
ადგილობრივი თვითმმართველობებში მოქალაქეთა თანამონაწილეობის 
პროგრამული ფორმები  

  

თანამონაწილეობის ფორმები სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოთა წარმოებისა და 
ღონისძიებათა განხორციელების პროექტებში  

 

აკტიური მოქალაქეთა ჩართულობის სამოქალაქო თანამონაწილეობის ფორმები 

 

სამოქალაქო (მონაწილეობითი) ბიუჯეტი; 

 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა;  

 

თანამონაწილეობითი დაგეგმარება / საზოგადოებრივი 

სივრცეების დაგეგმვა 

 

სამოქალაქო (ადგილობრივი) ინიციატივა 

მუნიციპალიტეტების მართვაში თანამმართველობითი მონაწილეობის ფორმები 

 
დასახლების საერთო კრება; 

 
პეტიცია; 

 
სამოქალაქო მრჩევეთა საბჭო; 

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა; 

 

მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 
ანგარიშების მოსმენა. 
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მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის თანადაფინანსების პროგრამები 
თანამონაწილეობის ფორმები 

 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსების 
პროგრამა;  

 

ორგანიზაციული სტრუქტურების თანადაფინანსების 
პროგრამა  სპონსორის, დონორის მოძიების შემთხვევაში;  

 
სოციალური თემების თანადაფინანსების პროგრამა;  

 

კულტურული თემების თანადაფინანსების პროგრამა;  

 
სპორტული თემების თანადაფინანსების პროგრამა;  

 
განათლების თემების თანადაფინანსების პროგრამა;  

 

ადგილობრივი ინიციატივებით მოქალაქეთა მიერ 
შემუშავებული თანადაფინანსების ინოვაციური პროგრამები.  

 

სპონსორის სურვილით ინდივიდუალური დაფინანსების 
პროექტების თანადაფინანსება; 

  

  



ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა 
ჩართულობის თითოეული ფორმის განხორციელებისთვის 

გამოიყენება შემდეგი საკანონმდებლო აქტები:  

  

საქართველოს კონსტიტუციის და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 
ევროპული ქარტიის  ქვემოთ მოყვანილი მუხლები განკუთვნილია მოქალაქეთა 
ჩართულობის ყველა ფორმისთვის.   

 

1. საქართველოს კონსტიტუცია  - საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს 
უზენაესი კანონია. მას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა სხვა 
სამართლებრივი აქტების მიმართ. ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა 
შეესაბამებოდეს საქართველოს კონსტიტუციას (საქართველოს 
კონსტიტუციისმე-10 მუხლის პირველი პუნქტი).  საქართველოს 
კონსტიტუციის მე-7, მე-17 მუხლები და მე-9 თავი ეხება მოქალაქეთა 
ჩართულობის პრონციპებს, აზრის თავისულად გამოხატვის უფლებასა, 
ადგილობრივი  თვითმმართველობის დანიშნულებასა და მოქალაქეთა 
ჩართულობის მნიშვნელობას თვითმმართველობის განხორციელებაში.  
  

მუხლი 7. ტერიტორიული მოწყობის საფუძვლები  

1. საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა განსაკუთრებულ გამგებლობას 
მიეკუთვნება:  

ა) კანონმდებლობა ადამიანის უფლებების, საქართველოს მოქალაქეობის, 
მიგრაციის, ქვეყანაში შემოსვლისა და ქვეყნიდან გასვლის, საქართველოში სხვა 
სახელმწიფოს მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა დროებით ან 
მუდმივად ყოფნის შესახებ;  
ბ) სისხლის სამართლის, სასჯელაღსრულების, სამოქალაქო სამართლის, 
ინტელექტუალური საკუთრების, ადმინისტრაციული სამართლის, შრომის 
სამართლის, საპროცესო კანონმდებლობა; მიწის, წიაღისეულისა და სხვა 
ბუნებრივი რესურსების კანონმდებლობა; ფარმაცევტული საშუალებების 
კანონმდებლობა; კანონმდებლობა საგანმანათლებლო დაწესებულების 
სტატუსის მოპოვების, აკრედიტაციისა და აკადემიური ხარისხების შესახებ; 
კანონმდებლობა მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ;  



გ) საგარეო პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები; საგარეო ვაჭრობა, 
საბაჟო და სატარიფო რეჟიმები;  
დ) სახელმწიფოს თავდაცვა, სამხედრო მრეწველობა და იარაღით ვაჭრობა; 
ომისა და ზავის საკითხები; საგანგებო და საომარ მდგომარეობათა 
სამართლებრივი რეჟიმის დადგენა და შემოღება; შეიარაღებული ძალები; 
სასამართლოები და პროკურატურა; სახელმწიფო უსაფრთხოება; კრიმინალური 
პოლიცია და გამოძიება; სახელმწიფო საზღვრის სტატუსი, რეჟიმი და დაცვა; 
სასაზღვრო-სანიტარიული კორდონი;   
ე) სახელმწიფო ფინანსები და სახელმწიფო სესხი; ფულის მოჭრა და ემისია; 
საბანკო, საკრედიტო, სადაზღვევო, საგადასახადო და სახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის ვაჭრობის კანონმდებლობა;  
ვ) სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის რკინიგზა და საავტომობილო 
გზები;ერთიანი ენერგეტიკული სისტემა და რეჟიმი; კავშირგაბმულობა; 
ტერიტორიული წყლების, საჰაერო სივრცის, კონტინენტური შელფის, 
განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის სტატუსები და მათი დაცვა; ავიაცია; 
სავაჭრო ფლოტი; გემთა ალმები; სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
ნავსადგურები; თევზჭერა ოკეანესა და ღია ზღვაში; მეტეოროლოგია; გარემოს 
მდგომარეობაზე დაკვირვების სისტემა; სტანდარტები და ეტალონები; 
გეოდეზია და კარტოგრაფია; ზუსტი დროის დადგენა; სახელმწიფო 
სტატისტიკა.  

2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უფლებამოსილებები და მათი განხორციელების წესი განისაზღვრება 
საქართველოს კონსტიტუციური კანონებით, რომლებიც საქართველოს 
კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილია.  

