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თვითმმართველობის გაშუქების რიდერი 

 

რატომ გვჭირდება და რა არის 

თვითმმართველობა? 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

დავით ლოსაბერიძე, ზვიად ქორიძე 

კაცობრიობის განვითარება წარმოადგენს ადამიანთა დიდი თუ მცირე ჯგუფების 

მცდელობას, შექმნას ისეთი სოციალური თუ პოლიტიკური სტრუქტურები, 

რომლებიც, მათი ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით, უზრუნველყოფენ 

ადამიანებს ისეთი საზოგადოებრივი სიკეთეებით, რომელთა მიღწევა ცალკე 

ინდივიდს ან მცირე ჯგუფს არ შეუძლია. 
  

სწორედ ამ მიზნით იქმნება სახელმწიფოები, რომლებიც მართლაც ეფექტურად 

ფუნქციონირებენ მთელ რიგ სფეროებში. თუმცა არის რიგი საკითხებისა, რომელთა 

გადაჭრა სახელმწიფოს მიერ, ცენტრალიზებული წესით არ არის მიზანშეწონილი, 

რადგან იგი ადეკვატურად ვერ პასუხობს ადამიანთა მოთხოვნებს. მაგალითისათვის, 

ადგილობრივი ნიუანსების გათვალისწინება ყოველთვის აუცილებელია საერთო 

პოლიტიკის კონტექსტში – ცალკეულ სოფელში როგორ და სად უნდა გაკეთდეს გზის 

საფარი ან გავიდეს წყლის მილი, ამას ცენტრალური ხელისუფლების ვერც ერთი 

წარმომადგენელი ვერ მიხვდება იმ ადამიანებზე უკეთ, რომლებიც ამ სოფელში 

ცხოვრობენ. 

  

ადგილობრივი თვითმმართველობის შექმნის უმთავრეს მიზეზს და მიზანსაც 

სწორედ ამ საკითხების (საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და 

ადგილობრივი/ლოკალური ინტერესების დაკმაყოფილება) გადაწყვეტა 

წარმოადგენს. ანუ, სხვაგვარად იგი უნდა აკმაყოფილებდეს ორ მოთხოვნას: 

  

 ახლოს უნდა იყოს მოსახლეობასთან, რათა ზუსტად გაიგოს, რაა მისთვის 

საჭირო და რა ადგილობრივი ნიუანსები უნდა იყოს გათვალისწუნებული 

და 

 ამ საჭიროებებიდან გამომდინარე, ეფექტურად, ეფექტიანად და 

ადეკვატურად მიაწოდოს საზოგადოებრივი მომსახურება მოსახლეობას 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/ra-aris-thvithmmarthveloba-da-ratom-gvtchirdeba-igi/
http://localreport.jrc.ge/author/natia/


  

ადგილობრივი თვითმმართველობა უფრო ახლოსაა მოქალაქეებთან, ვიდრე 

ცენტრალური ხელისუფლება და ყოველდღიურ შეხებაშია მათთან. შესაბამისად, ჯერ 

ერთი, უფრო ესმის ადგილობრივი საჭიროებები და მეორე, უფრო დიდ ზეგავლენას 

განიცდის საზოგადოებისაგან და შესაბამისად უფრო მეტ ანგარიშს უწევს მას, ვიდრე 

ცენტრალური ხელისუფლების მოხელე, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ იყოს 

ნამყოფი ამა თუ იმ კონკრეტულ ქალაქსა თუ სოფელში და არც ადგილობრივი 

მოსახლეობაზე არის უშუალოდ დამოკიდებული. 

  

ბუნებრივია, თვითმმართველობების სისტემების განვითარება მთელ მსოფლიოში 

ერთნაირად არ მიმდინარეობდა – ევროპაში და ჩრდილო ამერიკაში ცალკეული 

სოფლებისა და ქალაქების მმართველობა ხშირად უფრო ადრე წარმოიშვა, ვიდრე 

ცენტრალიზებული, ერთიანი სახელმწიფოები. ჩვენი პლანეტის სხვა ნაწილებში კი 

ლოკალური ინტერესების დაკმაყოფილება დიდი ქვეყნების/იმპერიების მიერ, 

როგორც წესი, არ ხდებოდა. მაგრამ მოდერნისტულმა და პოსმოდერნისტულმა ეპოქამ 

დღის წესრიგში ყველგან დააყენა ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის სულ 

უფრო და უფრო მეტი უფლებამოსილების გადაცემის საკითხი. 

  

დღეისათვის მეტნაკლებად განვითარებული ყველა დემოკრატიული ქვეყანა 

თვითმმართველობებს სულ უფრო და უფრო მეტ უფლებებს ანიჭებს. გამოცდილება 

გვაჩვენებს, რომ ცენტრალური  ხელისუფლება ბევრად იიოლებს საქმეს მისთვის 

არასაჭირო ფუნქციებისათვის ადგილებისათვის გადაცემით, რაც მას შესაძლებლობას 

აძლევს, უფრო მეტი ყურადღება გაამახვილოს იმ საკითხებზე (ეკონომიკური გარემოს 

გაუმჯობესება, საგარეო პოლიტიკა, თავდაცვა, სოციალური, ჯანდაცვის, განათლების 

და სხვა სფეროთა ერთიანი გარემოს შექმნა და სხვა), რომლებიც მის უშუალო 

მოვალეობას წარმოადგენს. 

  

და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მოსახლეობა რეალურ და ადეკვატურ მომსახურებას 

სწორედ თვითმმართველობებისაგან იღებს, რადგან საკითხები ადგილზე წყდება, 

გათვალისწინებულია ადგილობრივი ნიუანსები და ფინანსურადაც და მართვის 

სიმარტივის მხრივაც უფრო მომგებიანია. 

  



თვითმმართველობის სისტემას ახასიათებს ზოგადი კანონზომირებები და 

პრინციპები, თუმცა თითოეული ქვეყნის მოდელი მნიშვნელოვნად განსხვავდება 

ერთმანეთისაგან რიგი მახასიათებლებით: 

  

სად? – ტერიტორიული მოწყობა 
  

 ზოგ ქვეყანაში მეტად მცირე ზომის მუნიციპალიტეტები არსებობს 

(საშუალოდ დაახ. 1,500 მცხ. – საფრანგეთი, ჩეხეთი, შვეიცარია), ზოგან 

მტისმეტად დიდი (საშუალოდ დაახ. 250,000 მცხ. – გაერთიანებული 

სამეფო). ამასთან ქვეყნების უმრავლესობაში თვითმმართველი 

ერთეულების მოსახლეობა 5,000/7,000-დან 35,000/40,000-მდე ფარგლებში 

მერყეობს (ამ ჩარჩოებს ჯერ კიდევ პლატონი თვლიდა პოლისისათვის 

იდეალურ ზომად). 

 განსხვავებაა სუბნაციონალური დონეების ოდენობის მხრივაც: დიდ 

ქვეყნებში 4 დონე არსებობს – შტატი/პროვინცია/მიწა, რეგიონი/მხარე, 

რაიონი/ოლქი, მუნიციპალური დონე (ქალაქი, თემი) – ამის მაგალითია აშშ, 

რუსეთი, ჩინეთი; საშუალო ზომის ქვეყნებში (გერმანია, პოლონეთი, 

საფრანგეთი) 3 დონეა – რეგიონი/მიწა, დეპარტამენტი/რაიონი, 

მუნიციპალიტეტი; პატარა ქვეყნები (ავსტრია, დანია, ნიდერლანდები) ორი 

დონით კმაყოფილდებიან – მხარე/ოლქი და მუნიციპალიტეტი (ქალაქი, 

თემი); კიდევ უფრო მცირე ქვეყნებში (ლუქსემბურგი, მალტა) მხოლოდ 

ერთი, მუნიციპალური დონე არსებობს. 
  

ქვეყნებს შორი ასეთი განსხვავება ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად, ისტორიულად 

ჩამოყალიბდა და არა რომელიმე, საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების გამო. 

  

შედარებისათვის, საქართველოში თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის 

საშუალო მაჩვენებელი 65,000 მცხოვრებს უდრის (ბევრად მეტს, ვიდრე ჩინეთში, 

გერმანიასა თუ აშშ-შია), ხოლო დონეების ოდენობის საკითხი ჯერ კიდევ 

გაურკვეველია – რეალურად მხოლოდ მუნიციპალური დონეა სახეზე, ხოლო 

შუალედური, სამხარეო დონის ფორმირების საკითხი დღესაც პოლიტიკურ 

ვნებათაღელვას იწვევს. 
  



როგორი? – თვითმმართველობის სტრუქტურა 
  

 განსხავებებია თვალშისაცემი თავად თვითმმართველობების მოქმედი 

სტრუქტურების ურთიერთ შედარებისას. ზოგ ქვეყანაში თვითმმართველი 

ერთეულის მერს/გამგებელს/ბურგომისტრს, ასევე რეგიონის გუბერნატორს 

მოსახლეობა პირდაპირ ირჩევს, ზოგ ქვეყანაში კი ისინი  ადგილობრივი 

წარმომადგენლობითი ორგანოს (საბჭო, საკრებულო) მიერ აირჩევიან. არის 

შემთხვევები, როცა ქალაქის მერი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 

ინიშნება. 

 განსხვავებებია წარმომადგენლობითი ორგანოების (საბჭო, საკრებულო, 

“ქალაქის მამები”) დაკომპლექტების წესშიც – ზოგან მაჟორიტარული 

სისტემაა გაბატონებული, ზოგან – პარტიულ-პროპორციული, ზოგან კი – 

შერეული. ეს ორგანოები ერთმანეთისაგან წევრთა ოდენობითაც 

განსხვავდებიან (3/5-დან 100/150 წევრამდე). 

 უმეტეს შემთხვევაში საკრებულოების წევრები საზოგადოებრივ საწყისებზე 

მუშაობენ, ზოგ ქვეყანაში კი თანამდედობრივ სარგოს მხოლოდ 

თანამდებობის პირები (საბჭოს თავმჯდომარე, ფრაქციებისა და კომისიების 

ხელმძღვანელები) იღებენ. 
  

რისთვის? – ქვეყნებს შორის დიდი განსხვავებაა თვითმმართველობის 

უფლებამოსილებათა განსაზღვრისას 

  

 ქვეყნების ნაწილში თვითმმართველობის დონისათვის შედარებით 

შეზღუდული უფლებებია გადაცემული – ადგილობრივი მნიშვნელობის 

გზები, წყალმომარაგება და წყალარინება (კანალიზაცია), კეთილმოწყობა, 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სოციალური სფეროს ზოგი საკითხი 

(სკოლამდელი აღზრდა, უსახლკაროთა მოვლა). 

 ქვეყნების სხვა ჯგუფში ეს ჩამონათვალი უფრო ვრცელია. მას ემატება 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა (ე.წ. მუნიციპალური პოლიცია), 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, ენერგომომარაგების რეგულირება, 

საბაზისო და საშუალო (ზოგან უმაღლესიც) განათლება, სოციალური დაცვა 

(განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველთათვის), ჯანდაცვა 

(სზაოგადოებრივი ჯანმრთელობა და სასწრაფო დახმარება, მუნიციპალური 

სავადმყოფოების ფუნქციონირება), ადგილობრივი მნიშვნელობის 

კულტურის ძეგლების და ბუნების დაცვა, ეკონომიკური აქტივობის 

ხელშეწყობა, უმუშევართა დასაქმების პროგრამები და ა.შ.. არიან ქვეყნები, 



სადაც ეს უფლებამოსილებანი ექსკლუზიურ კომპეტენციებს განეკუთვნება, 

ანუ მხოლოდ მუნიციპალიტეტს (და არა ცენტრალურ ხელისუფლებას) 

გააჩნია ამ საკითხთა მოგვარების უფლება (მაგ. შვედეთი). 
  

როგორ? – ფინანსებისა და ქონების გამიჯვნა მმართველობის დონეებს შორის 
  

 ზოგიერთ ქვეყანაში ადგილობრივ თვითმმართველობებს შედარებით 

შეზღუდული ფინანსური ბაზა გააჩნიათ. მათი საკუთარი შემოსავლების 

ძირითად ნაწილს მხოლოს ქონების გადასახადი და ადგილობრივი 

მოსაკრებლები (მაგ. ავტომანქანათა პარკირების, სათამაშო ბიზნენის, 

ნარჩენების გატანისა და ზოგი სხვა სერვისის/მომსახურების) შეადგენს. 

 ქვეყნების ნაწილში (და ისინი ურავლესობას შეადგენენ) თვითმმართველ 

ერთეულებს რჩებათ რიგი სხვა გადასახადებისა. მაგალითისათვის, 

საშემოსავლო და მოგების გადასახადები – სრულად ან კანონით 

განსაზღვრილი წილის (ე.წ. ზიარი გადასახადები) სახით. 

 როგორც წესი, ყველა ქვეყანაში არსებობს თვითმმართველობების საკუთარი 

უფლებამოსოლებების განსახორციელებლად ცენტრის მიერ ე.წ. 

გათანაბრებითი გრანტების/ტრანსფერების გადაცემის პრაქტიკა. 

გათანაბრების მიზანია, შენარჩუნებულ იქნეს მინიმალური სტანდარტით 

საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდება სხვებთან შედარებით მწირი 

შემოსავლების მქონე თვითმმართველობებში, ვინაიდან სწორედ 

სახელმწიფო (ცენტრალური ხელისუფლება) არის ვალდებული, 

უზრუნველყოს ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი განვითარება და 

ყველა მოქალაქისათვის (მიუხედავად იმისა, თუ სად ცხოვრობს იგი – 

მდიდარ დიდ ქალაქში თუ ღარიბ მთის სოფელში) მომსახურების ერთიანი 

სტანდარტით მიწოდება. 

 ყველა ზემოთქმული შეეხება თვითმმართველობის საკუთარ 

შემოსულობებს, ანუ თანხას, რომელსაც მუნიციპალიტეტები საკუთარი 

შეხედულებისამებრ (“ზევიდან” ყოველგვარი ჩარევის გარეშე) ახმარენ 

კანონით მათთვის მინიჭებული უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

გარდა ამ ფინანსებისა, ცენტრალური ხელისუფლება ან სხვა დონე (რეგიონი 

და ა.შ.) თვიითმმართველობებს გადაცემს მიზნობრივ ტრანსფერებს იმ 

ფუნქციათა განსახორციელებლად, რომლის შემსრულებლად შეიძლება 

მუნიციპალიტეტი მიიჩნიონ მიზანშეწონილად (მაგ. სოციალური დაცვა, 

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და სხვა). 

 და ბოლოს, თვითმმართველობებს ყველგან გააჩნიათ საკუთარი ქონება, 

რომლის მოვლასაც (შეძენა, მართვა, განკარგვა) ისინი დამოუკიდებლად 

ახორციელებენ. თვითმმართველობებს გააჩნიათ სხვა სახის შემოსავლის 



მოზიდვის უფლებაც (სესხის აღება სხვადასხვა კომერციული, სახელმწიფო 

თუ საერთაშორისო წყაროებიდან). 
  

ვისთვის? – ცალკე საკითხს წარმოადგენს თვითმმართველობაზე ზედამხედველობის 

ფორმები, როგოსც სახელმწიფოს, ისე საზოგადოების მხრიდან 

  

 სახელმწიფო ზედამხედველობა თვითმმართველობებზე ხორციელდება 

ყველა ქვეყანაში, რათა თვითმმართველობების საქმიანობა შეესაბამებოდეს 

სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ პოლიტიკას და არ მოხდეს 

თვითმმართველობათა საქმიანობის შედეგად სახელმწიფოსა თუ ცალკეული 

მოქლაქის ინტერესების დაზარალება. ყველა სახელმწიფო 

თვითმმართველობებზე ახორციელებს ორი სახის – სამართლებრივ და 

დარგობრივ ზედამხედველობას. სამართლებრივი ზედამხედველობა 

ხორციელდება თვითმმართველობის საკუთარ (ექსკლუზიურ) 

უფლებამოსილებებზე – სახელმწიფო არ ერევა პრიორიტეტების 

განსაზღვრის და თანხების გაკარგვის პროცესში, მისი მიზანია შეამოწმოს, 

თვითმმართველობის ამა თუ იმ ქმედებით ხომ არ ირღვევა სახელმწიფოში 

მოქმედი კანონმდებლობა და სტანდარტები. დარგობრივ 

ზედამხედველობას სახელმწიფო ახორციელებს თვითმმართველობის არა 

საკუთარ, არამედ სახელმწიფოსგან გადაცემულ (დელეგირებულ) 

უფლებამოსილებათა განხორციელებისას – აქ არა მარტო კანონთან 

შესაბამისობა მოწმდება, არამედ შესრულებული სამუშაოს მიმდინარეობა და 

ხარისხიც, ვინაიდან ემ დროს პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება და 

თანხებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯება. 

 უმთავრესი მაინც თვითმმართველობებზე საზოგადოებრივი კონტროლია, 

ვინაიდან თვითმმართველობის ფუნქცია სწორედ ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საკითხების გადაჭრაა მოსახლეობის ინტერესების 

შესაბამისად. საზოგადოებას, ამ მხრივ, ხელისუფლებაზე ზემოქმედების 

მეტი საშუალება გააჩნია – თუ ქვეყნის პრეზიდენტსა თუ პრემიერ-მინისტრს 

ყველა მოქლაქე ყოველდღიურად ვერ შეხვდება, თვითმმართველობის 

თანამდებობის პირებთან (მერი, გამგებელი, საკრებულოს წევრი) მას 

შეუძლია ყოველდღიური კონტაქტი ქონდეს. ამავე დროს, თუ სახელმწიფო 

დონეზე ხელისუფლების ცვლას საერთო საზოგადოებრივი მობილიზაცია 

ჭირდება, ადგილობრივ დონეზე მოქლაქეთა მცირე ჯგუფმა, თუ მისი 

ინტერესები შეილახა, შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს 

ხელისუფლებაზე ზემოქმედებისა და უფრ მეტიც, მისი შეცვლის პროცესში. 
  



