალის 
ნაკლებობას, სოფლებში უტრანსპორტობას და ა.შ. ასახელებენ, რაც სახელმწიფო 
სერვისებს არ განეკუთვნება. ისინი, ვინც საკითხში ერკვევა, ამბობენ, რომ 
ყველაზე ხშირად სარგებლობენ ისეთი სახელმწიფო სერვისებით, როგორიცაა 
პირადობის მოწმობის აღება, დაბადების რეგისტრაცია, ქონების რეგისტრაცია. 

•  სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობას აფერხებს მომსახურების 
გაზრ  დილი ფასები, რიგები (დაწესებულებებს ჰყავთ მხოლოდ 2 
თანამშრომელი, რის გამოც მოქალაქეებს დიდხანს უწევთ ლოდინი); 

•  რაიონში არსებულ ცენტრებს შეზღუდული ფუნქციები აქვთ, რის გამოც 
მოქალაქეებს უხდებათ წასვლა სხვა რაიონის იუსტიციის სახლებში 
(ზუგდიდი, ფოთი). მაგალითისთვის, შეუძლებელია ადგილობრივ 
მუნიციპალიტეტში მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული თუ სხვა 
საკითხების მოგვარება. 

•  არსებული ცენტრები არ არის ადაპტირებული შშმ პირე ბისათვის, რის 
გამოც ისინი ვერ გადაადგილდებიან და ახლობლების/ნათესავების 
დახმარებას საჭიროებენ (ხელით გადაჰყავთ). 

საჯარო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით, ზოგიერთმა გამო-
კითხულმა დაასახელა მოძრავი, მობილური პუნქტების არსებობა (აღნიშნულ 
პრაქ ტიკას იყენებს ლიბერთი ბანკი, რომლის მოძრავი ავტომობილი სოფლებში 
გა დაა დგილდება და მოქალაქეებს კუთვნილი პენსიის აღების საშუალებას აძლევს). 

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებზე მოქალაქეებს მწირი ინფორმაცია 
აქვთ. არ არსებობს ადგილობრივი მედია (ტელევიზია, პრესა), ხანშიშესული 
მოსა ხლეობა არ იყენებს ინტერნეტს. სოფლებში ხელი არ მიუწვდებათ საკაბელო 
ინტერნეტზე - ახალგაზრდები სარგებლობენ სმარტფონებითა და მობილური 
ინტერნეტით. 
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მუნიციპალიტეტის ვებგვერდი8 ინფორმაციული და გამართულია; განთავსებულია 
ინფორმაცია მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების, ინიციატივების, სოფლის 
პროგრამების, დასაქმების შესაძლებლობების, სოციალური პროგრამების, სა-
ხელმწიფო სერვისების შესახებ, თუმცა მოქალაქეები მას იშვიათად სტუმრობენ. 

მასშტაბური შეკრებებისას მერის წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოსახლეობის ინფორმირებას უზრუნველ-
ყოფენ. სხვა შემთხვევაში, დაგეგმილი სხდომებისა თუ სხვა საკითხების შესახებ 
ინფორმაცია ვებგვერდზეა ხელმისაწვდომი, თუმცა, როგორც უკვე აღინიშნა, 
მოქალაქეები მას არ იყენებენ. ინფორმაცია ქვეყნდება სოციალური მედიის 
გვერდზე (facebook). ზოგჯერ საკრებულოს სხდომები facebook live-ის საშუალებით 
გადაიცემა, თუმცა იმის გამო, რომ მოსახლეობამ წინასწარ არ იცის, ნაკლები 
ადამიანი ადევნებს თვალს. დასწრების შემთხვევაშიც შეზღუდულია პროცესში 
მონაწილეობის შესაძლებლობა, შეკითხვის დასმა, კომენტარი და ა.შ. 