3. საქართველოს ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობა გადაისინჯება 
საქართველოს კონსტიტუციური კანონით, უფლებამოსილებათა გამიჯვნის 
პრინციპის საფუძველზე, ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საქართველოს 
იურისდიქციის სრულად აღდგენის შემდეგ.  

4. საქართველოს მოქალაქეები ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეებს 
აწესრიგებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის მეშვეობით, საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად. სახელმწიფო ხელისუფლებისა და 
თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებათა გამიჯვნა ეფუძნება 
სუბსიდიარობის პრინციპს. სახელმწიფო უზრუნველყოფს თვითმმართველი  
ერთეულის ფინანსური სახსრების შესაბამისობას ორგანული კანონით 
განსაზღვრულ თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებებთან.  

5. ორგანული კანონით ანაკლიაში იქმნება განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა, 
სადაც ვრცელდება სპეციალური სამართლებრივი რეჟიმი. ორგანული კანონით 



შეიძლება შეიქმნას ასევე სხვა განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონები 
სპეციალური სამართლებრივი რეჟიმით.  

მუხლი 17. აზრის, ინფორმაციის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა და 
ინტერნეტის თავისუფლების უფლებები  

1. აზრისა და მისი გამოხატვის თავისუფლება დაცულია. დაუშვებელია ადამიანის 
დევნა აზრისა და მისი გამოხატვის გამო.  

2. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს 
ინფორმაცია.  

3. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები თავისუფალია. ცენზურა დაუშვებელია. 
სახელმწიფოს ან ცალკეულ პირებს არა აქვთ მასობრივი ინფორმაციის ან მისი 
გავრცელების საშუალებათა მონოპოლიზაციის უფლება.  

4. ყველას აქვს ინტერნეტზე წვდომისა და ინტერნეტით თავისუფლად 
სარგებლობის უფლება.  

5. ამ უფლებათა შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ კანონის შესაბამისად, 
დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი სახელმწიფო ან 
საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ან ტერიტორიული მთლიანობის 
უზრუნველსაყოფად, სხვათა უფლებების დასაცავად, კონფიდენციალურად 
აღიარებული ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან ასაცილებლად ან 
სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის 
უზრუნველსაყოფად.  

6. კანონი უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობას 
სახელმწიფო უწყებებისაგან და თავისუფლებას პოლიტიკური და არსებითი 
კომერციული გავლენისაგან.  

7. მედიაპლურალიზმის დაცვის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში აზრის 
გამოხატვის თავისუფლების რეალიზების, მასობრივი ინფორმაციის ან მისი 
გავრცელების საშუალებათა მონოპოლიზაციის თავიდან აცილების 
უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე მაუწყებლობისა და ელექტრონული 
კომუნიკაციის სფეროში მომხმარებელთა და მეწარმეთა უფლებების დასაცავად 
შექმნილი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს ინსტიტუციური და 
ფინანსური დამოუკიდებლობა გარანტირებულია კანონით.  

  

თავი მეცხრე. ადგილობრივი თვითმმართველობა 

  

 მუხლი 74. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, საზღვრები, 
სამართლებრივი საფუძვლები  



  

1) საქართველოს მოქალაქეები ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეებს 
აწესრიგებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 
აღმასრულებელი ორგანოების მეშვეობით. წარმომადგენლობითი ორგანო 
აირჩევა საყოველთაო, თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების 
საფუძველზე ფარული კენჭისყრით. აღმასრულებელი ორგანოები 
აღასრულებენ წარმომადგენლობითი ორგანოების გადაწყვეტილებებს და 
ანგარიშვალდებული არიან მათ წინაშე.   

2) თვითმმართველი ერთეული არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. 
გადაწყვეტილებას თვითმმართველი ერთეულის შექმნის, გაუქმების ან მისი 
საზღვრების შეცვლის თაობაზე შესაბამის თვითმმართველ ერთეულებთან 
კონსულტაციით მთავრობის წარდგინებით იღებს პარლამენტი.  

3) ადგილობრივი თვითმმართველობა ხორციელდება ორგანული კანონით 
დადგენილი წესით.  

  



2. ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ -   
თანამედროვე სამყაროში ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელების საერთაშორისო სტანდარტების დამდგენ დოკუმენტებს შორის 
დემოკრატიულ ქვეყანათა უმრავლესობა ხელს აწერს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შესახებ ევროპულ ქარტიას  და ამით საკუთარი 
კანონმდებლობის ნაწილად აქცევს. ქარტიის მნიშვნელობას ხაზს უსვამს ისიც, რომ 
დღესდღეობით მას ხელს აწერს ევროპის საბჭოს ყველა – ორმოცდაშვიდივე 
სახელმწიფო.  

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ წარმოადგენს 
იმ ფუძემდებლურ აქტს, რომელშიც ოპტიმალურად არის კონცენტრირებული 
განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნების თვითმმართველობის განხორციელების 
სფეროში დაგროვებული გამოცდილება.  

ქარტიის საერთო მიზანია, ადგილობრივი თვითმმართველობის მეშვეობით 
უზრუნველყოს სახელმწიფოებში ეფექტური და მოქალაქეებთან დაახლოებული 
მმართველობა. ამ მიზნის მიღწევას ქარტია, პირველ რიგში, უკავშირებს 
დემოკრატიული პრინციპის რეალიზებას, რის საფუძველზეც მოქალაქეებს აქვთ 
უფლება, მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო საქმეების წარმართვაში.  ქარტიის 
პრეამბულა მიუთითებს, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციის პირობებში, 
დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპის საფუძველზე ჩამოყალიბებული 
უფლებების რეალიზაცია ყველაზე ეფექტურად ადგილობრივ დონეზე ხორციელდება.  

საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2005 წლის 1 

აპრილიდან რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 

26.10.2004 წლის N 515 – IIს დადგენილებით  

ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ  

 სტრასბურგი, 15.X.1985  

პრეამბულა  

ქვემორე ხელმომწერი ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები, 
ითავლისწინებენ რა, რომ ევროპის საბჭოს მიზანს წარმოადგენს მის 
წევრებს შორის უფრო დიდი ერთიანობის მიღწევა იმ იდეალებისა და 
პრინციპების დაცვის მიზნით, რომლებიც წარმოადგენენ მათ საერთო 
მემკვიდრეობას; ითვალისწინებენ რა, რომ ამ მიზნის მიღწევის ერთ-ერთ 
მეთოდს წარმოადგენს მმართველობის სფეროში ხელშეკრულებების 
დადება; ითვალისწინებენ რა, რომ ხელისუფლების ადგილობრივი 



ორგანოები წარმოადგენენ ნებისმიერი დემოკრატიული რეჟიმის ერთ-
ერთ ძირითად საფუძველს; ითვალისწინებენ რა, რომ მოქალაქეთა 
უფლება მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო საქმეების წარმართვაში 
წარმოადგენს ერთ-ერთ დემოკრატიულ პრინციპს, რომელიც საერთოა 
ევროპის საბჭოს ყველა წევრი სახელმწიფოსათვის; ითვალისწინებენ რა, 
რომ სწორედ ადგილობრივ დონეზე შეიძლება ყველაზე ეფექტურად ამ 
უფლების პირდაპირი რეალიზაცია; დარწმუნდნენ რა იმაში, რომ 
ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების არსებობას, რომლებსაც 
გააჩნიათ რეალური პასუხისმგებლობა, შეუძლია უზრუნველყოს 
ეფექტური და ამასთან, მოქალაქესთან დაახლოებული მმართველობა; 
აცნობიერებენ რა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაცვა და 
გაძლიერება სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში წარმოადგენს მნიშვნელოვან 
წვლილს დემოკრატიისა და ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის 
პრინციპებზე დაფუძნებული ევროპის მშენებლობისათვის;  

  



3. საქართველოს ორგანული კანონი - „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“  
მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში 
საქართველოში დღეს ერთერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია. თვითმმართველობის 
რეფორმის პროცესში მას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. სწორედ ამ საკითხებს 
არეგულირებს საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ ქვემოთ მოცემული მუხლები:  

მუხლი 6. საქართველოს მოქალაქეთა მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელების უფლება  

1. საქართველოს მოქალაქენი ადგილობრივ თვითმმართველობას ახორციელებენ 
საქართველოს კონსტიტუციის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 
ევროპული ქარტიის“, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და 
შეთანხმებების, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ და საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტების 
შესაბამისად.  

2. საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ამ კანონითა და საარჩევნო 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით აირჩიონ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოები და არჩეულ იქნენ ამ ორგანოებში, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, 
ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, 
ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი 
მდგომარეობისა.  

კარი IV 

მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში  

თავი XI  

მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის  

განხორციელებაში  

მუხლი 85. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის გარანტიები და ფორმები  

1. მუნიციპალიტეტის ორგანოები და მუნიციპალიტეტის ორგანოების 
თანამდებობის პირები ვალდებული არიან, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შექმნან 
ორგანიზაციული და მატერიალურ-ტექნიკური პირობები მოქალაქეთა მიღების, 
მოქალაქეებთან შეხვედრების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობაში, მათ 
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შორის, კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომებში, მოქალაქეთა 
მონაწილეობისა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის გამჭვირვალობისათვის.  

2. ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, ამ კანონით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო 
და კანონქვემდებარე აქტებითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ ფარგლებში და 
დადგენილი წესით, შეუზღუდავად ისარგებლოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებით.  

3. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაითვალისწინოს შესაბამისი პროგრამები.  

4. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ფორმებია:  

ა) დასახლების საერთო კრება;  

ბ) პეტიცია;  

გ) სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო;  

დ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის 

სხდომებში მონაწილეობა;  

ე) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა.   

5. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ამ კანონით განსაზღვრული ფორმების 
გარდა, შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
სხვა ფორმები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.  

მუხლი 851 ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა  

1. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
უზრუნველყოფის მიზნით განახორციელონ ღონისძიებები თავიანთი საქმიანობისა 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 

Commented [VA11]: 

 
რაც შეეხება მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმებს, 
რომლებიც ზემოთაა ჩამოთვლილი, პირდაპირ არ 
რეგულირდება საქართველოს ორგანული კოდექსის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“, 
მაგრამ ამავე კოდექსის 85-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 
თანახმად ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, ამ კანონით, 
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე აქტებითა და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ ფარგლებში 
და დადგენილი წესით, შეუზღუდავად ისარგებლოს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
ფორმებით, ხოლო მე-3 პუნქტის დანაწესის  
შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტში გაითვალისწინოს შესაბამისი პროგრამები. 
სწორედ აღნიშნული მოქალაქეთა ჩართულობის 
ფორმები:  სპონსორის სურვილით ინდივიდუალური 
დაფინანსების პროექტების თანადაფინანსება,  
ორგანიზაციული  სტრუქტურების  
თანადაფინანსების  პროგრამა  სპონსორის, დონორის 
მოძიების შემთხვევაში, სოციალური თემების 
თანადაფინანსების პროგრამა, კულტურული თემების 
თანადაფინანსების პროგრამა, სპორტული თემების 
თანადაფინანსების პროგრამა,  განათლების თემების 
თანადაფინანსების პროგრამა, ადგილობრივი 
ინიციატივებით მოქალაქეთა მიერ შემუშავებული 
თანადაფინანსების ინოვაციური პროგრამები 
წარმოადგენს მოქალაქეთა ჩართულობის დამატებით 
ფორმებს, რომლებიც რეგულირდება ადგილობრივი 
თვითმმართველობის (საკრებულო/მერია) მიერ 
მიღებული სამართლებრივი აქტებით. 

Commented [VA12]: მოქალაქეთა ჩართულობის 
ერთ-ერთი ფორმაა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, 
რასაც არეგულირებს საქართველოს ორგანული 
კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსის“ 851 მუხლი.  
 



მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
ინფორმირებისათვის.  

2. მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და დაწესებულებების, აგრეთვე 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით მოქმედი კერძო სამართლის 
იურიდიული პირების საქმიანობის საჯაროობასთან, მათ შორის, კოლეგიური 
ორგანოს სხდომის საჯაროობასთან, და საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან 
დაკავშირებული საკითხები წესრიგდება ამ კანონით, საქართველოს სხვა 
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით და მათ საფუძველზე მიღებული 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებებით.  

3. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, საქართველოს 
კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით გამოაქვეყნონ 
მიღებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, მათი პროექტები და სხვა 
საჯარო ინფორმაცია. მუნიციპალიტეტის ორგანოები აგრეთვე ვალდებული არიან, ამ 
კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების შესაბამისად, გამოაქვეყნონ ან/და 
საჯაროდ გამოაცხადონ:  

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) დასახლების საერთო კრების ოქმები, მერიის მიერ შესაბამისი ოქმის ან მისი 
ასლის მიღებიდან 10 დღის ვადაში;  

დ) ამ კანონის შესაბამისად, ინფორმაცია დასახლების 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, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ მისი დამტკიცებიდან 10 დღის ვადაში;  

თ) მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმა, მისი დამტკიცებიდან 10 
დღის ვადაში;  



ი) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 
გაწეული მუშაობის შესახებ ამ კანონით გათვალისწინებული ანგარიშები, 
შესაბამისი ანგარიშის წარდგენიდან 10 დღის ვადაში;  

კ) პეტიცია, მისი რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში;  

ლ) ამ კანონის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 
წერილობითი ინიციატივა, მისი რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში.  

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია ქვეყნდება ან/და 
საჯაროდ ცხადდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 56-ე და 57-
ე მუხლების შესაბამისად ან/და ქვეყნდება პროაქტიულად.  

5. მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია შესაბამისი 
გადაწყვეტილებით გააფართოოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული 
სავალდებულოდ გამოსაქვეყნებელი ან/და საჯაროდ გამოსაცხადებელი ან/და 
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა.   

 

მუხლი 852 . დასახლების საერთო კრება  

1. დასახლების საერთო კრება (შემდგომ – საერთო კრება) არის 
სოფლის/დაბის/ქალაქის მოსახლეობის თვითორგანიზაციისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის განხორციელებაში 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.  

2. საერთო კრების სახელწოდება შედგება შესაბამისი დასახლების კატეგორიის 
დასახელებისგან („სოფელი“/„დაბა“/„ქალაქი“), დასახლების სახელწოდებისგან და 
ზოგადი სახელწოდებისგან („საერთო კრება“).  

3. საერთო კრების წევრია შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული 
ამომრჩეველი. საერთო კრებაში სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობის უფლება 
აქვთ აგრეთვე შესაბამისი დასახლების ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების 
მესაკუთრეს და ამ დასახლებაში მცხოვრებ სხვა სრულწლოვან პირს.  

4. ეს კანონი განსაზღვრავს საერთო კრების უფლებამოსილებებს, მისი მოწვევისა 
და საქმიანობის წესს იმ დასახლებისთვის, რომელში რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს არ აღემატება.  

Commented [VA13]: მოქალაქეთა 
ჩართულობის ფორმა - დასახლების საერთო კრება, 
მისი ჩატარების წესი და გადაწყვეტილების მიღება  
რეგულირებულია  საქართველოს ორგანული კანონი 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 852 
მუხლით. აღნიშნული შესაძლებელია ასევე 
გამოყენებულ იქნეს სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამის განხორციელებისას.  
 



5. იმ დასახლებისთვის, რომელში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 
500-ს აღემატება, შეიძლება დაწესდეს საერთო კრების დასახლების ცალკეულ 
ნაწილებში ეტაპობრივად მოწვევის პროცედურა. საერთო კრების დასახლების 
ნაწილებში გამართვისა და საქმიანობის წესს განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო ამ კანონის 855 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად.  

6. იმ დასახლებაში, რომელში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-
ს აღემატება, მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-5 
პუნქტის შესაბამისად, საერთო კრების უფლებამოსილებები, მისი მოწვევისა და 
საქმიანობის წესი განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით, 
აგრეთვე ამ დასახლებაში შექმნას რამდენიმე საერთო კრება და, ამ კანონის 
გათვალისწინებით, განსაზღვროს მათი უფლებამოსილებანი, სახელწოდებები და 
საქმიანობის წესი.  

7. საერთო კრება უფლებამოსილია თავისი საქმიანობის წარმართვის და მისი 
ხელშეწყობის მიზნით საკუთარი შემადგენლობიდან აირჩიოს საერთო კრების 
რჩეული. საერთო კრების რჩეულის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს 
შესაბამისი საერთო კრების წევრთა არანაკლებ 5%-ს.  

8. საერთო კრების რჩეული უძღვება საერთო კრებას, უზრუნველყოფს საერთო 
კრების გადაწყვეტილების მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოებისთვის 
წარდგენას, აგრეთვე ასრულებს საერთო კრების ცალკეულ დავალებებს.  

9. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება მომდევნო 
საერთო კრების შეკრებამდე ვადით. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილება 
ავტომატურად გრძელდება, თუ მომდევნო საერთო კრება საერთო კრების ახალ 
რჩეულს არ აირჩევს. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილება ავტომატურად 
შეიძლება გაგრძელდეს ზედიზედ არაუმეტეს 5-ჯერ.  

10. საერთო კრების საქმიანობაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ქალისა და 
მამაკაცის თანასწორი მონაწილეობის შესაძლებლობა.  

  

მუხლი 853. დასახლების საერთო კრების უფლებამოსილება  

1. საერთო კრება უფლებამოსილია:  

ა) განიხილოს შესაბამისი დასახლებისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური და 
ეკონომიკური საკითხები და მუნიციპალიტეტის ორგანოებისთვის წარსადგენად 
მოამზადოს შესაბამისი წინადადებები;  

Commented [VA14]:  



ბ) განიხილოს შესაბამის დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტები 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მათ ასახვამდე და მუნიციპალიტეტის ორგანოებს 
წარუდგინოს დასაბუთებული შენიშვნები და წინადადებები;   

გ) განიხილოს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები და 
მუნიციპალიტეტის ორგანოებისთვის წარსადგენად მოამზადოს შესაბამისი 
შენიშვნები და წინადადებები;  

დ) ორგანიზება გაუწიოს შესაბამისი დასახლებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების 
გადაწყვეტაში, კერძოდ, დასახლების ტერიტორიის დასუფთავებაში, საქველმოქმედო 
საქმიანობაში, დასახლების ინფრასტრუქტურის შეკეთებასა და მოწესრიგებაში და 
სხვა იმ სფეროებში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას, რომლებიც არ 
ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, და, საჭიროების შემთხვევაში, 
დახმარებისთვის მიმართოს მუნიციპალიტეტის ორგანოებს;  