  

ახლა ვნახოთ, რა მდგომარეობაშია თვითმმართველობის სისტემა საქართველოში? 

  

ისევე, როგორც სხვა პოსტოტალიტარულ, გარდამაცალი დემოკრატიის ყველა 

ქვეყანას, საქართველოსაც მემკვიდრეობით ერგო ზედმეტად ცენტრალიზებული 

სისტემა, სადაც რეალური თვითმმარფთველობის ნიშა საერთოდ არ არსებობდა. 

შესაბამისად, ძალაუფლების დეცენტრალიზაცისს საკითხი თავიდანვე ბუნებრივად 

დადგა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური განვითარების დღის წესრიგში. 

  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი გამოწვევის მიუხედავად, გასული 25 წლის 

მანძილზე არსებული ყველა ხელისუფლება არა აქტუალურად ან ნაკლებ 

აქტუალურად, არაპრიორიტეტულად მიიჩნევდა თვითმმართველობის განვითარებას, 

რასაც გააჩნდა როგორც რეალური – ობიექტური, ისე სუბიექტური მიზეზები. 

პოლიტიკური ელიტა თვლიდა, რომ ქვეყნის წინაშე სხვა,  უფრო მნიშვნელოვანი 

პრობლემები იდგა – ტერიტორიული მთლიანობის, ეკონომიკური და პოლიტიკური 

ქაოსის, უმუშევრობის, მაღალი ემიგრაციის, უმძიმესი სოციალური ფონის სახით. 

  

ამავე დროს, არც ერთ ხელისუფლებას არ სურდა ხელიდან გაეშვა ცენტრალიზებული 

მართვის ბერკეტები, ვინაიდან ყველაფრის კონტროლი საშუალებას აძლევდა მას, 

მაქსიმალურად საკუთარი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად გამოეყენებინა 

ქვეყანაში არსებული, ადამიანური, ფინანსური თუ მატრეიალური რესურსები და 

მაქსიმალურად გაეხანგრძლივებინა საკუთარი ბატონობა. 

  

1990 წლიდან ქვეყანაში დეცენტრალიზაციის პროცესი ხუთჯერ დაიწყო (1991 და 

1992, 1997-1998, 2001-2002, 2004-2006, 2012-2014 წლები), მაგრამ დღემდე არც ერთი 

მათგანი არ იქნა ბოლომდე მიყვანილი. პოზიტიური ცვლილებებიც კი ხშირად 

ურთიერთგამომრიცხავი იყო და საბოლოოდ ყველაფერი ცვლილებებამდე არსებულ 

მდგომარეობას უბრუნდებოდა. ამასთან ცალკეულ პოზიტიურ ცვლილებებთან 

ერთად ხშირად ხდებოდა ცალკეულ სფეროებში საპირისპირო, ცენტრალიზაციის 

პროცესის გაძლიერება. 



  

დღეისათვის ქვეყანაში რეალური დეცენტრალიზაციის განსახორციელებლად 

აუცილებელია რამდენიმე ძირეული პრობლემის გადაჭრა: 

  

 ტერტორიული მოწყობის სისტემის ოპტიმიზაცია – 2006 წლამდე 

საქართველოში არსებობდა ორი სუბნაციონალური (1,000-ზე მეტი 

თვითმმართველი ქალაქი, სოფელი და თემი; 69 რაიონული ერთეული) და 

ერთი კვაზი-სუბნაციონალური (9 რეგიონი) დონე, რომელიც არ 

წარმოადგენდა იურიდიულად ჩამოყალიბებულ სტრუქტურას. მათ 

გვერდით უნდა დასახელდეს აჭარის ავტონომია და დედაქალაქი – 

თბილისი, რომელიც ერთსა და იმავე დროს იყო როგორც თვითმმართველი 

ერთეული, ისე ითავსებდა რეგიონული დონის ფუნქციებს. 2006 წლის 

რეფორმის შედეგად, საერთოდ გაუქმდა თვითმმართველობის ქვედა დონე 

(1,000-ზე მეტი ერთეული) და ერთადერთ თვითმმართველ დონედ ყოფილი 

საბჭოთა რაიონების დონეზე შექმნილი მუნიციპალიტეტები გამოცხადდა. ამ 

რეფორმამ ვერ გაზარდა ვერც საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდების 

ხარისხი და ვერც ეფექტიანობა, სამაგიეროდ ადგილობრივი ხელისუფლება 

მნიშვნელოვნად დაშორდა მოსახლეობას – თუ ადრე საშუალოდ 

თვითმმართველობებში 4,000 მცხოვრები იყო, შემდეგ ეს რიცხვი 65,000-მდე 

გაიზარდა. საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში, რომელიც არც მანამდე იყო სახარბიელო, თითქმის გაქრა. 

შესაბამისად, აუცილებელია ტერიტორიული მოწყობის გადახედვა, 

თვითმმართველი ერთეულების ოდენობის ზრდის მიმართულებით ისე, 

რომ თითოეული თვითმმართველი ერთეული წარმოადგენდეს 

გეოგრაფიულად, სოციალურად, ეკონომიკურად, მენტალურად და 

ინფრასტრუქტურულად მსგავსი დასახლებების ერთობლიობას. 

გადასაწყვეტია სამხარეო დონის უფლებამოსილებათა და შესაბამისი 

სტრუქტურების შექმნის საკითხიც, რომლის გარეშე შეუძლებელია 

ვიფიქროთ საქართველოს რეგიონების თანაბარ განვითარებაზე. 

 უფლებამოსილებათა ნათელი გამიჯვნა თვითმმართველობებსა და 

ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის – ამოსავალ დებულებას წარმოადგენს 

უნივერსალური – სუბსიდიარობის პრინციპი, რომლის თანახმადაც ის რისი 

გაკეთებაც შესაძლებელია ქვედა დონეზე, სამართავად არ უნდა გადაეცეს 

ზედა დონეს. ამ მხრივ საქართველოში ხშირად კურიოზულ სიტუაცებს 

ვხვდებით. მაგალითისთვის, წყალმომარაგების სისტემის მოვლა, რომელიც 

ყველა დროს, ყველა ქვეყანაში ადგილობრივ უფლებამოსილებას 

წარმოადგენდა, საქართველოში ბოლო დრომდე ცენტრალიზებული იყო. 



თვით ადგილობრივი ინტერესების დაკმაყოფილების ისეთი პატარა 

მექანიზმი, როგორიცაა “სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამა” 

(თუნდაც წყაროს სათავის ან ავტობუსის მოსაცდელის აგება რომელიმე 

პატარა სოფელში), ცენტრალური ხელისუფლების უმაღლეს დონეზე, ჯერ 

პრეზიდენტის, შემდეგ პრემიერ-მინისტრის მიერ იგეგმებოდა და იგეგმება. 

გარდა ამისა, ხშირად თვითმმართველობებს ავალდებულებდნენ ისეთი 

ფუნქციების განხორციელებას, რაც კანონით მათ უფლებამოსილებას არ 

წარმოადგენდა (მაგ. პოლიციის შენობების აგება), შედეგად საკუთარი 

უფლებამოსილებების განსახორციელებლად (მაგ. სკოლამდელი აღზრდა) 

რესურსები აღარ რჩებოდა. ამიტომ აუცილებელია თვითმმართველობათა 

საკუთარი უფლებამოსილებების გაზრდა, ამავე დროს უნდა დაიგეგმოს იმ 

დამატებით უფლებამოსილებათა ეტაპობრივი გადაცემა (მაგალითად 

სახანძრო სამსახური, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და ა.შ.) 

თვითმმართველობებისათვის, რომელთა ადგილზე განხორციელება უფრო 

ეფექტიანი იქნება. 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურა – დღეისათვის სახეზეა 

საკმაოდ გაბერილი, მიზნებისა და რესურსების არაადექვატური შტატები. 

არის შემთხვევები, როცა რეალურ სამსახურებში (საბავშვო ბაღების 

აღმზრდელები და სხვა) შტატები არ არის და მიზერული ხელფასის მქონე 

ერთი-ორი პედაგოგი რამდენიმე ათეულ ბავშვს უვლის. ამავე დროს 

არსებობს რიგი სამსახურებისა, სადაც ათასობით ადამიანია დასაქმებული 

საკმაოდ დიდი ანაზღაურებით. მათმა დიდმა ნაწილმა არც კი იცის, საიდან 

იღებს ხელფასს და სამსახურში არასოდეს არ ყოფილა. ეს ადამიანები, 

როგორც წესი, მმართველო პოლიტიკური ძალის აქტივს წარმოადგენდნენ 

და მათი მოვალეობა არჩევნების პროცესში მმართველი პოლიტიკური 

ძალაის სასარგებლოდ ხმების მოგროვება და თავიანთ გარემოცვაში 

ხელისუფლების ინტერესების გატარება იყო. ადმინისტრაციული ხარჯები 

ხშირად მუნიციპალიტეტების მწირი ბიუჯეტების 50-70 %%-ს აღწევს, ასეთ 

პირობებში პროგრამული ნაწილის დასაფინანსებლად მიზერული თანხები 

რჩება. აუცილებელია როგორც ადმინისტრაციული ხარჯებისა და საშტატო 

ერთეულების ოდენობის რეგულირება (მაქსიმუმის დაწესება), ისე 

საზოგადოების მხრიდან თვითმმართველობებზე კონტროლის 

მექანიზმების გაძლიერება საარჩევნო სისტემისა და სხვა კანონმდებლობის 

ცვლის გზით. 

 თვითმმართველობის ეკონომიკური საფუძვლები – მიუხედავად ბოლო 

ათწლეულში საჯარო ფონანსების ზრდისა (დაახ. 17-ჯერ), 

თვითმმართველობების საკუთარი საგადასახადო შემოსულობების წილი 

განუხრელად მცირდებოდა (30,0% – 2002, 2,3%-2010), მართალია დაიწყო 

და განუხრელად იზრდებოდა გამოთანაბრებითი ტრანსფერით 

თვითმმართველობებისათვის გადასაცემი თანხა, მაგრამ ოფიციალურად იგი 

მთლიანი შიდა პროდუქტის 4%-ს (რეალურად – 2,7%-ს) არ აღემატება. 



ჯამურად, თვითმმართველობათა ბიუჯეტებში მიმართული თანხები 

საჯარო ფინანსების დაახ. 1/10-ს შეადგენს მაშინ, როცა საერთაშორისო 

პრაქტიკაში ეს მაჩვენებელი 30-40%-ს (და ბევრ ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტს) 

აწღევს. თვითმართველობებს არც ძლიერი ქონებრივი ბაზა არ გააჩნიათ, 

ვინაიდან საჯარო საკუთრებაში არსებული ქონების თითქმის 100% 

ცენტრალურ ხელისუფლების მფლობელობაშია. აუცილებელია 

ადგილობრივი თვითმმართველობების გარანტირებული შემოსავლების 

წილის გაზრდა როგორც პროცენტულ, ისე აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, 

რათა მათ მოახერხონ მათთვის კანონით მინიჭებული უფლებამოსილებების 

ჯეროვანი განხორციელება. ასევე აუცილებალია სახელმწიფოს ხელში 

არსებული ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილის (სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები, ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსები, 

გამოუყენებელი შენობა-ნაგებობები) თვითმმართველობებისათვის 

გადაცემა, რაც მათი საქმიანობის მყარ მატერიალურ საფუძველს შექმნის. 

 თვითმმართველობებზე საზოგადოებრივი ზედამხედველობა და 

საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში – 

როგორც სხვადასხვა სოციოლოგიური კვლევები გვიჩვენებენ, 

საზოგადოებაში თვითმმართველობის ცნობადობა და 

თვითმმართველობათათვის მიმართვეის ხარისხი დაბალია. მოსახლეობის 

დიდ ნაწილას არ აქვს იმედი, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება 

გაითვალისწინებს მათ ინტერესებს, ხოლო ხელისუფლებაზე ზემოქმედების 

მექანიზმები ან არ არსებობს, ან ნაკლებად ეფექტურია და მოქალაქეები ვერ 

ახერხებენ საკუთარი ინტერესების დაცვას. მოქლაქეთა ის ნაწილიც კი, ვინც 

აცხადებს, რომ თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა გულთან ახლოს 

მიიტანეს მათი პრობლემები და ცდილობენ მათ მოგვარებას, მიიჩნევს, რომ 

შედეგი მაინც ვერ მიიღწევა, ვინაიდან თვითმმართველობებს არც 

უფლებამოსილება და არც ფინანსები არ გააჩნია ამ საკითხების 

მოსაგვარებლად. აუცილებელია საზოგადოების, რეალურად 

ფუნქციონირებადი, მონაწილეობის მექანიზმების შექმნა (მაგ. საარჩევნო 

სისტემის ცვლა – ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფებისათვის 

კანდიდატების წამოყენების უფლების მინიჭება, დასახლებებში 

საზოგადოებრივი თვითმმართველობის ფორმის – დასახლების კრებების 

ჩამოყალიბება, რომლის გადაწყვეტილებები სავალდებულოდ 

განსახილველი იქნება თვითმმართველობებისათვის) და სახელმწიფოს 

მიერ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების ხელშეწყობა 

(საზოგადოებრივი და სათემო ორგანიზაციები და მედია – განსაკუთრებით 

რეგიონებში). 
  

  



2012 წელს დაწყებული დეცენტრალიზაციის მორიგი რეფორმის შედეგად 

განხორციელდა რიგი პოზიტიური ცვლილებებისა: 

  

 დაიწყო თვითმმართველი ერთეულების ოდენობის ზრდა – წარმოიშვა 7 

ახალი თვითმმართველი ქალაქი; 

 რეგიონის დონეზე, გუბერნატორთან ყალიბდება საკონსულტაციო საბჭო, 

რომელიც დაკომპლექტდება რეგიონში შემავალი თვითმმართველობების 

ხელმძღვანელი პირებით; 

 პოლიტიკური პარტიებისათვის შემცირდა საარჩევნო ბარიერი (3%-მდე), 

ხოლო გაიზარდა აღმასრულებელი შტოს ხელმძღვანელის (მერი, 

გამგებელი) ბარიერი (50%-მდე); 

 ადგილობრივ ბიუჯეტებში ადმინისტრაციული ხარჯების მაქსიმუმად 

გამოცხადდა ბიუჯეტის 25%, ამავე დროს, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

ოდენობის გათვალისწინებით, განისაზღვრა თვითმმართველობის 

ორგანოებში მაქსიმალური საშტატო ერთეულების ზედა ზღვარი; 

 თვითმმართველობებს გაეზარდათ უფლებამოსილებანი – მათ 

დაუბრუნდათ წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ფუნქცია, მიეცათ 

ადგილობრივი სამგზავრო გადაყვანების რეგულირების უფლება; 

 მუდმივად იზრდება გათანაბრებითი გრანტის (გამოთანაბრებითი 

ტრანსფერის) მოცულობა (730 მლნ. ლარი – 2013; 810 მლნ. ლარი – 2014); 

 საინციატივო ჯგუფებმა მიიღეს საკრებულოს წევრობის დამოუკიდებელი 

კანდიდატების წამოყენების უფლება. 2014 წლის მუნიციპალური 

არჩევნების წინ, მიუხედავად დროის სიმცირისა (საარჩევნო კოდექსში 

ცვლილება 2014 წლის 19 აპრილს შევიდა, კანდიდატების წამოყენების 

ბოლო ვადა კი მხოლოდ აპრილის ბოლომდე იყო) 15,000-ზე მეტმა 

მოქალაქემ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ჯამურად ყველა 

მუნიციპალიტეტში 3,000 დამოუკიდებელი კანდიდატი წამოაყენა. 

არჩევნების შედეგად დამოუკიდებლები, მმართველი პარტიის შემდეგ, 

ახლადარჩეულ საკრებულოებში ყველაზე დიდ სეგმენტს ქმნიან. 
  

სამწუხაროდ, კანონმდებლობის დამტკიცებულ ვერსიაში (“თვითმმართველობის 

კოდექსი”) უკვე ვეღარ ვხვდებით პროექტში (საწყის ვერსიაში) ჩადებულ 

დებულებებს: 

  



 ამ ეტაპზე არ მომხდარა მუნიციპალიტეტთა ოდენობის ზრდა სახელმწიფოს 

მიერ დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე; 

 რეგიონებში აღარ იქმნება მასში შემავალი თვითმმართველობის 

წამომადგენელთაგან დაკომპლექტებული საბჭო რეგიონული პროგრამების 

დაგეგმვის მიზნით და გუბერნატორის დანიშვნისას აღარ მოხდება 

კანდიდატების საბჭოსთან შეთანხმება; 

 თვითმმართველობების უფლებამოსილებებიდან ამოღებულ იქნა სახანძრო-

სამაშველო სამსახური, აღარ მოხდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

სამსახურისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლების 

მოვლა-პატრონობის უფლებამოსილების ადგილებისათვის გადაცემა; 

 კანონით არ გაზრდილა გათანაბრებითი გრანტის მშპ-სთან მიმართება 5%-

მდე; 

 საინიციატივო ჯგუფებს აღარ მიეცათ საშუალება წამოეყენებინათ 

დამოუკიდებელი კანდიდატები აღმასრულებელი შტოს ხელმძღვანელის 

(მერის, გამგებლის) პოსტზე. 
  