ხელმისაწვდომობის პრობლემაა ისიც, რომ გამოკითხულთა უმეტესობამ 
სხდომებზე დასწრებასთან დაკავშირებით საკუთარი უფლება არ იცის; ასევე, რა 
ფორმით შეიძლება თვითმმართველობის საქმიანობაში ჩართვა; მათ არასოდეს 
მიუღიათ მონაწილეობა ბიუჯეტის განხილვაში. ერთ-ერთმა მონაწილემ აღნიშნა, 
რომ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის ვებგვერდიდან სრულ ყოფილი 
ინფორმაციის მიღება რიგ საკითხებზე თითქმის შეუძლებელია. წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაცია 
არასრულყოფილია და word-ის ფორმატის მხოლოდ ორ ფურცელს მოიცავს. 
ინფორმაცია მოცემულია არა ჩაშლილად, არამედ - მხოლოდ მშრალი ციფრების 
სახით და შესაბამისი დოკუმენტური დასაბუთება არ ახლავს.

ყველა სამსახურს და ა(ა)იპ-ებს აქვთ დამოუკიდებელი გვერდები სოციალურ 
ქსელებში, რაც ართულებს ინფორმაციის მოპოვებას. მოქალაქეებს მიაჩნიათ, 
რომ უმჯობესია ერთიანი, კოორდინირებული გვერდის არსებობა. 

შეკითხვაზე, რა ფორმით უნდა გაიზარდოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მოქალაქეთა ჩართულობა, რესპონდენტების უმეტესობა უპასუხებს, რომ მათ 
ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ ადმინისტრაციული ერთეულების, სოფლების 
რწმუნებულებმა და არა ვებგვერდმა თუ სოციალურმა მედიამ. მოსახლეობა 
ინფორმაციის მიღებისთვის პირდაპირ კომუნიკაციას ამჯობინებს და არა 
ინტერნეტსივრცეს. ეს პასუხი შეიძლება აიხსნას იმ გარემოებით, რომ სოფლებში 
საკა ბელო ინტერნეტი ხელმისაწვდომი არ არის და მოსახლეობა ნაკლებად 
იყენებს ინფორმაციის მიღების ამ გზას. საამისოდ უმეტესად სატელევიზიო 
მაუწყებლობას და პირად კომუნიკაციას მიმართავენ. ადგილობრივი 
მაუწყებლობის არარსებობის გამო ადგილობრივი მოვლენების შესახებ 
ინფორმაციის მიღების ძირითადი გზა პირადი კომუნიკაციაა. 

8 https://tsalenjikha.gov.ge/ge 
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საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული 
გამოქვეყნების პრობლემა 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 
საჯარო ინფორმაციის მოპოვება მუნიციპალური ორგანოებიდან შესაძლებელია 
წერილობითი ფორმით წარდგენილი განცხადებითაც. თუმცა წალენჯიხის 
მერიისა და საკრებულოს (საკრებულოს აპარატის) შემთხვევაში არ არსებობს 
ცალკეული პირველადი ან მეორადი სტრუქტურული ერთეული (სამსახური, 
განყოფილება), რომელიც მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და 
ხელმისაწვდომობის საკითხებზე მუშაობს. ჩვეულებრივ, ეს ფუნქცია ეკისრება 
მერიის ან საკრებულოს აპარატის იურისტს, საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
განყოფილების თანამშრომელს, რომელსაც სამუშაო აღწერილობით სხვა 
ძირითადი ვალდებულებებიც აქვს. მათ შორის, ეს გარემოებაც განაპირობებს, 
რომ ხშირად წერილობითი ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია 
დაუყოვნებლივ არ გაიცემა. 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 სექტემბრის N44 
დადგენილება ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ინტერესების შემცველ 
საჯარო ინფორმაციათა ნუსხას, რომელთა პროაქტიულად გამოქვეყნების 
ვალდებულებაც თავად თვითმმართველ ერთეულს ეკისრება. 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერიის შემთხვევაში ინფორმაცია გამოქვეყ-
ნებულია არასრულად. 
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მოცემულ სურათზეც ნათლად ჩანს ვებგვერდზე ინფორმაციის განთავსების 
ტექნიკური ნაკლოვანება. გარდა იმისა, რომ გამოქვეყნებული ინფორმაცია 
არ არის სისტემურად ორგანიზებული, მიმაგრებული ფაილების ნაწილი 
უსათაუროა; ნაწილი შინაარსობრივად არ ემთხვევა სახელწოდებას და არც 
თანმიმდევრული ფორმატია დაცული. მაგალითისთვის, გამოქვეყნებული 
დოკუმენტი სახელწოდებით - „2013-20 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის 
შესა ხებ,“ რეალურად მხოლოდ 2019 წლის პერიოდს მოიცავს, რაც არაზუსტი 
დასათაურებაა. გარდა ამისა, კრიტიკას ვერ უძლებს დოკუმენტის შინაარ-
სობრივი მხარე, სტრუქტურა და ფორმატი (დოკუმენტების ნაწილი ატვირთულია 
word-ის ფორმატში, ნაწილი pptx სახით). მნიშვნელოვანია არსებობდეს 
ერთიანი სტანდარტი და ანგარიშის სპეციალური ფორმა, რომლითაც 
შესაბამისი სამსახური წერილობითი ანგარიშგებისას იხელმძღვანელებს. 
მომავალში ეს, ადგილობრივი ხელისუფლების ცვლილების მიუხედავად, 
სხვადასხვა დროით ჭრილში საქმიანობის ანგარიშების შედარების შესა-
ძლებლობასაც გაამარტივებს. 