ე) მიიღოს გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის პეტიციის 
წარდგენის შესახებ;  

ვ) მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივით განიხილოს დასახლების საზღვრების 
დადგენისა და შეცვლის საკითხები და მოამზადოს შესაბამისი წინადადებები;  

ზ) მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოს წარდგინებით განიხილოს დასახლების 
ტერიტორიაზე არსებული ქონების მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების 
ნუსხაში შეტანის საკითხი და მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოს წარუდგინოს 
საკუთარი შენიშვნები;  

თ) განიხილოს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრებაზე ინიციირებული 
საკითხი;  

ი) უფლებამოსილების ფარგლებში დავალებები მისცეს საერთო კრების რჩეულს;  

კ) განახორციელოს ამ კანონითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი 
დადგენილებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებები.  

2. საერთო კრებაზე საკითხის განხილვის შედეგად მიღებული წინადადება, 

შენიშვნა, დავალება საერთო კრების გადაწყვეტილების სახით ფორმდება საერთო 

კრების ოქმით.   

3. საერთო კრების გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოებს 
რეაგირებისთვის წარედგინებათ ამ კანონის 855 მუხლის მე-5 პუნქტით 
განსაზღვრული წესით. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, 
განიხილონ საერთო კრების გადაწყვეტილება და განხილვის შედეგების შესახებ 



დასაბუთებული პასუხი ამ კანონითა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით განსაზღვრულ ვადებში აცნობონ საერთო კრების შესაბამის წევრებს ან 
საერთო კრების რჩეულს.  

4. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, უზრუნველყონ ამ მუხლის 
პირველი პუნქტის „ბ“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საკითხების საერთო 
კრებისთვის განსახილველად წარდგენა.  

მუხლი 854 . დასახლების საერთო კრების მოწვევის წესი  

1. საერთო კრების მოწვევის ინიციირების უფლება აქვთ:  

ა) შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 5%-ს;  

ბ) მუნიციპალიტეტის მერს – საკუთარი ინიციატივით ან მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს შუამდგომლობით;  

გ) საერთო კრების რჩეულს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 
საერთო კრების მოწვევის ინიციირებისათვის შესაბამის დასახლებაში 
რეგისტრირებული არანაკლებ 3 ამომრჩევლის შემადგენლობით იქმნება 
საინიციატივო ჯგუფი. საინიციატივო ჯგუფი მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს 
განცხადებას საერთო კრების მოწვევის შესახებ ინიციატივის რეგისტრაციის 
თაობაზე. განცხადებაში უნდა მიეთითოს საინიციატივო ჯგუფის წევრის სახელი, 
გვარი, მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი (არსებობის შემთხვევაში). 
განცხადებას თან უნდა ერთოდეს საინიციატივო ჯგუფის წევრების პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები და საერთო კრების დღის წესრიგი. 
საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილი საკითხები საინიციატივო ჯგუფმა 
კონკრეტულად უნდა ჩამოაყალიბოს.   

3. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობას და საერთო კრების მოწვევის შესახებ 
ინიციატივას არეგისტრირებს მერია. საინიციატივო ჯგუფზე ინიციატივის 
რეგისტრაციის ცნობას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერი ან მის მიერ 
უფლებამოსილი მოხელე შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის 
ვადაში.  

4. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობისა და საერთო კრების მოწვევის შესახებ 
ინიციატივის რეგისტრაციის თაობაზე ინფორმაცია და საერთო კრების დღის 
წესრიგი, ამ კანონის 851 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საჯაროდ ქვეყნდება.  

Commented [VA15]:  



5. რეგისტრაციაზე უარი დასაშვებია, თუ დარღვეულია ამ კანონის მოთხოვნები ან/და 
საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილი საკითხების განხილვაგადაწყვეტა არ 
განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის ან/და საერთო კრების უფლებამოსილებას.  

6. საინიციატივო ჯგუფის წევრს უფლება აქვს, რეგისტრაციაზე მუნიციპალიტეტის 
მერის ან მის მიერ უფლებამოსილი მოხელის უარი გაასაჩივროს საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად.  

7. საინიციატივო ჯგუფი საერთო კრების მოწვევის ინიციატივის მქონე 
ამომრჩეველთა სიის შედგენას იწყებს რეგისტრაციის ცნობის მიღების დღიდან. 
სიაში მიეთითება შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული ამომრჩევლის 
სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი (დღე, თვე, წელი), საქართველოს მოქალაქის 
პირადი ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი და ხელმოწერა. სიის ყოველ ფურცელს 
ხელს აწერს საინიციატივო ჯგუფის წევრი.  

8. რეგისტრაციის ცნობის მიღების დღიდან არაუგვიანეს 1 თვისა საინიციატივო 
ჯგუფი მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს განცხადებას საერთო კრების 
მოწვევის შესახებ. განცხადებაში მიეთითება საერთო კრების მოწვევის თარიღი, 
დრო და ადგილი (შესაბამისი დასახლების ტერიტორიის ფარგლებში). 
განცხადებას თან ერთვის ამ მუხლის მე-7 პუნქტით დადგენილი წესით 
შეგროვებული, შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 
არანაკლებ 5%-ის ხელმოწერები.  

9. საერთო კრების მოწვევის თარიღად შეიძლება განისაზღვროს ამ მუხლის მე8 

პუნქტით გათვალისწინებული განცხადების წარდგენის დღიდან არაუადრეს მე-15 

დღე.  

10. საერთო კრება უფლებამოსილია შეიკრიბოს საერთო კრების მოწვევის თარიღის, 
დროისა და ადგილის შესახებ ინფორმაციის რეგისტრაციის ცნობის მიღების 
შემთხვევაში. რეგისტრაციის ცნობას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერი ან მის მიერ 
უფლებამოსილი მოხელე შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის 
ვადაში. რეგისტრაციაზე უარი დასაშვებია, თუ დარღვეულია ამ კანონის 
მოთხოვნები. რეგისტრაციაზე მუნიციპალიტეტის მერის ან მის მიერ 
უფლებამოსილი მოხელის უარი შეიძლება გასაჩივრდეს ამ მუხლის მე-6 პუნქტის 
შესაბამისად.  