ამავე დროს კარგია, რომ კანონმდებლობაში გაჩნდა იმ ვალდებულებათა 

ჩამონათვალი, რომელთა შესრულებაც სახელმწიფომ ითავა დეცენტრალიზაციის 

შემდგომ ეტაპზე: 

  

 2016 წლის ოქტომბრამდე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ (საქართველოს 

მთავრობამ) უნდა დაადგინოს ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნის 

კრიტერიუმები, უნდა განახორციელოს შესაბამისი გაანგარიშება-გამიჯვნის 

სამუშაოები და ახალი მოწყობის შეთავაზება დასამტკიცებლად 

წარუდგინოს პარლამენტს, რათა 2017 წლის მუნიციპალური არჩევნები უკვე 

ახალ ერთეულებში ჩატარდეს; 

 ცენტრალური ხელისუფლების ინსტიტუტებმა (სამინისტროებმა) უნდა 

გააგრძელონ მუშაობა იმ უფლებამოსილებათა 

თვითმმართველობებისათვის გადაცემის მიმართულებით, რომელთა 

განხორციელება ადგილებზე უფრო ეფექტიანი იქნება; 

 2014 წლის შემოდგომამდე საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს უნდა 

მიაწოდოს კანონპროექტი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილის 

ადგილობრივ ბიუჯეტებში დატოვებასთან დაკავშირებით; 

 უნდა გადაისინჯოს გათანაბრებითი გრანტის ფორმულა და გაანგარიშების 

წესი და უნდა გაიზარდოს მისი წილობრივი და აბსოლუტური მოცულობა; 

 2016 წლამდე საქართველოს მთავრობამ უნდა მოახდინოს მის ხელთ 

არსებული ქონების სრული ინვენტარიზაცია და უნდა დაიწყოს 



თვითმმართველობებისათვის იმ ქონების (შენობა-ნაგებობები, 

ადგილობრივი მნიშვნელობის მიწა, წყალი, ტყე) უსასყიდლოდ გადაცემის 

პროცესი, რომელიც უშუალოდ არაა დაკავშირებული ცენტრალური 

ხელისუფლების ფუნქციების განხორციელებასთან; 

 2014 წლის ბოლომდე საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს 

საკანონმდებლო აქტი თვითმმართველობების საქმიანობაში საზოგადოების 

მონაწილეობის ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნის შესახებ; 

 2015 წლისათვის უნდა ჩამოყალიბდეს და ამოქმედდეს ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში დასაქმებულ მოხელეთა შერჩევის, მომზადების, 

გადამზადების და მოტივაციების ამაღლების ერთიანი სისტემა. 
  

საერთო ჯამში, საქართველოს მთავრობამ, დეცენტრალიზაციის პროცესში, აიღო 24 

ვალდებულება, რომელთა განხორციელებაც 2019 წლამდე უნდა მოხდეს სამოქმედო 

გეგმის (ე.წ. “საგზაო რუკა”) მიხედვით, რომელზე მუშაობაც უკვე სრულდება 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. 

  

თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელება, და შემდგომში მისი გაღრმავება 

დამოკიდებულია საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე, რომლის 

დეკლარირებაც არაერთხელ მოხდა. ამავე დროს, თეორიულად, არსებობს იმის 

საფრთხე, რომ დეცენტალიზაციის ეს მორიგი მცდელობაც შეჩერდეს, ან უფრო მეტი, 

უკან წავიდეს. დღევანდელ ხელისუფლებაში, ისებე როგორც ყველა დროისა და ყველა 

ქვეყნის ხელისუფლებებში, საკმაოდ მყარი პოზიცია აქვთ იმ ძალებს, რომლებიც 

ფიქრობენ, რომ ახალი ცვლილებები “მეტისმეტად დიდი” დათმობაა 

მოსახლეობისათვის. 

  

ასეთ სიტუაციაში ხელისუფლების პოლიტიკური ნების განსაზღვრელი მთავარი 

ფაქტორი ძლიერი საზოგადოებრივი დაკვეთაა. სამოქალაქო საზოგადოებაზე 

(ინტერესთა ჯგუფები, სამოქალაქო ორგანიზაციები, მედია) დიდადაა 

დამოკიდებული რეფორმის წარმატება. 

  

სამწუხაროდ, რიგითი მოქალაქეების ნაწილისაგან განსხვავებით, სამოქალაქო 

საზოგადოების წარმომადგენელთა შორის ბევრს არ ესმის მიმდინარე რეფორმის 

აუცილებლობა და ვერ ერკვევა მის ნიუანსებში და მხოლოდ ზოგად განცხადებებს 



ჯერდება. მედიის დიდი ნაწილიც ნაკლებ ყურადღებას ამახვილებს 

თვითმმათველობებში მიმდინარე რეალურ პროცესებზე და უფრო სკანდალური 

ქრონიკითა და ფაქტების ზედაპირული შეფასებითაა დაინტერესებული – ხშირად 

რომელიმე საკადრო გადაადგილებას უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა, ვიდრე 

პრობლემების არსის შესახებ ფართო დისკუსიის ხელშეწყობას. 

  

შესაბამისად, მედიამ, თუ ის მართლა არის დაინტერესებული საქართველოში 

ადგილობრივი დემოკრატიისა და, შესაბამისად, სტაბულური განვითარების გარემოს 

შექმნის პროცესით, მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს: ა) რეალური, და არა 

ზედაპირული, პრობლებემის გაშუქებას და ბ) დეცენტრალიზაციის ცალკეული 

მიმართულებებით არსებული სხვადასხვა ხედვების გაშუქებისა და დისკუსიების 

ხელშეწყობას. 

  

  

  

საკონტროლო კითხვები და რეკომენდაციები მედიისათვის: 
  
გადაცემების და პუბლიკაციების ისეთი ფორმატის ჩამოყალიბება, რომლებიც 

უპასუხებს კითხვებს: 
  

1. რა? – თვითმმარფთველობის არსისა და მისი მიზნების პოპულარიზაცია; 

2. როგორ? – დეცენტარლიზაციის შემადგენელი ნაწილები – ალტერნატიული 

ხედვები მათთან დაკავშირებით; 

3. რა ხდება? – რა ცვლილებები მიმდინარეობს და რა იგეგმება 

თვითმმართველობის სისტემაში; 

4. რატომ? – რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა ამ მიმართულებით; 

5. რას მივიღებთ? – როგორი უნდა იყოს ტერიტორიული მოწყობა, 

თვითმმართველობის სტრუქტურა, უფლებამოსილებანი, ეკონომიკური 

საფუძვლები, საზოგადოების მონაწილეობა და რა სარგებელს მიიღებს 

ქვეყანა და თითოეული მოქალაქე, თუ ეს ყველაფერი განხორციელდა. 

 

 



თვითმმართველობის უფლებამოსილება 

დაკვირვების ქვეშ 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

დავით ლოსაბერიძე, ზვიად ქორიძე 

თვითმმართვლობის უმთავრეს მიზანს უფლებამოსილებების განხორციელება 

წარმოადგენს. 

  

უფლებამოსილებათა განსაზღვრისათვის უმთავრესია გააზრებულ იქნეს, სად და რა 

ზომებში ხორციელდება თვითმმართველობა – როგორია ქვეყნის მოწყობა, მისი 

ტრადიცია და მოთხოვნები ადგილობრივი დონეზე. 

უფლებამოსილებები, თავის მხრივ განაპირობებს რესურსების გადანაწილებას – თუ 

გადასახადებით შექმნილი საჯარო ფინანსების და მატერიალური თუ 

არამატერიალური აქტივებით შექმნილი ქონების რა ნაწილს უნდა ფლობდეს იგი ამ 

კომპეტეტენციების განსახორციელებლად. 

  

  

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც თვითმმართველობა რეალურად 

ფუნქციონირებს (უპირველეს ყოვლისა, იგულისხმება განვითარებილი, 

დემოკრატიული სამყარო), თვითმმართველობებს ერთმანეთისაგან განსხვავებული 

უფლებამოსილებანი გააჩნიათ. 

  

როგორც წესი, თვითმმართველობის საკუთარ უფლებამოსილებათა სფეროს 

განეკუთვნება: 

  

 განათლების სფერო (სკოლამდელი აღზრდა, საბავშვო ბაღებისა და 

სპეციალიზებული სკოლების ფუნქციონირება); 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/thvithmmarthvelobis-uphlebamosileba-dakvirvebis-qvesh/
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 ჯანდაცვის სფერო (ამბულატორიები შენახვა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

პროგრამების განხორციელება, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, საოჯახო 

მედიცინის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა); 

 კულტურის სფერო (ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურის ძეგლების, 

ბიბლიოთეკების, თეატრების, მუზეუმების, სპორტული დაწესებულებების 

თუ გამოფენების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა); 

 გარემოს დაცვა (წყლის, ჰაერის და ზოგადად გარემოს დაცვის 

ღონისძიებები, ადგილობრივი მვიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების 

გამოწყენების წესების დადგენა და გამოყენებაზე კონტროლი); 

 სოციალური დაცვის სფერო (უმწეოთა, უსახლკაროთა დფახმარება, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის საზოგადოებრივი 

თავშეყრის ადგილებში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და 

ზოგადად, საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვა); 

 ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების 

მოვლა და შენახვა, ადგილობრივი სამგზავრო სატრანსპორტო გადაყვანების 

რეგულირება); 

 დაგეგმარება (სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმერება, ურბანული 

დაგეგმარება, მიმდინარე მშენებლობების კონტროლი); 

 კომუნალური სფერო (მყარი ნარჩენების გატანა, ქუჩების დასუფთავება, 

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა, წყალმომარაგებისა (როგორც სასმელი, ისე 

ტქენიკური წყლის) და წყალარინების (კანალიზაციის) სიტემების 

გამართული ფუნქციონირება, დასახლებების კეთილმოწყობა, გამწვანება, 

საზოგადოებრივი განათების უზრუნველყოფა, სკვერების და ბაღების 

მოვლა, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა); 

 მართვის ზოგადი სფერო (მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, სახანძრო 

უსაფრთხოება, ცალკეული აქტების რეგისტრაცია და შესაბამისი სერვისების 

გავნვითარება). 
  

რიგ ქვეყნებში თვითმმართველობათა უფლებამოსილებები კიდევ უფრო ფართოა, 

გარდა ზემოჩამოთვლილისა, მას ემატება: 

  

 განათლება (საბაზისო, საშუალო და ტექნიკური განათლების სრული 

უზრუნველყოფა, ზოგან – უმაღლესი განათლებისაც კი); 

 ჯანდაცვა (ადგილობრივი საავადმყოფოების შენახვა); 

 კულტურა (მუნიციპალური კინოთეატრების ფუნქციონირება და 

ადგილობრივი დიდი კულტურული პროგრამების განხორციელება); 



 გარემოს დაცვა (ტყითსარგებლობის წესების დადგენა და მის აღსრულებაზე 

კონტროლი, ვეტერინარული სამსახურების შენახვა, ნარჩენების 

დეპონირება/უტილიზაცია და ნაგავსაყრელების ორგანიზება და შენახვა); 

 სოციალური დაცვა (ადგილობრივი მნიშვნელობის სოციალური 

პროგრამების განხორციელება); 

 ენერგეტიკა (ენერგომატარებლებით მოსახლეობის უზრუნველყოფაში 

მონაწილეობა, თბომეურნეობა/გათბობის სისტემების ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა); 

 მართვის ზოგადი სფერო (მოქალაქეთა სამოქალაქო რეგისტრაციის 

განხორციელება და შესაბამისი მომსახურების მოქალაქეთათვის მიწოდება, 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და მუნიციპალური პოლიციის შენახვა). 

  

გარდა ამ უფლებამოსილებებისა, თვითმმართველობები, ეფექტიანობის მაღალი 

ხარისხის მიღწევის მიზნით, როგორც წესი, ახორციელებენ ცენტრალური 

ხელისუფლების კომპეტენციაში არსებულ რიგ უფლებამოსილებებსაც. ეს ხდება 

კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში ან/და ცენტალურ ხელისუფლებასა და 

ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის დადებული ხელშეკრულების 

საფუძველზე. აუვილებელია, რომ ცენტრიდან დელეგირებული უფლებამოსილებები 

ფინანსდებოდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და არა ადგილობრივი ბიუჯეტების 

ხარჯზე. 

  

  

საქართველოში თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა განსაზღვისას უნდა 

გავითვალისწინოთ მათი განვითარების ზოგადი ტენდენციები ბოლო 24 წლის 

განმავლობაში. 

  

თვითმმართველობის უფლებამოსილებათა ჩამონათვალი ხშირად იცვლებოდა 

გაზრდის ან შემცირების მიმართულებით. ამავე დროს ხშირი იყო და არის იმ 

უფლებამოსილებათა აღრევა, რომელსაც ცენტრალური თუ ადგილობრივი დონე 

უნდა ახორციელებდეს: 

  



 ზოგიერთ, თავისი ბუნებით ადგგილობრივ, უფლებამოსილებას 

ცენტრალური დონე ახორციელებს (სასწრაფო სამედიცინო დახმარება, 

ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, მოქალაქეობრივი 

მდგომარეობის აქტების რეგისტრაცია, ბოლო ხანებამდე – ადგილობრივი 

სოციალ-ეკონომიური განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრა, 

წყალმომარაგება); 

 ამავე დროს, ცენტრალური ხელისუფლების ზოგი კომპეტენცია 

ხორციელდებოდა ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ (პოლიციის 

აღჭურვა, კომერციალიზებული გაზ- და ელექტრომომარაგების პროცესში 

მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, რეზერვისტთა მომარაგება), 

ადგილობრივი საბიუჯეტო სახსრების გამოყენებით და შედეგად 

მუნიციპალიტეტებს კანონმდებლობით განსაზღვრული საკუთარი 

უფლებამოსილებების განსახორციელებლად რესურსები აღარ ყოფნიდათ. 
  

საქართველოში, ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, თვითმმართველობის საკუთარ 

(ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებებს განსაზღვრავს საქართველოს ორგანული 

კანონის, “თვითმმართველობის კოდექსის” მე-16 მუხლი: 

  

 ფინანსური და მმართველობის საკითხები – ადგილობრივი ბიუჯეტის 

მიღება და შესრულება; გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება, მათი 

განაკვეთების დადგენა და ამოღება; თვითმმართველობის ქონების მართვა; 

ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელება. 

 მომსახურების და პროგრამების დაგეგმვა და რეგულირება – 

მიწათსარგებლობისა და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა; 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის და წესების დამტკიცება; დასაქმების 

ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცება; გარე ვაჭრობის, 

ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირება; რეკლამის განთავსების 

რეგულირება; ავტომანქანების პარკირების ადგილების განსაზღვრა და 

პარკირების წესების დადგენა; მშენებლობის ნებართვის გაცემა, 

მშენებლობაზე ზედამხედველობა; შეკრებების, მიტინგებისა და 

დემონსტრაციების ჩატარებასთან დაკავშირებული საკითხების 

რეგულირება. 

 კომუნალური სფერო – ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზებისა და საგზაო მოძრაობის დაგეგმარება; ქუჩების დასუფთავება, გარე 

განათება, სანიაღვრე მეურნეობისა და კანალიზაციის მოწყობა; 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა; სასაფლაოების მოვლა-



პატრონობა; ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება; ქუჩებისა და 

მოედნების სახელდება და ნუმერაცია. 

 განათლების, ჯანდაცვის, კულტურისა და სოციალური სფერო – 

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების შექმნა 

და წესდებების დამტკიცება; ადგილობრივი მნიშვნელობის 

ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, თეატრების, გამოფენების, სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი ობიექტების საქმიანობის ორგანიზება; მუნიციპალური 

არქივის შექმნა; ადგილობრივი თვითმყოფადობის და კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, 

ბავშვებისა და მოხუცებისათვის სათანადო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება; უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 

  

აღნიშნულს გარდა, მუნიციპალიტეტებს აქვთ უფლება, საკუთარი ინიციატივით 

გადაწყვიტოს ის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტაც არ არის ხელისუფლების სხვა 

ორგანოს უფლებამოსილება ან აკრძალული არ არის კანონით. ამასთან 

თვითმმართველობებს შეუძლიათ, დაგეგმონ და განახორციელონ ადგილობრივი 

მნიშვნელობის პროგრამები ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: დასაქმების ხელშეწყობა; 

სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა; ტურიზმის განვითარების, სოციალური 

დახმარების სისტემის, ჯანდაცვის და ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების 

ხელშეწყობა; გარემოს დაცვა; საზოგადოებრივი განათლება; ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა; მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ინვესტიციების მოზიდვა; ინოვაციური განვითარების მხარდაჭერა და 

სხვა. 

  

კანონმდებლობით ასევე განსაზღვრულია თვითმმართველობებისათვის 

უფლებამოსილების დელეგირების წესი – სახელმწიფო ან ავტონომიური 

რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანოებმა მუნიციპალიტეტს შეიძლება გადასცეს ის 

უფლებამოსილებები, რომელთა განხორციელებაც ადგილობრივ დონეზე უფრო 

ეფექტიანია. ამასთან, მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების დელეგირება 

ხდება საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე ან ხელშეკრულებით, სათანადო 

მატერიალური და ფინანსური რესურსების აუცილებელი გადაცემის გზით. 

  

ქვეყანაში ერთიანი სტანდარტების დამკვიდრებისა და დაცვის მიზნით სახელმწიფოს 

უფლება აქვს, მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული 



უფლებამოსილებების სფეროში შესაბამისი ნორმატიული აქტით დაუდგინოს 

სახელმწიფო სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტები. 

  

  

2012 წელს დაწყებული დეცენტრალიზაციის რეფორმის ერთერთი უმთავრესი 

მიზანია, თვითთმმართველობებმა რეალურად შეძლოს საკუთარი 

უფლებამოსილებების განხორციელება. შესაბამისად, უფლებამოსილებათა 

ჩამონათვალი მხილოდ ნაწილობრივ გაიზარდა, სამაგიეროდ იგეგმება ამ 

უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური და მატერიალური 

რესურსების ადგილებისათვის გადაცემა. 