ამ ფაილებში სხვა უზუსტობებსაც შევნიშნავთ. მაგალითად, „2013-18 წლების 
ანგარიში“ რეალურად 2016-17 წლებს მოიცავს და სხვ. 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე წარმოდგენილი ყოველწლიური 
ანგარიშები, თავის მხრივ, მხოლოდ მერიის თუ საკრებულოს მიერ კონკრეტული 
მიმართულებით გაწეული ხარჯების ჯამურ მაჩვენებელს შეიცავს: მაგალითად, 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები – 396806 ლარი. აქედან, 
შრომის ანაზღაურება - 264376 ლარი; წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგე -
ობის ხარჯები - 1144775 ლარი. აქედან, შრომის ანაზღაურება - 784702 ლარი; 
გარე განათების ხარჯები - 129858 ლარი; ამბულატორია-პოლიკლინიკების 
პროგრამა - 204068 ლარი და ა.შ. 

დოკუმენტებში არ არის აღწერილი, შრომის ანაზღაურების გარდა, მუნიცი-
პალი ტეტის საკუთარი უფლებამოსილების განსახორციელებლად რა თანხა 
დაიხარჯა; რომელ დასახლებებში და ადმინისტრაციულ ერთეულებში რა მასშ-
ტაბით მოეწყო გარეგანათებები და რა სამუშაოები შესრულდა მათი მოვლა-
პატრონობისთვის; რას ითვალისწინებს ამბულატორიების მუნიციპალური 
პროგრამა და საანგარიშო პერიოდებში მათი სათანადო ფუნქციონირებისთვის 
რა ღონისძიებები გატარდა. ანგარიშები არ მოიცავს იმ ღონისძიებათა 
დეტალურ აღწერას შესაბამისი შედეგებით, რომელთა განხორციელებას 
თვითმმართველი ერთეულის ფინანსური რესურსი მოხმარდა. 

დადგენილების მიხედვით, ელექტრონულ რესურსზე კვარტალურად 
ქვეყნდება ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების 
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კვარტალურ ოდენობათა შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა 
თანამშრომლებზე (ჯამურად), ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული 
სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და 
სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის 
გარეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით), მუნიციპალიტეტის მიერ 
შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების 
შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის 
საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების 
მითითებით. 

ზემოხსენებული ვალდებულებების მიუხედავად, ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია 
მხოლოდ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე 
და სხვა მოხელეებზე გაცემული ხელფასისა და სახელფასო დანამატის შესახებ 
2017-2021 წლის მონაცემები, 2015-2016 წლის მონაცემები კი გამოქვეყნებულია 
თანამდებობრივი სეგრეგაციის გარეშე. 