11. საერთო კრების დღის წესრიგის და მოწვევის თარიღის, დროისა და ადგილის 
შესახებ ინფორმაცია ამ კანონის 851 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად საჯაროდ 
ქვეყნდება ინფორმაციის რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში.  



12. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 
საერთო კრების მოწვევის შესახებ ინიციატივას მერიის მიერ რეგისტრაცია არ 
ესაჭიროება. აღნიშნულ შემთხვევაში საერთო კრების მოწვევის თარიღის, დროისა 
და ადგილის შესახებ ინფორმაცია რეგისტრირდება ამ მუხლის მე-8–მე-11 
პუნქტებით დადგენილი წესით, გარდა საერთო კრების მოწვევის ინიციატივის 
მქონე ამომრჩეველთა სიის წარდგენის პროცედურისა.  

13. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრების მოწვევის ინიციირება ხდება ამ 
მუხლის მე-4, მე-9 და მე-11 პუნქტების მოთხოვნათა დაცვით. მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს შუამდგომლობით მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრების 
მოწვევის პროცედურას განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 
მუნიციპალიტეტის მერს უფლება არ აქვს, საერთო კრების დღის წესრიგში 
შეიტანოს საერთო კრების რჩეულის არჩევის საკითხი.  

14. იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული, მუნიციპალიტეტის 
მერი ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ინიციატივით საერთო კრების 
მოწვევა წელიწადში არანაკლებ 2-ჯერ.   

15. საერთო კრების მოწვევის ორგანიზებას, მათ შორის, ამ მუხლის მე-11  

პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის შესაბამის დასახლებაში გავრცელებას, 
უზრუნველყოფენ მერია და საინიციატივო ჯგუფი, აგრეთვე საერთო კრების რჩეული 
(არსებობის შემთხვევაში).  

მუხლი 855 . დასახლების საერთო კრების საქმიანობის წესი  

1. საერთო კრება უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საერთო კრების წევრთა 
არანაკლებ 20%-ისა. საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების წევრთა რეგისტრაციის 
ორგანიზებას უზრუნველყოფს/უზრუნველყოფენ საინიციატივო ჯგუფი ან/და მერიის 
უფლებამოსილი მოხელე ან/და საერთო კრების წევრები. რეგისტრაციისას მიეთითება 
საერთო კრების წევრის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი (დღე, თვე, წელი), 
საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი და ხელმოწერა.  

2. საერთო კრების ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის 
საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს 
საინიციატივო ჯგუფის ის წევრი, რომლის ხელმოწერაც შესაბამის განცხადებაში 
პირველია მითითებული, ხოლო მისი არყოფნისას – საინიციატივო ჯგუფის სხვა 
წევრი ან საინიციატივო ჯგუფის თანხმობით – მერიის უფლებამოსილი მოხელე. 
საერთო კრების ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 
საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს მერიის 

Commented [VA16]:  



უფლებამოსილი მოხელე. იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული, 
საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს საერთო კრების რჩეული.  

3. საერთო კრების ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს საერთო კრების მდივანი. 
საერთო კრების ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე 
მოწვევის შემთხვევაში საერთო კრების მდივნის ფუნქციას ასრულებს საინიციატივო 
ჯგუფის წევრი, ხოლო ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 
საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში – მერიის უფლებამოსილი მოხელე. იმ 
დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული, საერთო კრების მდივნის 
ფუნქციას ასრულებს საერთო კრების რჩეული ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.   

4. საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო 
კრების წევრთა ხმების უმრავლესობით. კენჭისყრა, როგორც წესი, ხელის აწევით 
იმართება. კენჭისყრის ფორმას საერთო კრების წევრებს აცნობს ამ მუხლის მე-2 
პუნქტით განსაზღვრული პირი. საერთო კრების გადაწყვეტილებით შეიძლება 
დადგინდეს კენჭისყრის სხვა ფორმა. საერთო კრების ეტაპობრივად, დასახლების 
ცალკეულ ნაწილებში გამართვისას ჯამდება საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო 
კრების წევრთა ყველა ხმა, თუ ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.  

5. საერთო კრებაზე დგება საერთო კრების ოქმი. საერთო კრების ოქმში 
მითითებული უნდა იქნეს საერთო კრების გამართვის თარიღი და ადგილი, ოქმის 
ნომერი, საერთო კრების მიერ განხილული საკითხი და მიღებული გადაწყვეტილება, 
საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების წევრთა რაოდენობა და, საჭიროების 
შემთხვევაში, სხვა ინფორმაცია. საერთო კრების ოქმს ხელს აწერენ ამ მუხლის მე-2 და 
მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული პირები. საერთო კრების ოქმის ასლის მერიაში 
წარდგენას უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პირი საერთო 
კრების გამართვიდან 7 დღის ვადაში.  

6. მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილებით ამტკიცებს საერთო კრების 
ტიპურ დებულებას. საერთო კრების ტიპური დებულებით ამ კანონის შესაბამისად 
განისაზღვრება საერთო კრების მოწვევასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები, 
საერთო კრების დასახლების ნაწილებში გამართვის, საერთო კრებაზე საკითხების 
ინიციირების, მათი განხილვისა და კენჭისყრის გამართვის პროცედურა, საერთო 
კრების მდივნისა და საერთო კრების რჩეულის უფლებები და მოვალეობები, საერთო 
კრების რჩეულის არჩევის პროცედურა. ამ კანონისა და საქართველოს სხვა 
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების შესაბამისად საერთო კრების ტიპური 
დებულებით შეიძლება აგრეთვე განისაზღვროს საერთო კრების საქმიანობასთან 
დაკავშირებული სხვა საკითხები.   



მუხლი 86. პეტიცია  

1. პეტიციის წარდგენის უფლება აქვთ შემდეგ სუბიექტებს:  

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 

1%-ს;  

ბ) საერთო კრებას.  

2. მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია პეტიციის წარდგენის უფლება 
მიანიჭოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 
უფრო ნაკლებ რაოდენობას.  

3. საერთო კრების გადაწყვეტილების შესაბამისად, საერთო კრების სახელით პეტიციის 
წარდგენას უზრუნველყოფს საერთო კრების რჩეული ან/და საერთო კრების მიერ 
უფლებამოსილი პირი.  

4. პეტიცია იწერება და შეიტანება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
სახელზე. პეტიციის სახით შეიძლება წარდგენილ იქნეს:  

ა) ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი;  

ბ) მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
პროექტის ძირითადი პრინციპები ან კონკრეტული წინადადებები;  

გ) მუნიციპალიტეტისთვის ან/და დასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის 
პრობლემებიდან გამომდინარე საკითხების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სხდომაზე შესწავლის, განხილვისა და გადაწყვეტის მოთხოვნა.  

5. პეტიცია უნდა შეიცავდეს:  

ა) შესაბამისი განცხადების ტექსტს;  

ბ) პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებლის/მომხსენებლების (არაუმეტეს 3 
პირისა), სახელს, გვარს, მისამართს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს (არსებობის 
შემთხვევაში) და საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის ასლს;   

გ) პეტიციის წარდგენის თარიღს;  

დ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 
შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პეტიციის 
წარმდგენი ამომრჩევლების სიას;  

Commented [VA17]: მოქალაქეთა 
ჩართულობის ფორმა - პეტიცია, მისი 
თვითმმართველობაში წარდგენის და 
გადაწყვეტილების მიღების წესი რეგულირებულია  
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ 86-ე მუხლით.   



ე) ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტს, ხოლო ამ მუხლის 
მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – მოსამზადებელი 
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის ძირითად 
პრინციპებს ან კონკრეტულ წინადადებებს;  

ვ) ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 
კონკრეტულად ჩამოყალიბებულ მოთხოვნას და შესაბამის დასაბუთებას.  

6. შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პეტიციის 
წარმდგენი ამომრჩევლების სია უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: შესაბამისი 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლის სახელს, გვარს, 
დაბადების თარიღს (დღე, თვე, წელი), საქართველოს მოქალაქის პირად ნომერს, 
რეგისტრაციის ადგილს და ხელმოწერას.  

7. პეტიციას არეგისტრირებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი. იგი 
უზრუნველყოფს პეტიციის ამ კანონის 851 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად 
გამოქვეყნებას.  

8. პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებელს/მომხსენებლებს პეტიციის 
რეგისტრაციის მოწმობა ეძლევა/ეძლევათ მისი რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
მიმართვიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში. რეგისტრაციაში გატარებაზე უარი დასაშვებია, 
თუ დარღვეულია ამ კანონის მოთხოვნები ან/და პეტიციით გათვალისწინებული 
საკითხის გადაწყვეტა არ განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას.  

9. პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებელს/მომხსენებლებს უფლება 
აქვს/აქვთ, რეგისტრაციაში გატარებაზე უარი საქართველოს კანონმდებლობის 
შესაბამისად გაასაჩივროს/გაასაჩივრონ სასამართლოში.   

10. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პეტიციას 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო განიხილავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღებისათვის ამ კანონითა და 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით.  

11. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პეტიცია 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებით, მისი რეგისტრაციიდან 
7 დღის ვადაში, შესასწავლად გადაეცემა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის 
კომისიას ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაო ჯგუფის შექმნის წინადადებით, ან 
აღნიშნული პეტიცია უფლებამოსილების შესაბამისად, განსახილველად ეგზავნება 
მუნიციპალიტეტის მერს. მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის 



საკრებულოს ბიუროს მიერ პეტიციის გადაგზავნიდან 1 თვის ვადაში იღებს 
გადაწყვეტილებას პეტიციის შესასწავლად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაო 
ჯგუფის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ ან პეტიციას უგზავნის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის კომისიას.  

12. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი კომისია ან სამუშაო ჯგუფი 
პეტიციას ამ მუხლის მე-11 პუნქტით განსაზღვრული წესით მიღებიდან 15 დღის 
ვადაში განიხილავს და იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:  

ა) პეტიციის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მომზადების მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე;  

ბ) ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პეტიციის 
შესწავლისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომისთვის განსახილველად 
წარდგენის თაობაზე;  

გ) პეტიციის განხილვის მიზანშეუწონლად მიჩნევის თაობაზე.  

13. ამ მუხლის მე-11 და მე-12 პუნქტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები 
მიღებიდან 5 დღის ვადაში უნდა ეცნობოს პეტიციის წარმდგენ სუბიექტს.   

14. ამ მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მისი მიღებიდან 1 თვის ვადაში 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას განსახილველად წარედგინება შესაბამისი 
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი. 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამისი დადგენილების პროექტს განიხილავს 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღებისათვის ამ კანონითა და 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით.  

15. ამ მუხლის მე-12 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მისი მიღებიდან 1 თვის ვადაში მზადდება 
პეტიციის შესახებ დასკვნა და პეტიცია დასკვნასთან ერთად განსახილველად 
წარედგინება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას. მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო პეტიციასთან დაკავშირებით შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს 1 თვის 
ვადაში.  

16. ამ მუხლის მე-12 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
გადაწყვეტილება მიღებიდან 15 დღის ვადაში წარედგინება მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს. მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამის ინფორმაციას ცნობად იღებს 
ან არ ეთანხმება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი კომისიის ან სამუშაო 
ჯგუფის გადაწყვეტილებას და იღებს სხვა, შესაბამის გადაწყვეტილებას.  



17. ამ მუხლის მე-14 და მე-15 პუნქტებით განსაზღვრული ვადები 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით შეიძლება 1 თვით გაგრძელდეს.  

18. მუნიციპალიტეტის მერი ვალდებულია განიხილოს მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ბიუროს მიერ უფლებამოსილების შესაბამისად გადაგზავნილი პეტიცია 
და განხილვის შედეგების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და პეტიციის 
წარმდგენ სუბიექტს აცნობოს პეტიციის განსახილველად მიღებიდან 1 თვის ვადაში. 
ეს ვადა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს თანხმობით შეიძლება 1 თვით 
გაგრძელდეს.   

19. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს/საკრებულოს კომისიის/სამუშაო ჯგუფის 
სხდომაზე პეტიციას წარადგენს/წარადგენენ და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს/საკრებულოს კომისიის/სამუშაო ჯგუფის სხდომაში ამ კანონის 87-ე 
მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სათათბირო ხმის უფლებით 
მონაწილეობს/მონაწილეობენ პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის 
მომხსენებელი/მომხსენებლები.  

20. ამ მუხლის მე-18 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის მერს მოსთხოვოს პეტიციის 
განხილვის შედეგების შესახებ ანგარიშის ან/და პეტიციის შესახებ დამატებითი 
ინფორმაციის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე პირადად წარდგენა.  

21. პეტიციის განხილვის შემდეგ მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამის 
გადაწყვეტილებას მიღებიდან 10 დღის ვადაში აცნობებს პეტიციის წარმდგენ 
სუბიექტს, გარდა ამ მუხლის 22-ე პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.  

22. თუ პეტიცია საერთო კრების მიერ არის წარდგენილი, პეტიციის განხილვის 
შედეგების შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ორგანოების შესაბამისმა 
მოსამსახურეებმა საერთო კრებას უნდა წარუდგინონ უშუალოდ – შესაბამისი 
გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 თვის ვადაში ან/და უნდა წარუდგინონ საერთო  
კრების რჩეულს – შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში.  

23. პეტიციის რეგისტრაციასთან, ხელმოწერების შემოწმებასთან და პეტიციის 
განხილვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები ამ მუხლის შესაბამისად 
განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით.  

24. მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია, ამ მუხლის ნორმების 
გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით განსაზღვროს 
პეტიციის ელექტრონული ფორმით წარდგენის წესი.  

მუხლი 861. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო  

Commented [VA18]: მოქალაქეთა 
ჩართულობის ერთ-ერთ ფორმას  წარმოადგენს 
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, რომლის შექმნის და 
მისი უფლება-მოსილებები  მოცემულია 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ 861 მუხლში. 



1. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო არის მუნიციპალიტეტის მერის/რაიონის 
გამგებლის სათათბირო ორგანო. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში 
შედიან მეწარმე იურიდიული პირების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წარმომადგენლები. ამ კანონის შესაბამისად, 
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობას ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის 
მერი/რაიონის გამგებელი. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა 
განისაზღვრება არანაკლებ 10 წევრით.  

2. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში ერთი სქესის წარმომადგენელთა რაოდენობა 
1/3ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო უფლებამოსილი არ 
არის, თუ დარღვეულია ამ პუნქტის მოთხოვნა.  

3. მუნიციპალიტეტის მერი ვალდებულია მის მიერ დამტკიცებულ სამოქალაქო 
მრჩეველთა საბჭოს განსახილველად წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
პროექტი, მუნიციპალიტეტის სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტები, 
მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ წინადადებები, 
აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტების 
პროექტები, ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები. მუნიციპალიტეტის 
მერის მიერ დამტკიცებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხვა 
უფლებამოსილებები და მისი საქმიანობის წესი განისაზღვრება სამოქალაქო 
მრჩეველთა საბჭოს დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერი.  

4. რაიონის გამგებლის მიერ დამტკიცებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 
უფლებამოსილებები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება სამოქალაქო მრჩეველთა 
საბჭოს დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს რაიონის გამგებელი.  

5. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება ფორმდება სამოქალაქო 
მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმით. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო იკრიბება 
არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ.  

   

       მუხლი 87. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კომისიის სხდომებში მონაწილეობა  

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კომისიის, აგრეთვე მთავრობის სხდომები საჯაროა, გარდა საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.   

2. ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, წინასწარი შეტყობინების ან/და წინასწარი 
ნებართვის გარეშე დაესწროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს კომისიის საჯარო სხდომებს.  

Commented [VA19]:  
მოქალაქეებს უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის 
სხდომებში. აღნიშნული წარმოადგენს საქართველოს 
ორგანული კანონში „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ 87-ე მუხლში. 



3. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კომისიის საჯარო სხდომებზე დასწრების მსურველთათვის სხდომათა დარბაზში 
ადგილები უნდა იყოს გამოყოფილი. თუ სხდომაზე დასწრების მსურველთა 
რაოდენობა აღემატება მათთვის სხდომათა დარბაზში გამოყოფილი ადგილების 
რაოდენობას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი ვალდებულია უზრუნველყოს 
მის ხელთ არსებული იმ ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რომლებიც სხდომაზე 
დასწრების მსურველებს სხდომის მსვლელობის მოსმენის საშუალებას მისცემს.  

4. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კომისიის საჯარო სხდომებზე დამსწრე პირებს უფლება აქვთ, წინასწარი ნებართვის 
გარეშე, მაგრამ მხოლოდ სხდომის თავმჯდომარის თანხმობის შემთხვევაში, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით დაუსვან 
შეკითხვები მომხსენებელს და თანამომხსენებელს, გააკეთონ განმარტება და 
განცხადება, წარადგინონ ინფორმაცია.  

  

       მუხლი 88. მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 
მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა  

  

1. მუნიციპალიტეტის მერი და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი 
ვალდებული არიან, წელიწადში ერთხელ მაინც, არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრული წესით 
მოაწყონ საჯარო შეხვედრები მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან და წარუდგინონ 
მათ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ, ანგარიშის განხილვისას უპასუხონ 
მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს.   

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველს უფლება 
აქვს, შეუზღუდავად დაესწროს მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრის საჯარო ანგარიშების განხილვას.  

3. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოები ვალდებული არიან, უზრუნველყონ 
მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული 
მუშაობის შესახებ ამ კანონით გათვალისწინებული ანგარიშების გამოქვეყნება.  

  

Commented [VA20]: მუნიციპალიტეტის 
მერი და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები 
ვლდებულნი არიან მოსახლეობას წარუდგინონ 
ანგარიში მათ მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ.  
აღნიშნული წარმოადგენს მოქალაქეთა ჩართულობის 
ფორმას საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 88-ე 
მუხლის შესაბამისად. 