  

პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა დღის წესრიგში უნდა დადგეს თვითმმართველობების 

უფლებამოსილებათა ჩამონათვალის გაზრდის საკითხიც (სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების, სახანძრო-სამაშველო სამსახურიების და ა.შ. ადგილებისათვის გადაცემა 

და სხვა). 

  

  

ადგილობრივი თვითმმართველობების საქმიანობის ყოველდღიური პრაქტიკის 

პირობებში უმნიშვნელოვანესი როლი ეკისრება საზოგადოების აქტიურობასა და მის 

მზაობას – მოახდინოს თავიანთი მოთხოვნების ჩამოყალიბება და მიაღწიოს მათ 

დაკმაყოფილებას. 

  

სამწუხაროდ, ისევე როგორც სხვა სფეროებში, სამოქალაქო საზოგადოება ამ მხრივაც 

სერიოზული პრობლემების წინაშე დგას: 

  

 მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა არ იცის თვითმმართველობის 

ფუნქციები და ხშირად მას ისეთი საკითხების გადასაჭრელად მიმართავს, 



რომელიც სცდება თვითმმართველობის კომპეტენციებს (ახალი სამუშაო 

ადგილების შექმნა და დასაქმება, სოციალური დაცვის საერთოეროვნული 

პროგრამების გახორციელება და საპენსიო უზრუნველყოფა სა ა.შ.); 

 ძალზე ხშირად მედია განიხილავს თვითმმართველობების საქმიანობის 

ცალკეულ კეისებს, რაც, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, მაგრამ ამ პროცესს 

არ მოსდევს პრობლემის განზოგადება და მის გადასაჭრელად 

საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება; 

 ხშირად ძირითადი ყურადღება თვითმმართველობაში მიმდინარე საკადრო 

გადაადგილებებს და სკანდალურ ფაქტებს უფრო ეთმობა და არ ხდება 

თვითმმართველობის სისტემის საქმიანობაში არსებული ძირეული 

პრობლემების ანალიზი. 

  

  

  

საკონტროლო კითხვები და რეკომენდაციები მედიისათვის: 
  
სასურველი იქნება მედია-საშუალებემა ჩამოაყალიბონ ისეთი საინფორმაციო ველი, 

რომელიც მოქალაქეებს მისცემ საშუალებას, გაერკვნენ: 

  
1. რა უფლებებამოსილებანი გააჩნიათ თვითმმართველობებს; 

2. რა ძირითადი პრობლემები არსებობს უფლებამოსილებათა რეალიზაციის 

სფეროში; 

3. რა უნდა გააკეთოს ამისათვის ცალკეულმა მოქალაქემ თუ მთლიანად 

საზოგადოებამ; 

4. როგორ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი საბიუჯეტო პროცესში მოქალაქეთა 

ჩართულობა, ხოლო შემდგომ, ბიუჯეტების რეალიზების პროცესში, როგორ 

უნდა განხორციელდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგი; 

5. კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტის რა ალტერნტერნატივები არსებობს, 

რომელთა შორისაც სასურველი იქნებოდა ოპტიმალური შესაძლებლობის 

არჩევა. 
 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 

გაშუქება 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

კობა კუპრაშვილი, ნათია კუპრაშვილი 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/gadatsqhvetilebis-mighebis-protsesis-gashuqeba/
http://localreport.jrc.ge/author/natia/


საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მიღებულ ბრძანებაზე მითითებით, 2012 წლის 13 

მარტს ,,,გურიანიუსის“ ჟურნალისტს ნატო გოგელიას შეუზღუდეს ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შესვლა. შედეგად, მან ვერ მოახერხა, 

კანცელარიაში დაეტოვებინა განცხადება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის 

თაობაზე. იმავე  წლის 16 მარტს მისი კოლეგის მიმართ იგივე განმეორდა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტშიც. იმავე კვირაში ,,გურიანიუსმა“ გამოაქვეყნა სტატია, სათაურით 

,,#55 ბრძანება – ხალხის მოსაშორებლად“[1], მედაორგანიზაციამ მოგვიანებით 

გაარკვია, რომ ჟურნლისტებისთვის საკრებულოებში პრობლემების შექმნამდე 

რამდენიმე დღით ადრე საკრებულოს თავმჯდომარეს ბრძანება მუნიციპალიტეტის 

შენობაში მოქალაქეთა მიღება-გადაადგილების შესახებ კანონშეუსაბამოდ ჰქონდა 

მიღებული[2]. 

2010 წლის 25 ივნისს, ღამის პირველ საათზე, გორის ცენტრში სტალინის ძეგლის 

დემონტაჟი დაიწყო და 4 საათისთვის დასრულდა. გორელების უმრავლესობამ 

დილით საინფორმაციო საშუალებებიდან შეიტყვეს მომხდარი, როცა პირდაპირ 

ეთერში გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ძეგლის დემონტაჟის 

გადაწყვეტილება საკრებულომ რამდენიმე დღით ადრე – 16 ივნისს მიიღო. მედიათა 

დიდი ნაწილი საკრებულოს შესაბამისი გადაწყვეტილებითა და მისი მიღების 

პროცედურებით არც დაინტერესებულა, მხოლოდ რამდენიმე მედიასაშუალება 

ჩაუღმავდა თემას, გაარკვია – რა პროცედურა გაიარა გადაწყვეტილებამ მიღებამდე და 

აჩვენა, რომ გადაწყვეტილება გაყალბებული წერილის გაყალბებულ რეგისტრაციას 

ეფუძნებოდა. მოკვლევამ ეჭვქვეშ დააყენა თავად საკრებულოს სხდომის გამართვისა 

და მისი კანონიერების/უფლებამოსილების საკითხიც.[3] 

ეს და სხვა მაგალითები, რომლებიც თვითმმართველობებში გადაწყვეტლების 

მიღების პროცესს მიყვებიან, ადასტურებენ, რომ დემოკრატია ნამდვილად 

პროცედურულია და რომ ხშირად პრობლემის ძირი სწორედ პროცედურულ 

დარღვევებში შეიძლება იყოს. 

კარგ ადგილობრივ ჟურნალისტს თვითმმართველობის საკითხების ზედაპირული 

გამშუქებლიდან სიღრმისეულ გამშუქებლად იმის ცოდნაც და შემდეგ ამ ცოდნის 

პრაქტიკაში გამოყენებაც აქცევს, თუ როგორ იღებენ გადაწყვეტილებებს 

ადგილობრივი მთავრობები, რა წესები უნდა იყოს დაცული, რა განასხვავებს ამ 

გადაწყვეტილებებს ერთამენისგან, როგორ უნდა იყოს გაფორმებული შესაბამისი 

დოკუმენტი და სხვა. 

მუნიციპალიტეტის ე.წ. ,,ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების“ მომზადების, 

მიღების, გამოქვეყნების, აღრიცხვისა და სისტემატიზაციის წესები სხვადასხვა 

კანონებით განისაზღვრება, მათგან უმთავრესია: თვითმმართველობის კოდექსი, 

,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი და ,,ნორმატიული აქტების 

შესახებ“ საქართველოს კანონი. მათი შეჯერებით, ადგილობრივი მთავრობის 

გადაწყვეტილებები- სამართლებრივი აქტები ორ ტიპად იყოფა: 
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1. ნორმატიული , რომელიც განსაზთვრავს ქცევის ზოგად წესს,  დროის 

გარკვეულ მონაკვეთში (მუდმივი, დროებითი, მრავალჯერადი 

გამოყენების). ნორმატიული აქტები საკანონმდებლო ბაზას ეფუძნებიან. 

2. ინდვიდუალური, რომელიც უფრო ერთჯერადი გამოყენებისთვისაა 

განკუთვნილი და არსებული ნორმატიულია აქტის საფუძველზე მიიღება. 

მაგალითად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტია – საკრებულოს 

დადგენილება (მაგალითად დადგენილება საკრებულოს სტრუქტურული 

ერთეულების შესახებ), ხოლო ინდივიდუალური აქტია – საკრებულოს განკარგულება 

(მაგალითად სტრუქტურულ ერთეულში რაიმე კონკრეტული შტატის დაშვების 

შესახებ განკარგულება). 

ინდივიდუალური აქტებია უმეტესად თანამდებობის პირების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები: 

 გამგებლის/მერის ბრძანება, 

 საკრებულოს თავმჯდოამრის ბრძანება 

 გამგებლის/მერის პირველი მოადგილის ბრძანება, გამგებლის/მერის 

მოადგილის ბრძანება გამგეობის/მერის სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელის ბრძანება, 

 მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგებლის ბრძნანება 

და სხვა 

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის მისაღებად 2014 წლისთვის მოქმედი 

კანონდმებლობით, დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობა ესაჭიროება, მაგრამ 

არანაკლებ საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ერთი მესამედისა. 

საყურადღებოა ის ეტაპები[4], რომელიც საკრებულოს დადგენილებამ მიღებამდე 

უნდა გაიაროს: 

 დადგენილების პროექტის ინიცირება/წარდგენა/შეტანა. 

 საკრებულოს აპარატის მიერ დადგენილების პროექტის რეგისტრაცია. 

 დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებს შესახებ 

განკარგულების გამოცემა. 

 აპარატის მეირ დადგენილების პროექტის გამოქვეყნება. 

 დადგენილების შესახებ გამოთქმული დასკვნების, წინადადებების და 

შენივშვნების განხილვა. 

 ნორმატიული აქტის პროექტის შეტანა საკრებულოს სხდიმის დღის 

წესრიგში. 

 სხდომაზე დადგენილების პროექტის განხილვა. 

 კენჭისყრა 
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 მიღებული დადგენილების გაფორმება 

ყველა ამ ეტაპზე დაკვირვება შესაძლოა იქცეს ჟურნალისტისთვის გაშუქების 

თემად.  თუ საკრებულო დადგენილი ფორმალური მხარეებით აფერხებს და ზღუდავს 

რიგითი მოქალაქეების მიერ დადგენილების პროქტების წინადადებების შეტანას, ან 

თუ რეგისტრაციის ნომერი შეუსაბამოა გადაწყვეტილების მიღების თარიღთან, ან თუ 

დადგენილება მიღებულ იქნა ინიცირებიდან მოკლე დროში და არ იყო 

უზრუნველყოფილი დადგენილების პროექტის საჯარო განხილვა და სხვა მსგავსი 

დეტალები შესაძლოა გახდეს ,,ექსკლუზიური“ თემების საფუძველი. 

რეკომენდირებულია ჟურნალისტმა საკებულოს მიერ გადწყვეტილებების მიღების 

პროცესის გაშუქებისას გაიაროს პასუხები შემდეგ კითხვებზე: 

 როგორ და როდის მოხდა დადგენილების ინიცირება? 

 როდის დაარეგისტრირა საკრებულოს აპარატმა ინიცირებული პროექტი? 

 დაიცვა თუ არა საკრებულომ დადგენილების პროექტის განხილვის 

საჯაროობა? საბოლოო განხილვამდე განისაზღვრა თუ არა გონივრული 

ვადა შენიშნებისა და დამატებითი წინადადებების მისაღებად? იყო თუ არა 

უზრუნველყოფილი შესაბამისი მექანიზმები? 

 რამდენად თავსებადია დადგენილება სხვა ნორმატიულ აქტებთან და 

კანონდბელობასთან? ხომ არ იწვევს მისი მიღება ცვლილებებს ბიუჯეტში და 

თუ იწვევს რა სახის? ხომ არ იყო საჭიროება აქტს თან დართოდა შესაბამისი 

კომისიის დასკვნა 

 სხდომა, რომელმაც განიხილა შესაბამისი პროექტი, მოწვეული იყო თუ არა 

რელამენტის დაცვით? 

 გამოქვეყნდა თუ არა სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება წესების 

დაცვით და რამდენად შესაბამისია გამოქვეყნებოს დრო გადაწყვეტილების 

მიღების თარიღთან? 

რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, სწორედ ბოლო საკონტროლო კითხვა იძლევა 

უმეტესწილად გასაღებს უკანონოდ მიღებული გადაწყვეტილებების ამოსაცნობად, 

ჟურნალისტმა სასურველია გაითვალისწინოს, რომ კენჭისყრიდან, ანუ 

გადაწყვეტილების მიღებიდან მეორე დღეს საკრებლომ მიღებული ნორმატიული 

აქტი უნდა გადასცეს საკანონმდებლო მაცნეს (www.matsne.gov.ge) რომელიც მაქსიმუმ 

5 სამუშაო დღის ვადაში ვალდებულია გამოაქვეყნოს მიღებული გადაწყვეტილება. ამ 

წესების დაცვა ყველა საკრებულოსთვის სავალდებულოა. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკონტროლო კითხვა, რომელიც ჟურნალისტმა 

სასურველია გამოიკვლიოს, არის ის, რამდენად შეესაბამება ნორმატიული და 

ინდივიდუალური აქტის შინაარსი მათსავე მახასიათებლებს და ხომ არ არის 

ნორმალტიული აქტის შინაარსის მქონე გადაწყვეტილება გაფორმებული 

ინდივიდუალურ აქტად? თუმცა ამისთვის საჭიროა დამატებით ინდივიდუალური 

სამართლებრივი აქტის გამოცემის პროცედურის ცოდნაც, რომელიც უფრო 

http://www.matsne.gov.ge/


გამარტივებული სახისაა ვიდრე ნორმატიული აქტის მიღების ეტაპები. ასე 

მაგალითად, ინდივდიულური გადაწყვეტილება არ მოითხოვს ადმინისტრაციული 

წარმოების შესახებ ცალკე გადაწყვეტილების მიღებას, არც მისაღები აქტის პროექტი 

ქვეყნდება და შესაბამისად არც შენიშვნების მიღების პროცედურაა 

გათვალისწინებული. თუმცა ინდივიდუალური აქტის გამოცემის პროცესი არც ერთ 

ზემოთთქმულ საფეხურს არ გამორიცხავს. 

როგორც წესი, ინდივდიუალური აქტები კონკრეტული პირების განცხადებების 

საფუძველზე მიიღება (ერთჯერადი სოციალური დახმარების თხოვნა, მშენებლობის 

ნებართვის მიღება და სხვა). ასეთი განცხადებებიც საჭიროებენ რეგისტრაციას და 

შემდეგ გადაწყვეტილებამდე ყველა საკითხთან დაკავშირებული დეტალის 

გამოკვლევას, ასევე მიღებული გადაწყვეტილება უნდა შეესაბამებოდეს უკვე 

არსებულ ნორმატიულ წესებს. გასათვალისწინებელია გადაწყვეტილების მიღების 

ვადაც – განცხადების მიღებიდან არაუმეტეს ერთი თვისა. ერთ-ერთი მთავარი 

საკითხი, რომელიც ჟურნალისტმა სასურველია გამოივლიოს, არის ინტერესთა 

კონფლიქტი – ხომ არ იყო გადაწყვეტილების მიმღები თანამდებობის პირი 

დაინტერესებული მიეღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, არსებობს თუ არა რაიმე სახის 

კავშირი გადაწყვეტილების მიმღებ პირსა და იმ ადამიანს, ან ადამიანებს შორის, ვისაც 

უშუალოდ ეხება გადაწყვეტილება? 

მნიშვნელოვანია ჟურნალისტს ახსოვდეს, რომ ინდივიდუალრი აქტი უნდა იყოს 

გაფორმებული/გამოცემული შესაბამისი რეკვიზიტებით: უნდა გააჩნდეს 

სახელწოდნეაბ, უნდა იყოს მიღიღებული გამომცემებლი პირი (ხელმოწერით) და 

ორგანო, ასევე გამოცემის თარიღი და სარეგისტრაციო ნომერი. ამასთან აუცილებელია 

ინდივიდუალურ აქტზე მითითებული იყოს იმ ორგანოს მისამართი სადაც შესაძლოა 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება, ვადის მითითებით. 

სწორედ ამ ცოდნის ფლობამ შეაძლებინა მაგალითად ,,ლიბერალს“ დაედგინა, რომ 

სტალინის ძეგლის აღებისთვის გამოცემული ინდივიდუალური აქტი – საკრებულოს 

განკარგულება, ატარებდა შეუსაბამო რეგისტრაციის ნომერს და რომ მისი მიღება 

ეფუძნებოდა კოლექტიურ წერილს, რომელიც სტალინის ძეგლის აღებიდან 

რამდენიმე დღის შემდეგ დაიწერა და დარეგისტრირდა გორის საკრებულოში. ასევე 

ისიც, რომ ამ კოლექტიური წერილის რეგისტრაციის ნომერიც გაყალბებული იყო. 

სწორედ ამგვარი ცონდა დაეხმარა  ,,გურიანიუსს“ მიეღო შედეგი: 2012 წლის 25 

აპრილს ოზურგთის მუნიციპალიტეტის, ხოლო ერთ თვეში ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ძალადაკარგულად სცნო ამავე საკრებულების 

თავმჯდოამრეების მიერ მიღებული განკარგულეებბი – მოქალაქეთა მიღების წესის 

შესახებ. გურიანიუსმა სადავოდ სასამართლოში სწორედ ამ ინდივიდუალურ 

სამართლებრივი აქტების შინაარსის სპეციფიკასთან აცდენა გახადა, კონკრეტულად 



კი ის, რომ აქტები არეგულირებდა ქცევის ზოგად წესს, რომელიც მუდმივი ან 

დროებითი, თან მრავალჯერადი და არა ერთჯერადი (როგორც ეს ინდივიდუალური 

აქტების შემთვევაში უნდა იყოს) გამოყენებისთვის იყო განკუთვნილი. 

  

  

  

გლოსარიუმი 

  

გაყალბებული წერილის ისტორია 

შეუერთდი განხილვას 
  

2010 წლის 25 ივნისს, ღამის 1-ელ საათზე აზერბაიჯანულმა კომპანია “აკორდმა” 

გორში სტალინის ძეგლის დემონტაჟი დაიწყო და სამ საათში დაასრულა. ამის შესახებ, 

გორელებმა დილის საინფორმაციო გამოშვებებიდან შეიტყვეს. 