ასევე, ელექტრონულ რესურსზე გამოქვეყნებულია მხოლოდ საკრებულოს მიერ 
სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯების წლიური მონაცემები - კვარტალური 
მონაცემების ნაცვლად. 

მერიის შემთხვევაში, წლიურად განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 
ინფორმაციის მსგავსად, ამ ტიპის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ ინფორ-
მაცია არ არის ხელმისაწვდომი. გამოქვეყნებულია მხოლოდ შესყიდვების 2017 
და 2018 წლების გეგმის დოკუმენტი. 

საზოგადოებრივი ინტერესების შემცველი საჯარო ინფორმაციის, მათ შორის, 
ფინანსური ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების დაბალი მაჩვენე ბე-
ლი მიუთითებს, რომ ამ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგა ნო ებში 
კანონიერი ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობის პრინციპი არასა თა-
ნადოდ არის დაცული, რადგან თვითმმართველი ერთეულის აღმასრუ ლე-
ბელი და წარმო მადგენლობითი ორგანო ინფორმაციის ხელმისა წვდომობის 
ეფექტურ მექანიზმებს არ იყენებს.

ამასთან,  როდესაც საჯარო ინფორმაცია ვებგვერდზე სრულად და განსაზღვრული 
პერიოდულობით  არ ქვეყნდება, მომხმარებლისთვის ეს ყველაფერი გაუგე-
ბარია და მარტივად გვერ აღიქვამს. პროცესის არაგანგრძობადობა მიუთითებს, 
რომ მუნიციპალიტეტი თავად უგულებელყოფს საკუთარი დადგენილების 
მოთხოვნებსაც და ხშირ შემთხვევაში, ინფორმაციის ხელმისაწვდომო ბის 
ვალ დებულება მხოლოდ ფორმალურად აქვს. აღნიშნული კი, თავის მხრივ, 
კეთილ სინდისიერ და გამჭვირვალე მმართველობას გამორიცხავს.



რეკომენდაციები 

კვლევის შედეგების საფუძველზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის წარმო-
მად გენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მიერ რეკომენდე ბულია 
შემდეგი საქმიანობა:

• მოსახლეობის ინფორმირება პერიოდულად, სხვადასხვა საკომუნი კა ციო 
არხების საშუალებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცეს  ში 
მონაწილეობისა და გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართულობის ფორ-
მებისა და გზების შესახებ. 

• მონაწილეობის შესახებ ინფორმაციის სისტემატური და უწყვეტი გავ-
რ ცელება პირისპირ კომუნიკაციის გზით, ამ პროცესში ადმინისტრა-
ციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების გადამზა დება მო-
სახ ლეობასთან კომუნიკაციის საკითხებში და შემდეგ ეფექტურად 
თანა მშრომლობა.

• ადგილობრივი ხელისუფლების, საკრებულოს წარმომადგენლებისა 
და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ტრენინგებისა 
და სამუშაო შეხვედრების გამართვა მოქალაქეთა ჩართულობის 
მნიშვნელობისა და ეფექტური გზების შესახებ; განსაკუთრებული 
აქცენტი ახალგაზრდებზე და მათი დაინტერესება.

• მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ანგარიშის წარმოება და საჯარო 
ინფორ მაციის გამოქვეყნება ისეთი გამარტივებული ფორმით, რომელიც 
მოქალაქეებისათვის ადვილად აღსაქმელი და ხელმისაწვდომია.

• მნიშვნელოვანია არსებობდეს ერთიანი სტანდარტი და ანგარიშის 
სპეციალური ფორმა, რომლითაც საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას 
შესაბამისი სამსახური იხელმძღვანელებს.

• სამეგრელოს რეგიონში წარმატებული მუნიციპალიტეტების მიერ 
გამოცდილების გაზიარება.

წალენჯიხის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1818  2022



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.

წალენჯიხის  
რეგიონული განვითარების გზამკვლევი1919  2022



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