  

გორის საკრებულოს თავმჯდომარემ, ზვიად ხმალაძემ მოსახლეობას ტელევიზიით 

აცნობა, რომ სტალინის ძეგლის ქალაქის ცენტრიდან გადატანის გადაწყვეტილება 

საკრებულომ 16 ივნისს გამართულ სხდომაზე მიიღო.  მისივე თქმით, ამ 

გადაწყვეტილების საფუძველი გორის მოსახლეობის კოლექტიური წერილი გახდა, 

სადაც 1671 ხელმომწერი ძეგლის აღებას მოითხოვდა. 

  

კოლექტიური წერილი – #21 

ძეგლის აღების მოთხოვნის წერილს “კოლ-21” ნომერი მიენიჭა. აღნიშნული 

კოლექტიური განცხადების ხელმომწერთაგან 1 100 ადამიანი დიდი და პატარა 

ლიახვის ხეობიდან 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ დევნილია. დევნილი 

ხელმომწერები, ძირითადად, კარალეთის, ვერხვებისა და ბერბუკის დასახლებაში 

http://www.liberali.ge/ge/liberali/articles/103772/#comments


ცხოვრობენ. დაახლოებით 200 ხელმომწერი გორის რაიონის სოფლებში ცხოვრობს, 

ისინი, ძირითადად, ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორები და მათი ოჯახის 

წევრები არიან, სიაში არიან სკოლის პედაგოგებიც. დანარჩენი 450 ხელმომწერი შიდა 

ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციის, გამგეობის, საკრებულოს, საბავშვო ბაღების 

და  კულტურის სხვადასხვა დაწესებულებების თანამშრომლები არიან. რამდენიმე 

ხელმოწერა მეორდება – მაგალითად ორ-ორჯერ მოუწერიათ ხელი გორის მე-5 

საბავშვო ბაღის გამგეს – ქეთევან გელაშვილს და ჩუბინიშვილის სახელობის გორის 

კულტურის სახლის უფროსს – მამუკა მამუკაშვილს. 

დევნილი ზალინა პავლიაშვილი, რომლის გვარ-სახელი ამ წერილში ფიგურირებს, 

ამბობს, რომ მასთან ხელის მოსაწერად ძეგლის აღებიდან ერთი კვირის შემდეგ 

მივიდნენ. “მოვიდნენ და მითხრეს, ხელის მოწერაა საჭირო –  მოგეწონათ თუ არა 

ძეგლის გადატანა მუზეუმის ტერიტორიაზეო,” – იხსენებს პავლიაშვილი. კიდევ ერთი 

დევნილი ხელმომწერი, მთვარისა ბესტაევა ამბობს, რომ მასთანაც ძეგლის აღებიდან 

3-4 დღის შემდეგ მივიდნენ. კარალეთის დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების 

კოტეჯებში გამოკითხულები ერთხმად ადასტურებენ, რომ წერილზე ხელი მათაც 

ძეგლის აღების შემდეგ მოაწერინეს.  “გვკითხეს, თუ მოგეწონათ ძეგლის მუზეუმის 

ტერიტორიაზე გადატანა, მაშინ ხელი მოგვიწერეთო, რა აზრი ჰქონდა, უარი რომ 

გვეთქვა?” 

ჩვენ სტალინის ძეგლის აღების მომხრეთა კოლექტიური წერილი საკრებულოდან 

ორჯერ გამოვითხოვეთ – პირველად 2010 წლის 8 ივლისს, მეორედ კი სექტემბრის 

დასაწყისში. 8 ივლისს მიღებული დოკუმენტი მხოლოდ საკრებულოს კანცელარიის 

ბეჭდითაა დამოწმებული, ხოლო სექტემბერში გამოგზავნილ წერილის ასლს  უკვე 

საკრებულოს თავმჯდომარის, ზვიად ხმალაძის რეზოლუცია ადევს. გამოდის, რომ 

რომ სტალინის ძეგლის გადატანის მოთხოვნა ხმალაძემ 2010 წლის 8 ივლისის შემდეგ 

დააკმაყოფილა, ანუ ძეგლის გადატანიდან (25 ივნისი), სულ მცირე, ორი კვირის 

შემდეგ. 

გორის საკრებულოს რამდენიმე დეპუტატი ეჭვობს, რომ 16 ივნისის სხდომა საერთოდ 

არც გამართულა და შესაბამისად, საკრებულოს ძეგლის აღების გადაწყვეტილება ამ 

დღეს არ მიუღია. დეპუტატები თემურ აფხაზაშვილი, კახა ქარელი და კახა ერგემლიძე 

ამბობენ, რომ 16 ივნისს მთელი დღე საკრებულოს შენობაში იმყოფებოდნენ და 

სხდომის ჩატარების შესახებ არაფერი სმენიათ. 

განკარგულება – “ქალაქ გორში სტალინის გამზირზე #1 შენობა-ნაგებობაზე 

განთავსებული ქანდაკების (ი.ბ. სტალინის) გადაადგილების შესახებ” 16 ივნისითაა 

დათარიღებული. ბუნებრივია, განკარგულების გამოცემისას, გორის საკრებულოს იმ 

დროისთვის მოქმედი “გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის” 

მიხედვით უნდა ემოქმედა. თუმცა, რატომღაც საკრებულომ 2010 წლის 16 ივნისს, 



მოახერხა და აღნიშნული საკითხის გადაჭრისას 2010 წლის 28 ივლისს, ანუ 

თვენახევრის შემდეგ დამტკიცებული რეგლამენტით იხელმძღვანელა. 

ახალი რეგლამენტის მიხედვით, საკრებულოში სამართლებრივი აქტის ინიცირების 

უფლება აქვს: 

ა) საკრებულოს თავმჯდომარეს. 

ბ) საკრებულოს წევრს. 

გ) ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 1%-ს პეტიციის წესით (მხოლოდ 

ნორმატიულ აქტზე). 

სტალინის ძეგლის გადატანის მსურველთა 1671 ხელმოწერა სწორედ პეტიციის 

წესით შევიდა საკრებულოში. თუმცა, გორის თვითმმართველობის ორგანომ ამ 

რეგლამენტის წესებიც დაარღვია. რეგლამენტის მიხედვით, თუ საკითხი პეტიციის 

წესით შევა, საკრებულოს მისი დამტკიცებისას “დადგენილების” მიღება ევალება და 

არა “განკარგულების”. დადგენილების მიღების შემთხვევაში, ეს ნორმატიული აქტი 

იუსტიციის საბჭოს ნორმატიული აქტების რეესტრში ფიქსირდება. “განკარგულებას” 

კი ასეთი ფორმალობები არ სჭირდება. სწორედ ამიტომაც, საკრებულომ იოლ ფორმას 

მიმართა და გადაწყვეტილებას განკარგულების სახე მისცა. 

წერილი ოფიციალური ნომრით “კოლ-21” საკრებულოში 2010 წლის 21 მაისს შევიდა. 

თუმცა, ეს არ იყო სტალინის ძეგლის გადატანის მომხრეთა განცხადება. ამ ნომრით 21 

მაისს საკრებულომ ის კოლექტიური წერილი მონიშნა, რომელშიც დავით 

აღმაშენებლის გამზირზე #19-25 სახლების მობინადრეები სანიაღვრე არხის 

მოწესრიგებას ითხოვდნენ. 

საკრებულოს წევრთა ნაწილი ეჭვობს, რომ პეტიცია სტალინის ძეგლის აღების 

მოთხოვნით მისი დემონტაჟის, ანუ 25 ივნისის შემდეგ დაიწერა. ახალ წერილს 

სარეგისტრაციო ნომრად აღმაშენებლის გამზირის მცხოვრებთა განცხადების 

სარეგისტრაციო ნომერი თარიღის გასაყალბებლად “მიანიჭეს”. 

  

კოლექტიური წერილი “კოლ-365” 

1671 მოქალაქის ხელმოწერილი კოლექტიური წერილის ასლი გორის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაშიც შევიდა. ეს წერილიც 2010 წლის 21 მაისითაა 



დათარიღებული. სარეგისტრაციო ნომრად მას აქ – “კოლ-365” მიენიჭა (გამგეობის 

აპარატი სხვა ნუმერაციით მუშაობს). 

იმის გარკვევა, თუ როდის შევიდა ეს წერილი გორის მუნიციპალიტეტში, 

შეუძლებელი აღმოჩნდა. სარეგისტრაციო ჟურნალი სადაც შესული წერილები 

თანმიმდევრობით თარიღდება, გორის მუნიციპალიტეტში არ არსებობს. 

“სარეგისტრაციო ჟურნალში მხოლოდ წერილები (და არა – კოლექტიური 

განცხადებები) შეგვაქვს. კოლექტიური განცხადება წერილი არ არის. ეს არის – 

განცხადება. როდესაც მოგაქვთ წერილი და აწერია “განცხადება”, ჩვენ მას მხოლოდ 

საკონტროლო ბარათზე ვაფიქსირებთ და ჟურნალში არ შეგვაქვს”, – გვითხრეს 

კანცელარიის თანამშრომლებმა. 

არც საკონტროლო ბარათების თანმიმდევრობაა დაცული, ასე რომ, გორის გამგეობაში 

ძველი თარიღით წერილის “შეპარება” არც ერთი თანამშრომლისთვის პრობლემას არ 

წარმოადგენს. 

პეტიციის ხელოვნური ინიცირება, ძველი თარიღით შედგენილი წერილი, 

ხელმოწერების პოსტ-ფაქტუმ შეგროვება და საკრებულოს სხდომა, რომლის 

ჩატარების შესახებ მისმა წევრებმაც კი არ იცოდნენ, აჩენს ეჭვს, რომ სტალინის ძეგლის 

გადატანის გადაწყვეტილება მთავრობამ ერთპიროვნულად მიიღო და აღასრულა 

კიდეც. ფორმალური პროცედურები კი საქმეს მოგვიანებით “დააწიეს”. 

საკონტროლო ბარათზე, სადაც გამგეობაში “კოლ-365” წერილის შესვლის ფაქტია 

დაფიქსირებული, 2010 წლის 7 ივლისს მინაწერია გაკეთებული – “უკვე 

შესრულებულია”. 

  

წერილი დაფინასებულია საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის, “ფონდ 

– ღია საზოგადოება საქართველოსა” და “ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის” მიერ. 
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E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%8
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ადგილობრივი ბიუჯეტი ადგილობრივი 

მოსაკრებლების სისტემა 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

ია მამალაძე, ოთარ კიკვაძე 

  

ჩვენი ერთი ამერიკელი კოლეგა, ბიუჯეტს ხელისუფლების მიზნების კრებულად 

აღიქვამს, რომელზეც “შებმულია თითოეული მიზნის ფასის აღმნიშვნელი იარლიყი“. 

იმისთვის, რომ სრულყოფილად გავაშუქოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საქმიანობა, ადგილობრივი ამბები, აუცილებელია კარგად ვიცოდეთ როგორ 

შოულობს და რაში ხარჯავს ფულს ადგილობრივი ხელისუფლება. 
 
საბიუჯეტო საკითხების გაშუქება საქართველოში ჟურნალისტებს არ იზიდავს – 

მედიის ყურადღების არეალში მხოლოდ პოპულარულ პოლიტიკოსებთან და დიდ 

თანხებთან დაკავშირებული სკანდალური ფაქტები ექცევა. უმეტეს შემთხვევაში, 

სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტები ჟურნალისტებისთვის 

გაურკვეველი  ციფრების და სტრიქონების გროვაა, რომლის ქექვა “მოსაწყენი საქმეა“. 

არადა, ბიუჯეტი პოლიტიკური და სოციალური დოკუმენტია, რომელშიც კარგად 

ჩანს, რით განხვავდება წინასაარჩევნო დაპირებები რეალური სურვილებისგან; 

რამდენად დამოუკიდებელია ადგილობრივი თვითმმართველობა ცენტრისგან ანუ 

რამდენად რეალური და ხარისხიანია დეცენტრალიზაცია ქვეყანაში, რამდენად 

დამოუკიდებელია ადგილობრივი ხელისუფლება ცენტრისგან; როგორია გარკვეული 

http://gurianews.com/view_left_wide.html?item=3531&title=%2355+%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90+_+%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93&cat_id=74&lang=ka
http://gurianews.com/view_left_wide.html?item=3531&title=%2355+%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90+_+%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%93&cat_id=74&lang=ka
http://localreport.jrc.ge/2014/09/gadatsqhvetilebis-mighebis-protsesis-gashuqeba/#_ftnref2
http://gyla.ge/geo/news?info=706&print=1
http://localreport.jrc.ge/2014/09/gadatsqhvetilebis-mighebis-protsesis-gashuqeba/#_ftnref3
http://www.liberali.ge/ge/liberali/articles/103772/
http://localreport.jrc.ge/2014/09/gadatsqhvetilebis-mighebis-protsesis-gashuqeba/#_ftnref4
http://localreport.jrc.ge/2014/09/adgilobrivi-biujeti-adgilobrivi-mosakreblebis-sistema/
http://localreport.jrc.ge/author/natia/


პოლიტიკური თუ ბიზნესჯგუფების ლობირება, გავლენა და 

შესაძლებლობები;  რამდენად უყვართ მოქმედ ჩინოვნიკებს და ადგილობრივ 

პოლიტიკურ ელიტას კომფორტი გადასახადების ხარჯზე; რამდენად გონივრულად, 

ეფექტურად და სამართლიანად იხარჯება ფული, რომელსაც გადასახადების სახით 

თითოეული ჩვენთაგანი ხელისუფლების დასაქირავებლად იხდის… მაგალითად, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტების ანალიზით, 2006-12 

წლებში,  საბიუჯეტო საკითხებზე მომუშავე ჟურნალისტები ამტკიცებდნენ, რომ 

ქვეყანაში პოლიციური რეჟიმი მყარდებოდა – მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი 

თვითმმართველობების კომპეტენციაში არ შედიოდა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

ყველა მუნიციპალიტეტი ასიათასობით ლარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

სტრუქტურებისთვის ძვირადღირებული მანქანების, აპარატურის შესაძენად, 

შენობების რემონტში ხარჯავდა. 

ჩვენი ერთი ამერიკელი კოლეგა, ბიუჯეტს ხელისუფლების მიზნების კრებულად 

აღიქვამს, რომელზეც “შებმულია თითოეული მიზნის ფასის აღმნიშვნელი იარლიყი“. 

იმისთვის, რომ სრულყოფილად გავაშუქოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საქმიანობა, ადგილობრივი ამბები, აუცილებელია კარგად ვიცოდეთ როგორ 

შოულობს და რაში ხარჯავს ფულს ადგილობრივი ხელისუფლება. 

ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობის მიხედვით, საქართველოს საბიუჯეტო 

სისტემა შედგება შემდეგი დონის ბიუჯეტებისაგან: 

– საქართველოს სახელმწიფო (ცენტრალური) ბიუჯეტი; 

– ავტონომიური რესპუბლიკების და საქართველოს სხვა ტერიტორიული 

ერთეულების ანუ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტები. 

საქართველოში  ადგილობრივი ფინანსების კუთხით, ბოლო წლებში მრავალი 

ცვლილება გახორციელდა, რომლებიც სხვადასხვაგვარად აისახა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განვითარებაზე და ფინანსურ დეცენტრალიზაციაზე: 

2006 წლის 24 მაისს მიღებულ იქნა კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ”, რომელიც ძალაში 2007 წლის 1 იანვრიდან შევიდა. 

კანონმა  დაარეგულირა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: 

 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიჯეტის ფორმირების 

პრინციპები; 



 ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, წარდგენა, განხილვა, დამტკიცება, 

შესრულება, აუდიტი, ზედამხდველობა, ანგარიშგება, შეფასებისა და 

კონტროლის წესი; 

 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საბიუჯეტო 

უფლებამოსილებები. 

აღნიშნული საკითხები კანონის მიღებამდე, სხვადასხვა კანონებსა და ნორმატიულ 

აქტებში იყო გაბნეული. 

ქვეყნის სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებს განსხვავებული შემოსავლები და 

განხვავებული საჭიროებები აქვთ; ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც 

სიახლეს წარმოადგენდა თვითმმართველობისათვის, სწორედ ტერიტორიების 

სოციალურ-ეკონომიკური გამოთანაბრების პრინციპის გათვალისწინება იყო; ეს 

პრინციპი გათანაბრებითი ტრანსფერის ფორმულით აისახა კანონში. ფორმულის 

გაანგარიშება სხვადასხვა მონაცემსა და პარამეტრზე დაყრდნობით ხდება. სწორედ ამ 

ფორმულით გაანგარიშდება, თუ რა მოცულობის თანხას გამოყოფს სახელმწიფო 

კონკრეტული ტერიტორიული ერთეულისთვის. 

  

2010 წლის იანვრიდან ძალაში შევიდა ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“, 

რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის საბიუჯეტო სისტემის ფორმირების პრინციპებს და 

არეგულირებს საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების პროექტების 

მომზადების, განხილვის, დამტკიცების, ბიუჯეტის შესრულების, ანგარიშგებისა და 

კონტროლის წესებს, აგრეთვე საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური 

რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების საბიუჯეტო ურთიერთობებსა 

და პასუხისმგებლობას. 

2014 წლის ივლისიდან ძალაში შევიდა საქართველოს ახალი „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

პროექტის მომზადება, განხილვა და დამტკიცება, დამტკიცებულ ბიუჯეტში 

ცვლილების შეტანა, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენა და შეფასება, 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა, 

სახაზინო ფინანსური ოპერაციებისა და საბანკო ტრანზაქციების წარმოება, 

მუნიციპალიტეტის „საკუთარ უფლებამოსილებას“ განეკუთვნება. საქართველოს 

ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის 

თანახმად, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს გააჩნიათ შესაბამისი 

ფუნქციები და უფლებამოსილებები, რომელთა გახორციელების უმთავრესი 

ინსტრუმენტი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტია. მისი 

მეშვეობით ხდება, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საბიუჯეტო 



პრიორიტეტებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, 

ასევე ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ ადგილობრივი 

თვითმმართველობებისათვის გადაცემული უფლებამოსილებების შესრულება. 

  

,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად, თვითმმართველი ერთეულის 

ბიუჯეტი დამოუკიდებელია სხვა ადმინისტრაციული ერთეულების და 

ცენტრალური ხელისუფლების ბიუჯეტებისგან. კანონმდებლობაში გაწერილი 

კომპეტენციების შესასრულებლად, საკუთარი შემოსულობების გარდა, 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ცენტრალური ხელისუფლებისაგან დაფინანსებას 

ტრანსფერების სახით იღებს. 

თვითმმართველი ერთეულის თავისუფლება დამატებითი დაფინანსების წყაროების 

მოზიდვის შესაძლებლობების მხრივ შეზღუდულია. თვითმმართველ ერთეულს 

შეუძლია აიღოს სესხი მხოლოდ საქართველოს მთავრობისგან ან საქართველოს 

მთავრობის ნებართვით. 

იმისთვის, რომ სრულყოფილი მედიამონიტორინგი განვახორციელოთ, უნდა 

ვიცოდეთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო პროცესი, 

ხელისუფლების ორგანოების კანონით განსაზღვრული საქმიანობაა და იგი მოიცავს 

სრული საბიუჯეტო პროცესის ურთიერთდაკავშირებულ შემდეგ ხუთ სტადიას: 

1. ბიუჯეტის პროექტის შედგენა; 

2. ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და დამტკიცება; 

3. ბიუჯეტის შესრულება; 

4. ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშის შედგენა და მისი დამტკიცება; 

5. ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი. 

საბიუჯეტო პროცესი იწყება საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე 10 თვით ადრე (ანუ 1 

მარტს), და გრძელდება 2 წლის განმავლობაში. 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებამდე, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო, მიმდინარე წლის 15 ივლისამდე, ადგილობრივ 

თვითმმართველობას  აცნობებს დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო 

პარამეტრებს; ამის შემდეგ, მიღებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, საფინანსო 

ორგანო გაიანგარიშებს შემოსულობებისა და გადასახდელების საპროგნოზო 

მაჩვენებლებს და იწყებს შესაბამისი პროცედურების გახორციელებას 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად. 



ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი, მსგავსად საქართველოს 

ცენტრალური ბიუჯეტისა, ყოველწლიურად უნდა შედგეს და დამტკიცდეს. 

საბიუჯეტო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს; შესაბამისად, იგი 1 იანვარს იწყება 

და ამავე წლის 31 დეკემბერს მთავრდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველი წლის 1 

იანვარს ადგილობრივი თვითმმართველობა ახალი დამტკიცებული ბიუჯეტით უნდა 

შეხვდეს. თუმცა, კანონმდებლობაში არსებობს გამონაკლისები, რომლის 

შემთხვევაშიც ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის დროს, ხარჯვა ხორციელდება 1/12-ის 

პრინციპით (როდესაც, ბიუჯეტის არარსებობის პირობებში, თვითმმართველობას 

უფლება აქვს გასწიოს ყოველთვიური ხარჯი, წინა წლის ბიუჯეტის 1/12-ის 

ოდენობით). 

განვიხილოთ თუ რა სახის შემოსავლები გააჩნია ადგილობრივ თვითმმართველობას. 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები 
  

,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შემოსულობები იყოფა საკუთარ და არასაკუთარ 

შემოსულობებად. 

საკუთარ შემოსულობებს განეკუთვნება: 

 ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები; 

 გათანაბრებითი ტრანსფერი; 

 საქართველოს კანონმდებლობით ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულებისათვის განკუთვნილი სხვა  შემოსულობები. 

არასაკუთარ შემოსულობებს განეკუთვნება: 

 სპეციალური, მიზნობრივი და კაპიტალური ტრანსფერები; 

 საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა შემოსულობები. 

საკუთარ და არასაკუთარ შემოსულობებს შორის განსხვავებას 

თვითმმართველობებისთვის წარმოადგენს ის, რომ ადგილობრივ 

თვითმმართველობას  საკუთარი უფლებამოსილებების განსახორციელებლად 

შეუძლია მიმართოს მხოლოდ საკუთარი შემოსულობებიდან მიღებული 

შემოსავლები. რაც შეეხება არასაკუთარი შემოსულობებიდან მიღებულ შემოსავლებს, 

ამ შემთხვევაში, თვითმმართველობას გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება არ 

გააჩნია, რადგანაც ასეთი ტიპის შემოსავლებს ყოველთვის განსაზღვრული აქვს 

ხარჯვის მიზნობრიობა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობების საკუთარი შემოსულობების ნაწილი, 

ძირითადად  ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული გათანაბრებითი ტრანსფერით 

და ერთადერთი ადგილობრივი გადასახადის _ ქონების გადასახადისგან მიღებული 

ფინანსური რესურსებით ფორმირდება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 



თვითმმართველობათა ხელში ადრე არსებული შემოსავლების სხვა წყაროები 

(საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი და სხვ.), რეფორმის შემდგომ. 

ცენტრალურმა ხელისუფლებამ სრულად წაიღო და ადგილზე მხოლოდ ქონების 

გადასახადი დარჩა, რომელსაც ძალიან მცირე წილი უკავია თვითმმართველობათა 

ჯამურ შემოსავლებში. 2007 წლამდე, ადგილობრივ გადასახადებს შორის იყო ასევე 

სათამაშო ბიზნესის გადასახადიც, რომელიც 2006 წლის 29 დეკემბერს საქართველოს 

პარლამენტმა გააუქმა და „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ ცალკე კანონი 

მიიღო. 

საქართველოს კანონმდებლობით, ამჟამად არსებობს მხოლოდ ერთი სახის 

ადგილობრივი გადასახადი – ქონების გადასახადი. 

გათანაბრებითი ტრანსფერი, საკუთარ უფლებამოსილებათა გახორციელების 

უზრუნველყოფის მიზნით ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

ბიუჯეტისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გათანაბრებითი ფორმულის შესაბამისად 

გამოყოფილი თანხებია, რომელთა გამოყენების მიმართულებებს დამოუკიდებლად 

განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო. 

იმ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულს, რომლის ბიუჯეტის შემოსავლები 

(გრანტების გარდა) აღემატება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამს, 

გათანაბრებითი ტრანსფერი არ გამოეყოფა. 

რაც შეეხება მიზნობრივ ტრანსფერს, იგი დელეგირებულ უფლებამოსილებათა 

განხორციელების მიზნით ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის 

მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან/და ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური 

ბიუჯეტიდან ფინანსური დახმარების სახით მიღებული სახსრებია. 

სპეციალური ტრანსფერი კი ეს არის გათანაბრებითი და მიზნობრივი ტრანსფერების 

გარდა ერთი ბიუჯეტიდან სხვა ბიუჯეტისათვის ფინანსური დახმარების სახით 

გამოყოფილი სახსრები. 

კაპიტალური ტრანსფერი თვითმმართველობის ინიციატივის საფუძველზე 

ინფრასტრუქტურული პროექტების გასახორციელებლად გამოყოფილი სახსრებია. 

  

ახლა კი გადავხედოთ რა სახის ხარჯები აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობას ანუ 

გავეცნოთ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახდელებს. 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ბიუჯეტის გადასახდელები არის 

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულადი სახსრების ერთობლიობა, 

რომელიც მოიცავს: 



 ხარჯებს; 

 არაფინანსურ აქტივებს (არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებისთვის 

მიმართული სახსრები); 

 ფინანსურ აქტივებს ( ფინანსური აქტივებით ოპერაციებისთვის მიმართული 

სახსრები); 

 ვალდებულებებს (ვალდებულებების ძირითადი ნაწილის დაფარვისათვის 

მიმართული სახსრები). 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის ხარჯები მოიცავს: 

-საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებას; 

-ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო ორგანიზაციების დაფინანსებაზე 

გაწეულ ხარჯებს; 

-ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მშენებლობასა და რეაბილიტაციაზე გაწეულ 

ხარჯებს; 

– ადგილობრივი ინფრასტრუქტურული და კულტურული ობიექტების 

მოწესრიგებაზე გაწეულ ხარჯებს და ა. შ. 

  
მოსაკრებლები 

განვიხილოთ თუ რა განსხვავებაა მოსაკრებელსა და გადასახადს შორის. 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მოსაკრებელი არის აუცილებელი 

გადასახადი ბიუჯეტში, რომელსაც ფიზიკური, იურიდიული პირები და ამხანაგობები 

იხდიან სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ 

მათთვის კანონით განსაზღვრული საქმიანობის გახორციელების ან/და სარგებლობის 

უფლების მინიჭებისათვის, ასევე სახელმწიფო ან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გარკვეული მომსახურების გაწევისათვის. 

გადასახადის გადახდით მიღებული შემოსულობა კი, როგორც წესი,  ხმარდება 

სახელმწიფოს მიერ ისეთი საზოგადოებრივი მომსახურებების დაფინანსებას, რომლის 

ბენეფიციართა რიცხვი მაღალია და ამ საზოგადოებრივი მომსახურების მიწოდების 

დროს შეუძლებელია მიღებული სარგებლის განსაზღვრა და გადახდის ზუსტი წესის 

შემოღება. ასევე შეუძლებელია ადეკვატური მეთოდით იმ ადამიანისთვის 

მომსახურების გაწევაზე უარის თქმა, რომელიც თანხას დროულად არ გადაიხდის. 

მაგალითად, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან ქუჩების და 

სკვერების განათების ხარჯების დაფინანასება მოსაკრებლის ან/და რაიმე 

სპეციალური საფასურის გადახდის გარეშე. 

მოსაკრებლის გამოყენება, როგორც წესი, ხდება ისეთი საჯარო მომსახურების გაწევის 

დროს, როცა ამ მომსახურების მიმღების (მომხმარებლის) იდენტიფიცირება 

შესაძლებელია და იგი  არ არის გათვლილი ფართო მასებზე (საჭირო არ არის ყველა 



მოსახლისთვის). განვითარებული ქვეყნების უმეტესობაში, მოსაკრებელი 

ფისკალური ეფექტის მატარებელი არ არის და მსგავსი საჯარო მომსახურების გაწევა 

თვითღირებულების ფასად ხორციელდება. 

  

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით მოსაკრებელსა და გადასახადს შორის 

მკაფიო გამიჯვნა არ არსებობს, რადგან შესაძლებელია მოსაკრებლის განაკვეთის 

დადგენა „განსაკუთრებულ შემთხვევებში სახელმწიფოს პოლიტიკური და 

ეკონომიკური (მათ შორის, მოსალოდნელი შემოსავლების გათვალისწინებით) 

ინტერესებიდან გამომდინარე.“ აღნიშნული ჩანაწერი ზუსტად შეესაბამება 

გადასახადის ცნებას და სწორედ ეს ქმნის ამ ორ ტერმინს (გადასახადსა და 

მოსაკრებელს) შორის მკაფიო გამიჯვნის პრობლემას. 

  

მოსაკრებლების განაკვეთების, მათ ცალკეულ სახეობებზე დაწესების პრინციპების 

განსაზღვრის დროს ხელმძღვანელობენ: 

ა) სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ 

უზრუნველყოფილ მომსახურებაზე ან/და უფლების მინიჭებაზე გაწეული 

დანახარჯების ანაზღაურების გათვალისწინებით; 

ბ) განსაკუთრებულ შემთხვევებში, სახელმწიფოს პოლიტიკური და ეკონომიკური 

(მათ შორის, მოსალოდნელი შემოსავლების გათვალისწინებით) ინტერესებიდან 

გამომდინარე. 

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მოსაკრებლები, ისევე როგორც 

გადასახადები, იყოფა ორ კატეგორიად: 

1. საერთო – სახელმწიფოებრივი მოსაკრებლები; 

2. ადგილობრივი მოსაკრებლები. 

ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღებაზე უფლებამოსილია ადგილობრივი 

თვითმმართველობა, ხოლო საერთო სახელმწიფოებრივი მოსაკრებლის შემოღება 

ხდება  კანონით, რომელსაც ამტკიცებს პარლამენტი და იგი მოქმედებს საქართველოს 

მთელ ტერიტორიაზე. 

საერთო – სახელმწიფოებრივ მოსაკრებლებს მიეკუთვნება: 

ა) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი; 



ბ) სანებართვო მოსაკრებელი; 

გ) საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი; 

დ) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი. 

ადგილობრივ მოსაკრებლებს მიეკუთვნება: 

ა) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი; 

ბ) მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის; 

გ)კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის 

მოსაკრებელი; 

დ) მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის; 

ე) მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის; 

ვ) მშენებლობის სანებართვო პირობების შესრულების დადასტურების თაობაზე 

აქტის გამოცემის დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებელი. 

აღნიშნული ადგილობრივი მოსაკრებლებიდან მიღებული შემოსავლები მთლიანად 

ირიცხება ადგილობრივ ბიუჯეტში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უმეტესად 

ადილობრივ თვითმმართველობებს პრობლემები აქვთ მოსაკრებლის ამოღებასთან 

დაკავშირებით ფიზიკური პირებისგან; მაგალითად, დასუფთავების მოსაკრებელი. ამ 

შემთხვევაში ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს, ის რომ მოქმედი 

კანონმდებლობით, მოსაკრებლის სამართლებრივი ბუნება არ იძლევა საშუალებას 

მოსაკრებლის არგადახდისთვის მუნიციპალიტეტის მიერ დაწესდეს რაიმე ტიპის 

სანქცია/ჯარიმა. ადგილობრივ ბიუჯეტში ირიცხება ასევე საერთო – 

სახელმწიფოებრივი მოსაკრებლების გარკვეული ნაწილი. როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გაუქმების და მათზე 

შეღავათების დაწესების უფლება აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობით ორგანოს – საკრებულოს. საკრებულოს გადაწვეტილება 

მოქმედებს მხოლოდ მისდამი დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე და ვრცელდება ამ 

ტერიტორიაზე მცხოვრებ/განლაგებულ ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირზე, 

გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 
  
განსახილველად და მაგალითებისთვის 
  



გათანაბრება თბილისურად 

“თვითმმართველობის მეგზური“ (GRMA), “P.S.“ ნინო ჯანელიძე 

ქუთაისის 40-მილიონიან ბიუჯეტში 75%-მდე “თბილისის ფულია“. 2009 წელს, ცენ-

ტრალური ბიუჯეტის ფინანსური დახმარება  გათანაბრებითი, სპეციალური და მიზ-

ნობრივი ტრანსფერით და ჯამში, 14 მილიონი ლარით გამოიხატება. ცენტრში გამოთ-

ვალეს, რომ ზუსტად ეს თანხა შეუნარჩუნებს ქუთაისს ქალაქის სტატუსს. ეს უფრო ინ-

ფრასტრუქტურული ხარჯებია და ის ქუთაისელთა სოციალურ მდგომარეობაზე პირ-

დაპირ ნამდვილად არ აისახება. წელს გრანტად სახეცვლილმა ტრანსფერმა ადგილობ-

რივ შემოსავლებსა და გასაწევ აუცილებელ ხარჯებს შორის სხვაობა უნდა ამოავსოს. 

გათანაბრებითმა ტრანსფერმა ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში ერთგვარი სოცია-

ლური თანასწორობა უნდა დაამყაროს და მისი მოცულობა რაიონის მაჟორიტარისაგან 

ლობირების ხარისხს აღარ უნდა უკავშირდებოდეს. ქუთაისი ამ ნიშნით 5 მილიონ 857 

ათას ლარს მიიღებს. ეს სპეციალურმა ფორმულამ განსაზღვრა და არა “ქუთაისელთა 

ხმამ” პარლამენტში _აკაკი ბობოხიძემ. 

მისი გამოსაანგარიშებელი ფორმულა კი სხვადახვა მონაცემს ეყრდნობა _ მუნიციპა-

ლიტეტის ფართობი, 7-დან 18-წლამდე მოზარდთა რაოდენობა, ბიუჯეტის ხარჯები 

და შემოსავლები ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში… 

მიზნობრივი ტრანსფერისთვის წელს ქუთაისს ცენტრალურმა ბიუჯეტმა 1 მილიონ 

450 ათასი ლარი გამოუყო _ ეს იმ დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის, რასაც 

ცენტრალური ბიუჯეტი ადგილობრივ თვითმმართველობას გადასცემს. უფრო მეტი 

სიცხადისათვის კი, ეს თანხა დაიხარჯება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების-

თვის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ასევე, მრავალშვილიანი დედების 

დახმარებისთვის. 

მიზნობრივ ტრანსფერს ბევრად სჭარბობს სპეციალური ტრანსფერი და  2009 წელს ის 

7 მილიონ ლარზე მეტია. ცენტრალური ბიუჯეტიდან წამოსულმა ამ დახმარებამ ის 

ხარჯები უნდა აანაზღაუროს, რომელსაც ქალაქი საკუთარი ხარჯებით ვერ ფარავს. “ეს 

ექსპლუატაციის ანუ მომსახურების ხარჯებია; ის ხარჯი, რითაც ქალაქმა უნდა იფუნ-

ქციონიროს თავისი ინფრასტრუქტურით, როგორც ქალაქმა. მასში ვგულისხმობთ ქა-

ლაქის კეთილმოწყობით მიმართულებას, გარეგანათების, დასუფთავების, მწვანე სა-

ფარისა თუ შადრევნების ექსპლუატაციის თანხებს,” _ მბობს ქუთაისის საფინანსო სამ-

მართველოს უფროსი გია შარაბიძე. 

ქვეყნის მეორე ქალაქის ბიუჯეტი 2008 წელს 24 მილიონი იყო; წელს კი მატებაა და ის 

40 მილიონ 318 ათასი ლარია.  4-მილიონიანი მატებაა ტრანსფერებში. გასულ წელს 

მიზნობრივი, სპეციალური და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჯამი 10 მილიონზე მე-

ტი იყო, წელს _ 14 მილიონია. 



ცენტრალური ბიუჯეტის “ინექცია” კიდევ ერთი ტიპის _ კაპიტალური ტრანსფერია. 

წელს ქუთაისისთვის  ამ მიმართულებით 7 მილიონი ლარია განსაზღვრული. უფრო 

კონკრეტულად კი  ის რეგიონებში გასახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამო-

ყოფილი ფინანსური დახმარებაა, რომელსაც საფინანსო სამმართველოს უფროსი ასე 

შიფრავს: “4 მილიონი ლარი ქუთაისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის მეორე 

ეტაპისთვის დაიხარჯება; 2 მილიონი ლარი _ საბავშვო ბაღების გათბობისა და კარ-

ფანჯრებისათვის; ერთი მილიონი ლარი გზების კაპიტალურ შეკეთებაში უნდა წავი-

დეს, ხოლო 330000 ლარი ტანვარჯიშის სპორტული სკოლისთვის ჩაიდო,”. ეს რეაბი-

ლიტაციის პროექტს შეწირული სკოლაა, რომელიც ისტორიულ ნაწილში იყო და შე-

ნობის გარეშე დარჩა. რეაბილიტაციის პროექტის გასაგრძელებლად კიდევ 20 მილიონ 

ლარს ელის ქუთაისი ცენტრალური ბიუჯეტიდან. 

მარტო საგზაო მოძრაობის წესების დამრღვევთა ჯარიმებით, დასუფთავებისა და 

ტრანსპორტის მოსაკრებლით შედგენილი ბიუჯეტით ქალაქი რომ ვერ იარსებებს, ეს 

საფინანსო სამმართველოშიც იციან. არადა, წელს  პრივატიზაციიდან მიღებული შე-

მოსავლების შემცირებასაც ელიან; ამის მიზეზად კი, ქუთაისში ეკონომიკური კრიზი-

სის ფონზე, ათჯერ გაძვირებული მიწაც სახელდება.  2009 წლის ბიუჯეტში პრივატი-

ზაციიდან 3 მილიონ 300 ათასი ლარის შესვლა გათვალეს ბიუჯეტის ფორმირები-

სას.   ამ შემოსავალსაც კი ქალაქს სრულად არ უტოვებენ; იმ შემთხვევაში, თუ სახელ-

მწიფო ქონებაა და არა _ მუნიციპალური,  ადგილზე შემოსავლის მხოლოდ 35% რჩება. 

“მარტო ჯარიმებით ბიუჯეტი არ შეივსება, კარგი იქნება, ქალაქს საკუთარი შემოსავ-

ლები დაუბრუნდეს, მოგების და დღგ-ს გადასახადი ადგილზე რომ რჩებოდეს,  ასეთ 

შემთხვევაში, ქალაქს საკუთარი თავის რჩენა თავისუფლად შეეძლება. ჯერჯერობით 

კი  ჩვენი ბიუჯეტი კვლავ დოტაციური რჩება და მისი 73-75% ცენტრალური ბიუჯე-

ტიდან ივსება,” _ განამარტავს გია შარაბიძე. 

“ინდუსტრიის მშენებელ“ ქალაქში უჩვეულო ეკონომიკური უძრაობაა _ სამრეწველო 

გიგანტებიდან დღეს მინისაამქროებიღა დარჩა; ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცი-

ის  შემდეგ კი, ქალაქი არც ტურისტებით დატვირთულა  და არც ინვესტორებით…. 

არადა, ქალაქის ეკონომიკურ სიძლიერეს, დიდწილად, ისინი განსაზღვრავენ. 

ქალაქის ეკონომიკურ გაძლიერებამდე კი ტრანსფერების სიკეთეს ქუთაისელები საკუ-

თარ სოციალურ მდგომარეობაზე ჯერ გრძნობენ. 

“პრეს-ექსპრესი“ (საქართველოს მედიამონიტორინგის ცენტრი) – პრესის მიმოხილვა 

რადიო “უცნობი“, 2011 წელი: 

“ახალი გაზეთის” ინფორმაციით, ქუთაისში, სადაც უმუშევრობის დონე მაღალია, 

სოციალურად დაუცველი ადამიანების რაოდენობა კი ძალიან ბევრი, 35-მილიონიანი 

ბიუჯეტიდან, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებისთვის მილიონ 

შვიდასსამოცდათვრამეტი ათასი ლარია გამოყოფილი. დამტკიცებულ ბიუჯეტებში 



სისტემატური ცვლილებები მუნიციპალიტეტების საკრებულოების ძირითად 

საქმიანობას წარმოადგენს, რაც თავისთავად, არაპროგნოზირებად საბიუჯეტო 

ცხოვრებაზე მიუთითებს. გასულ წელს, ქუთაისის  30-მილიონიანი დამტკიცებული 

ბიუჯეტი, წლის ბოლოსთვის 120 მილიონზე ავიდა, თანაც, არა სოციალური და 

დასაქმებისკენ მიმართული პროგრამების დაფინანსების ხარჯზე. 
  

2011 წლის უკვე დამტკიცებულ დოკუმენტში, ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი 

საკითხების მოსაგვარებლად თანხები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად – 9 მილიონ 500 ათასი ლარი; სპორტისა და 

კულტურისთვის – 8 მილიონ 400 ათასი ლარი; სოციალური და ჯანდაცვის 

სფეროსთვის -1 მილიონ 700 ათასი ლარი; დასუფთავებისთვის – 2 მილიონ 300 ათასი 

ლარი; პროგრამა “კორპუსისთვის” – 2 მილიონი ლარი; ქალაქის 12 

მუნიციპალიტეტისთვის თანამედროვე ტიპის შენობების აშენება – მილიონ 200 ათასი 

ლარი. 

თანხების ასე დახარჯვის დოკუმენტი 15 დეკემბერს ქუთაისის საკრებულოს 

უმრავლესობამ ერთხმად დაამტკიცა, თუმცა მას მხარი არ დაუჭირეს საკრებულოს 

ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. 

დეპუტატი ოპოზიციიდან მამუკა მღვდელაძე, რომელმაც საკრებულოს სხდომა 

პროტესტის ნიშნად ვადაზე ადრე დატოვა, ამბობს: 

_ ჩემი პროტესტი პრიორიტეტების ასე განსაზღვრამ გამოიწვია; გზების 

რეაბილიტაციის, კომუნალური მეურნეობის განვითარების, კეთილმოწყობითი 

სამუშაოების, კულტურული ღონისძიებების გახორციელების, სკოლამდელი 

განათლების დაფინანსების თვალსაზრისით , კლებაა; მატება მხოლოდ საჯარო 

მოსამსახურეების ხელფასების კუთხითაა.  ქუთაისის ადგილობრივი შემოსავლები 8,7 

მილიონი ლარია, ადგილობრივი ხელისუფლების შენახვა კი 8,4 მილიონი 

ჯდება!  პრეზიდენტი, ამ დროს, “ქამრების შემოჭერის“ პოლიტიკაზე საუბრობს… 

  

როდესაც ვიღებთ ქალაქისთვის უმნიშვენოვანესს მნიშვნელოვან დოკუმენტს, 

ელემენტარულად, აზრის  გამოთქმის უფლება მაინც ხომ უნდა გვქონდეს?“ 

  

საკრებულოს წევრი ასევე ოპოზიციური პარტიიდან დავით დვალი, ამბობს, რომ 

უმრავლესობამ არც მისი წინადადება გაითვალისწინა: 



_ ჩვენ გვსურდა ადგილობრივ ბიუჯეტში მოძებნილიყო სახსრები და ქალაქში 

მცხოვრებ 38 ათას პენსიონერს პენსიაზე 10-ლარიანი დანამატი მიცემოდა, როგორც ეს 

არის დედაქალაქში, რათა აღმდგარიყო სამართლიანობის გრძნობა ქუთაისსა და 

თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებს შორის. ასევე, გვქონდა წინადადება, 

ველოსიპედის ბილიკების დასაგებად განკუთვნილი 10 მილიონი ლარი 

მუნიციპალური საავადმყოფოების აგებას მოხმარდეს. ამ საავადმყოფოთი ის 

გაჭირვებული მოქალაქე ისარგებლებდა, რომელსაც სოციალური დახმარება არ 

ეძლევა. 

ზაზა ხელაძე, ასოციაცია “ასას” წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ  ქალაქის 

ხელმძღვანელობამ გადაუხვია იმ გზას, რასაც პრეზიდენტი და მაღალი რანგის 

ჩინოვნიკები აჟღერებენ – “ქამრების შემოჭერის“ პოლიტიკას. 

_ მიღებულ ბიუჯეტში ვნახავთ, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე 526 

ადამიანის ხარჯები იზრდება ერთი მილიონი ლარით, წინა წელთან შედარებით. ასევე 

გასაკვირია, რომ არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არ ჩართეს ამ ბიუჯეტის 

განხილვისა და შეთანხმების პროცესში, _ ამბობს ხელაძე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან ხვადაგიანი კი ზოგადი კომენტარით 

შემოიფარგლა:  _ მინდა იცოდეს ქალაქის საზოგადოებამ, რომ მომავალი წლის 

ბიუჯეტი ყველა პარამეტრში გაზრდილია. გარდა ამისა, ცენტრალური ბიუჯეტიდან 

ათობით მილიონი ლარი გადმოირიცხება და ქალაქისთვის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი პროექტები აუცილებლად გახორციელდება. 

  

საგულისხმო და დასაფიქრებელია, რომ ქუთაისის ბიუჯეტი გამონაკლისი არაა და 

იგი ტიპიურია ყველა მუნიციპალიტეტისთვის _ მკაცრად ცენტრალიზებულ 

სისტემაში, საკრებულოები, გამგეობები და კონკრეტული სამსახურები მხოლოდ 

სტატისტების როლში გვევლინებიან. 2011 წელს, ბიუჯეტების ყველაზე დიდი 

ნაწილი ისევ ადგილობრივი ჩინოვნიკების სახელფასო და პრემიალურ ფონდზე 

იხარჯება. 

  

საკუთარი შემოსავლები, რომლებიც რეალური თვითმმართველობის გახორციელების 

საფუძველია, პრაქტიკულად, საჯარიმო სანქციებით შემოიფარგლება. მაგალითად, 

გაზეთის “ჩემი ხარაგაულის” ინფორმაციით, ხარაგაულის საკუთარი შემოსავლები 

2011 წლისთვის მხოლოდ 160 000 ლარია. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პირველი 

პირები საუბრისას ღიად აფიქსირებენ, რომ დანარჩენ თანხას, ცენტრალური 

ხელისუფლებისგან ელოდებიან და ამიტომ, ვალდებულებას გრძნობენ “მუსიკის 

შემკვეთს ასიამოვნონ”. 



  

ცენტრალური ხელისუფლებიდან მიღებული ტრანსფერების დიდი ნაწილი უზომოდ 

გაზრდილ საშტატო ერთეულებზე დანიშნული ჩინოვნიკების შენახვაზე იხარჯება. 

  

გაზეთ “გურია ნიუსის” ინფორმაციით, მაგალითად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულმა ხარჯებმა, 4 720.4 ათასლარიანი ბიუჯეტიდან, 30 %-ს 

გადააჭარბა:  საკრებულოს დაფინანსებაზე 362.41 ათასი ლარი,  მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის (სამსახურების ჩათვლით) ფუნქციონირებისათვის კი 1 002,11 ათასი ლარი 

დაიხარჯება. ამ ფონზე, სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად 

მხოლოდ  535.47 ათასი ლარი გამოიყო. თანხა “არ ჰყოფნის“ უმწვავესი სოციალური 

პრობლემის გადაჭრასაც კი – უპოვართა სასადილოს მომხმარებელთა რაოდენობა 

განახევრდა. 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 4 524 900 ლარს 

შეადგენს. აქედან, 816 500 ლარი სახელფასო თანხაა. ამას ემატება  მუნიციპალიტეტის 

მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაფინანსება; ეს ხარჯი 1 

378 800 ლარს შეადგენს და აქედან, 769 700 ათასი ლარი ხელფასებზე იხარჯება. 

საინტერესოა, რომ საშტატო ერთეულების შესახებ “გურია ნიუსის“ მიერ 

გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციაში, მეტად უცნაური თანამდებობები გვხვდება; 

ბიუჯეტის დაგეგმვის, ანალიზის, შესრულებაზე ზედამხედველობის, კულტურის 

სხვადასხვა სახის რამდენიმე სამსახურის, კურორტებისა და ტურიზმის 

განვითარების, უცხოეთთან მუშაობის დაგეგმვის გარდა, აქ შეიძლება შეხვდეთ 

სპეციალისტს ფოლკლორის, ზეპირსიტყვიერების დარგში, არარსებული გარდერობის 

მეგარდერობეს! 

ოზურგეთის ბიუჯეტშიც აშკარად იკვეთება, რომ პრიორიტეტი ადმინისტრაციული 

ხარჯებია _ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში 7 855 900 ლარს 

შეადგენს. სოციალურ პროგრამებზე კი მხოლოდ 600 000 ლარამდე დაიხარჯება. 

მუნიციპალიტეტმა 26 არასამეწარმეო იურიდიული პირი შექმნადა მათი დაფინანსება 

ყოველწლიურად  იზრდება. 2011 წელს, დაფინანსების საერთო მოცულობამ 3,8 

მილიონ ლარს გადააჭარბა. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ისეთი ორგანიზაციები, რომელთა 

საჭიროება ეფემერულია, ზოგიერთის დაფინანსება კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

არ შეიძლება; მაგალითად, გომისმთის განვითარებისა და ურეკის ტურიზმის 

ცენტრების ფუნქციები გაწერილი არსადაა და მხოლოდ ორიოდ ფრაზაშია 

მოქცეული: “გომისმთის განვითარების ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს 

დამსვენებელთა გაჯანსაღება”, “საკურორტო მშენებლობის ფართოდ გაშლა”, 



“სამკურნალო ტურიზმის განვითარება საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე” და 

სხვა. აღნიშნულ საქმიანობას აიპ-ი “გომისმთა” სულ რაღაც 30 ათას ლარად აპირებს. 

რაც შეეხება ურეკის ტურიზმის ცენტრს, ანალოგიურ საქმიანობას ის 40 ათას ლარად 

გეგმავს. პრინციპულად არასწორი და კანონიერ საფუძველსაა მოკლებული 

მუნიციპალიტეტის ხარჯებიდან პოლიციის დაფინანსება. ეს არაა მუნიციპალიტეტის 

საკუთარი უფლებამოსილება.სამაგიეროდ,  მუნიციპალიტეტს მოუგვარებელი აქვს 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემო, რაც 

მუნიციპალიტეტის პირდაპირი ფუნქცია-მოვალეობაა. 

თვითმმართველობების ადმინისტრაციულ ხარჯების ზრდაზე თვალნათლივ 

მეტყველებს ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც საქსტატის ოფიციალურ ვებ-

გვერდზეა განთავსებული: 2007 წელთან შედარებით, 

2009 წელს თვითმმართველობაში დასაქმებულთა რაოდენობა 45,5%-

ითაა გაზრდილი, მათი შრომის ანაზღაურება კი – 54,5%-ით; 2009 წლიდან დღემდე, 

დასაქმებულთა რაოდენობა თითქმის გაორმაგდა და მათი შრომის ანაზღაურება 

12,3%-ითაა გაზრდილი. 

 

 

შესყიდევბის მონიტორინგი 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

მიხეილ ძაგანია, ია მამალაძე 

სახელმწიფო შესყიდვები შინაარსობრივად  სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ 

საქონლისა და მომსახურების შეძენას წარმოადგენს. სახელმწიფო შესყიდვების 

განხორციელებისას ძირითადი პრინციპებია შესყიდვების საჯაროობა, 

გამჭვირვალობა საჯარო ფინანსების რაციონალური და მიზანშეწონილი 

ხარჯვა.  სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა დეცენტრალიზებულია და შესყიდვების 

განხორციელებაზე უფლებამოსილია შემსყიდველი ორგანიზაცია, რომელსაც 

ეკისრება პასუხისმგებლობა სახელმწიფო შესყიდვის განხოციელების 

მართლზომიერებაზე. 

სახელმწიფო შესყიდვების არსი 
  

სახელმწიფო შესყიდვები, შინაარსობრივად, სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ 

საქონლისა და მომსახურების შეძენას წარმოადგენს. სახელმწიფო შესყიდვების 

გახორციელებისას, ძირითადი პრინციპებია: 

 შესყიდვების საჯაროობა, გამჭვირვალობა; 

 საჯარო ფინანსების რაციონალური და მიზანშეწონილი ხარჯვა. 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/shesqhidevbis-monitoringi/
http://localreport.jrc.ge/author/natia/


  

სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა დეცენტრალიზებულია და შესყიდვების 

გახორციელებაზე უფლებამოსილია შემსყიდველი ორგანიზაცია, რომელსაც ეკისრება 

პასუხისმგებლობა სახელმწიფო შესყიდვის გახოციელების მართლზომიერებაზე. 

  

საქართველოს კანონმდებლობით, ყველა შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია, 

რაციონალურად და საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინებით 

განახორციელოს სახელმწიფო შესყიდვები წინასწარ განსაზღვრული და 

დამტკიცებული წლიური გეგმის მიხედვით. 

  

სახელმწიფო შესყიდვების გახორციელების ეფექტური სისტემის არსებობა 

დიდწილად განაპირობებს სახელმწიფოს (სახელმწიფო ორგანიზაციების) მიერ 

მოქალაქეთათვის მიწოდებული საზოგადოებრივი პროდუქტის ხარისხსა და 

მომხმარებელთა მიერ მიღებულ სარგებლიანობას. თუ სახელმწიფო შესყიდვების 

სისტემაში დარღვეულია  ზემოთ ხსენებული ფუნდამენტური პრინციპები, 

მაშინ  სახელმწიფოში ადგილი აქვს საჯარო ფინანსების არაყაირათიან ხარჯვას, რაც 

საჯარო სტრუქტურებში კორუფციის არსებობის და განვითარების პირდაპირი 

საფუძველია. 

  

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის  შესაბამისად, 

სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაციას, 

მონიტორინგსა და კონტროლს ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტო, რომელიც საჯარო სამართლის იურიდიული პირია. იგი 

თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 5 ივნისის 

N223 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების შესაბამისად. 

  

საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ჩამოყალიბების მოკლე ისტორია 

-1993 წლის 30 მარტს  მიღებულ იქნა საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა 

კაბინეტის  №264 დადგენილება „საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო 

საჭიროებისათვის პროდუქციისა და საქონლის მიწოდების შესახებ“; აღნიშნული 



დადგენილება იყო ქვეყანაში პირველი სამართლებრივი ხასიათის აქტი, რომლითაც 

დაიწყო სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის რეგულირება. 

  

– 1996 წლის 31 მარტს გამოიცა საქართველოს პრეზიდენტის  №244 ბრძანებულება – 

„საქართველოს სამხედრო ძალების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფაში 

ქვეყნის სამრეწველო პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენების ზოგიერთ 

ღონისძიებათა შესახებ“ და „სამშენებლო დარგში სახელმწიფო დაკვეთების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი (პარლამენტის უწყებანი, №8-9, 21.02.1998). 

  

– 1998 წლის 9 დეკემბერს მიღებულ იქნა კანონი ,,სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ“,  რომლის სრულყოფილად ამოქმედება დაიწყო 1999 წლის 1 ივლისიდან. 

აღნიშნული კანონის მე-7 და მე-8 თავები ამოქმედდა კანონის გამოქვეყნებისთანავე, 

რომელთა მიხედვითაც 1999 წლის 1 ივლისამდე: 

 საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროში 

უნდა შექმნილიყო სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი; 

 საქართველოს პრეზიდენტს 1999 წლის 1 ივლისამდე უნდა დაენიშნა 

საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს 

სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის თავმჯდომარე; 

 საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს უნდა 

მიეღო ამ კანონის ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ ამოქმედებისათვის 

აუცილებელი ნორმატიული აქტები. 

 საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს საქართველოს 

ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან შეთანხმებით 

უნდა დაემტკიცებინა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ სტატისტიკური 

ანგარიშის ფორმა. 

 საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს 

სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ხარჯები უნდა 

გაეთვალისწინებინა 1999 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში. 
  

-1999 წლის 1 ივლისს, ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონის სრულად 

ამოქმედებას ამავე წლის 4 აგვისტოს მოჰყვა კანონქვემდებარე აქტის – ,,სახელმწიფო 

შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცება, რის 

საფუძველზეც სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის 

კოორდინაციისა და მონიტორინგის განხორციელების  მიზნით, საქართველოს 



საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს ფარგლებში 

შეიქმნა და ფუნქციონირება დაიწყო სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტმა. 

  

– 2001 წლის 5 ივნისს გამოიცა ,,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შექმნისა და 

მისთვის სახელმწიფო ქონების გადაცემის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის #223 

ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული 

საქმიანობის კოორდინაციისა და მონიტორინგის მიზნით, „სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ“ და „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს 

კანონების შესაბამისად, საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის 

სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი რეორგანიზებულ იქნა 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოდ. 

  

რეორგანიზაციის შედეგად შექმნილი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო გახდა 

საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს სახელმწიფოს 

შესყიდვების დეპარტამენტის უფლებამონაცვლე, თუმცა, იგი ჯერ კიდევ ეკონომიკის, 

მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იმყოფებოდა. 

  

-2005 წლის 20 აპრილს, საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა 

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ ახალი კანონი, რომლითაც გაუქმდა 1998 წლის 9 

დეკემბერს მიღებული ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონი, რასაც 

ავტომატურად ამ კანონის საფუძველზე მიღებული დებულების გაუქმებაც მოჰყვა. 

ახალი კანონის გარდამავალ დებულებებში (თავიVII, მუხლი 24. ) განისაზღვრა, რომ 

კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში, საქართველოს მთავრობას მოემზადებინა 

აღნიშნულ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომლის მიხედვითაც 

,,სახელმწიფო შესყიდვების საგენტოს“ არ ეყოლებოდა სახელმწიფო 

მაკონტროლებელი ორგანო (როგორიც  ამ პერიოდისთვის იყო საქართველოს 

ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო); შესაბამისად, 2006 წლის 18 

ივლისს, საქართველოს პარლამენტის მიერ შეტანილ იქნა ცვლილებები ,,სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ“ კანონის  კანონის მე- 4 მუხლში, რომლის მიხედვით, 

შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაციასა და მონიტორინგს 

ახორციელებს მუდმივმოქმედი დამოუკიდებელი ორგანო, საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო. 



ახალმა კანონმა ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, რომელიც  2006 წლის 1 

იანვრიდან ამოქმედდა, მოიცვა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ სახელმწიფო 

შესყიდვების განხორციელების ზოგადსამართლებრივი, ორგანიზაციული და 

ეკონომიკური პრინციპები. ამასთან,  შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მიერ, 

2006 წლის 3 იანვრის ბრძანებით, დამტკიცებულ იქნა ახალი დებულება 

,,სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“, სადაც დეტალურად 

გაიწერა სახელმწიფო შესყიდვების საშუალებები, პროცედურები, განისაზღვრა 

სატენდერო დოკუმენტაცია, დოკუმენტაციის არსი, დანიშნულება. 

  

-2010 წელს, საქართველოში მნიშვნელოვანი რეფორმა გახორციელდა სახელმწიფო 

შესყიდვების სფეროში, რის შედეგადაც დღესდღეობით სახელმწიფო შესყიდვები 

ერთიანი ელექტრონული სისტემით ხორციელდება. შესყიდვების ელექტრონული 

სისტემა 2010 წლის 1 აგვისტოდან[1] ფუნციონირებს, რომლის გამოყენება 2010 წლის 

1 დეკემბრამდე ნებაყოფლობითი იყო; ხოლო 1 დეკემბრიდან სახელმწიფო 

შესყიდვების გახორციელება ელექტრონული სისტემით სავალდებულო 

გახდა.  ელექტრონული სისტემა ერთი წლის განმავლობაში 

მუშავდებოდა  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში. პარალელურად, გარკვეული 

ცვლილებები შევიდა კანონში “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, გაუქმდა 

,,სახელმწიფო შესყიდვების გახორციელების წესის შესახებ“ მოქმედი დებულება და 

შემოღებულ იქნა ,,სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული საშუალებით 

გახორციელების შესახებ დროებითი წესი“; ასევე, გამოიცა სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს ხელმძღვანელის  რამდენიმე ბრძანება. 
  
სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებები 

2010 წლის 1 დეკემბრიდან, სახელმწიფო შესყიდვები ხორციელდება ელექტრონული 

პორტალის (www.procurement.gov.ge) გამოყენებით. 
  

ამჟამად საქართველოში მოქმედებს სახელმწიფო შესყიდვის შემდეგი საშუალებები: 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი –კალენდარული წლის განმავლობაში 200 

000 ლარამდე ღირებულების ერთგვაროვანი ობიექტების[2] სახელმწიფო შესყიდვის 

საშუალება, რომელიც მოიცავს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისათვის 

გათვალისწინებულ პროცედურებს. გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით 

განსახორციელებელი შესყიდვის ვადა არის არანაკლებ 3 დღისა; 
  

http://localreport.jrc.ge/2014/09/shesqhidevbis-monitoringi/#_ftn1
http://www.procurement.gov.ge/
http://localreport.jrc.ge/2014/09/shesqhidevbis-monitoringi/#_ftn2


ელექტრონული ტენდერი – კალენდარული წლის განმავლობაში 200 000 ლარის და 

მეტი ღირებულების ზევით შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტების სახელმწიფო 

შესყიდვის საშუალება, რომელიც მოიცავს ელექტრონული ტენდერისათვის 

გათვალისწინებულ პროცედურებს. 
  

სატენდერო პროცედურები 

  

შესყიდვის საჭიროების გამოვლენა 

სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება 

შესყიდვის საშუალების შერჩევა 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

სატენდერო დოკუმენტაციის ერთიან ელექტრონულ სისტემაში განთავსება 

მიმწოდებელთა შემოთავაზებების განხილვა 

გამარჯვებულის გამოვლენა 



ხელშეკრულების დადება გამარჯვებულ მიმწოდებელთან 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

გამარტივებული შესყიდვა და კონკურსი 

გამარტივებული შესყიდვა – გამოიყენება კალენდარული  წლის განმავლობაში 5 000 

ლარამდე ღირებულების ერთგვაროვანი ობიექტების შესყიდვის მიზნით, ასევე 

გადაუდებელი აუცილებლობის დადგომის და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ქვემოთ მოყვანილ შემთხვევებში. 

სახელმწიფო თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით, გამარტივებული 

შესყიდვა შეიძლება გახორციელდეს ელექტრონულად. შესყიდვა შეიძლება 

განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის წესით, თუ: 



 საქონლის მიწოდება, სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა 

მხოლოდ ერთი პირის  ექსკლუზიური უფლებაა და არ არსებობს 

მიზანშეწონილი ალტერნატივა შესყიდვის ობიექტის ჩასანაცვლებლად; 

 არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა; ასეთ შემთხვევაში შესასყიდი 

საქონლის რაოდენობა, სამუშაოს ან მომსახურების მოცულობა არ უნდა 

აღემატებოდეს გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული პრობლემების 

მოსაგვარებლად საჭირო შესაბამის ვადებს; 

 შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, მიმწოდებლისაგან 

შესყიდული ობიექტის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ან/და 

მისი შემდგომი ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის მიზნით, აუცილებელია 

შესყიდვა გახორციელდეს იმავე მიმწოდებლისაგან ან იმავე 

მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

ქვეკონტრაქტორისგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

განსახორციელებელი შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება 

აღემატება თავდაპირველად შესყიდული ობიექტის ღირებულებას; 

 სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების 

შეზღუდულ ვადებში შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, საქართველოს 

პრეზიდენტის ან/და საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით 

დადგინდა შესყიდვების განხორციელება; 

 ხორციელდება ერთი ან ერთზე მეტი შესყიდული ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებისა და კომპიუტერული ტექნიკის ახალი, იმავე ან 

გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე ერთი ან ერთზე მეტი 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებითა და კომპიუტერული ტექნიკით 

ჩანაცვლება; ასეთ შემთხვევაში, ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა და 

კომპიუტერული ტექნიკის ღირებულების ნაწილი ანაზღაურდება ადრე 

შესყიდული ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა და კომპიუტერული 

ტექნიკის მიმწოდებლისათვის დაბრუნებით ან სხვა ფიზიკური ან 

იურიდიული პირისათვის გადაცემით, რომელიც ახდენს მსგავსი 

პროდუქციის (საქონლის) რეალიზაციას; 

 ხორციელდება წარმომადგენლობით ხარჯებთან დაკავშირებული 

სახელმწიფო შესყიდვა; 

 სახელმწიფო შესყიდვა ხორციელდება საქართველოს ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელების გადახდის გზით; 

 ხორციელდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული 

წლოვანების ან/და პირობების მქონე გარანტიის ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების ტექნიკური მომსახურების ან/და ასეთი მომსახურებისათვის 

საჭირო სათადარიგო ნაწილების ან/და საცხებ -საპოხი მასალების 

სახელმწიფო შესყიდვა. 
  



კონკურსი  – შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, საპროექტო 

მომსახურების ან შენობა-ნაგებობის დემონტაჟის ან დემონტაჟის შედეგად 

დარჩენილი ტერიტორიის მასალებისა და ნარჩენებისაგან გათავისუფლების 

სახელმწიფო შესყიდვა შესაძლებელია გახორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის, 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერისგან 

განსხვავებული სახელმწიფო შესყიდვის – კონკურსის საშუალებით. 

საკონკურსო განცხადება და საკონკურსო დოკუმენტაცია უნდა განთავსდეს 

სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე, რის შედეგადაც საკონკურსო განცხადებას 

ენიჭება უნიკალური ნომერი და საკონკურსო განცხადება და საკონკურსო 

დოკუმენტაცია ითვლება ოფიციალურად გამოქვეყნებულად. 

საკონკურსო წინადადების წარდგენა ხდება შემსყიდველ ორგანიზაციაში ადგილზე. 

წინადადებას განიხილავს სატენდერო კომისია; ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, 

შეიძლება მოწვეულები იყვნენ  კონსულტანტები (შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტები). 

  
შესყიდვების პროცედურების კანონიერების დაცვისათვის აუცილებელია ყურადღება 

გამახვილდეს შემდეგ მექანიზმებზე: 

1. სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებებისა და ობიექტების სწორად შერჩევა; 

2. ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება და არაკეთილსინდისიერი 

შემსყიდველების გამოვლენა; 

3. მოთხოვნები სატენდერო დოკუმენტაციისადმი; 

4. შესყიდვების ანგარიშგება და გამჭვირვალობა. 
  

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, დაუშვებელია შესყიდვის ხელოვნურად 

დაყოფა შესყიდვის საშუალებების მონეტარული ზღვრებისათვის თავის არიდების 

მიზნით. შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფა გულისხმობს შესყიდვის ერთგვაროვანი 

ობიექტების შესყიდვის რაოდენობის ან მოცულობის შემცირებას ან/და დაყოფას, 

როდესაც შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის წინასწარ ცნობილია, რომ იმავე 

საბიუჯეტო წლის განმავლობაში აუცილებელი გახდება იმავე ან მისი ერთგვაროვანი 

შესყიდვის ობიექტის დამატებით შესყიდვა, და დამატებითი შესყიდვისთვის 

სახსრები წინასწარვეა გათვალისწინებული იმავე საბიუჯეტო წლის სახელმწიფო 

შესყიდვების გეგმაში. 

  

შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფად არ განიხილება შემდეგი შემთხვევები:  



 შესყიდვის ცალ-ცალკე პროცედურებით განხორციელება გამოწვეულია 

გეოგრაფიული ფაქტორით ან/და გამართლებულია სახსრების 

რაციონალური ხარჯვის თვალსაზრისით; 

 შესყიდვის ცალ-ცალკე პროცედურებით განხორციელება გამოწვეულია 

ობიექტური პირობებით, რომლებსაც შემსყიდველი ორგანიზაცია წინასწარ 

ვერ გაითვალისწინებდა. 

მაგალითად:  X  მუნიციპალიტეტს დაგეგმილი აქვს განახორციელოს სახელმწიფო 

შესყიდვა მუნიციპალური მნიშვნელობის გზების კეთილმოწყობასთან 

დაკავშირებით. თუ შესაკეთებელი გზის ობიექტები გეოგრაფიულად დიდად არის 

დაშორებული ერთმანეთისგან (ვთქვათ, სხვადასხვა სოფლებშია), ამ შემთხვევაში, 

შესაძლოა, ერთმა მიმწოდებელმა ფიზიკურად ვერ შეძლოს მომსახურების მიწოდება 

დადგენილ ვადებში. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის მიერ ერთ 

ერთგვაროვნებაზე ცალ-ცალკე ჩატარებული შესყიდვა არ ჩაითვლება შესყიდვის 

ხელოვნურად დაყოფად. 
  

კონსოლიდირებული ელექტრონული ტენდერი და სახელმწიფო შესყიდვის 

ერთობლივად გახორციელება 
  

 კონსოლიდირებული ტენდერი – ერთგვაროვანი ობიექტების შესყიდვის 

მიზნით, საქართველოს მთავრობის მიერ, განსაზღვრულ შემთხვევებში, 

უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ტენდერის ჩატარება საუკეთესო ფასის 

გამოვლენის მიზნით; 

 სახელმწიფო შესყიდვის ერთობლივად გახორციელება – შემსყიდველ 

ორგანიზაციათა შეთანხმებით, შესაძლებელია, ტენდერის საშუალებით 

სახელმწიფო შესყიდვის ერთობლივად გახორციელება. შემსყიდველ 

ორგანიზაციათა შეთანხმება სახელმწიფო შესყიდვის ერთობლივად 

გახორციელების თაობაზე იდება წერილობით ფორმით, რომელსაც ხელს 

აწერენენ შესაბამისი შემსყიდველი ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ან 

მათ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირები. იმ შემთხვევაში, თუ 

ერთობლივი შესყიდვა ხორციელდება ერთ სისტემაში შემავალი 

შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ, ერთობლივი შესყიდვის 

განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება ზემდგომი 

თანამდებობის პირის ან მის  მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 

ამ პუნქტით გათვალისწინებული შეთანხმების ან ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სისტემაში ატვირთვა 

ხდება  სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. 
  

სატენდერო კომისია 



სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე შემსყიდველ ორგანიზაციაში 

პასუხისმგებელია სატენდერო კომისია. კომისია იქმნება შემსყიდველ ორგანიზაციაში 

და უნდა შედგებოდეს მინიმუმ, 3 წევრისგან. სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების 

საფუძველზე, კომისიაში ექსპერტებად და კონსულტანტებად შეიძლება მოწვეულ 

იქნენ შესაბამისი დარგის სპეციალისტები. შემსყიდველი ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, ამ ორგანიზაციის თანამშრომელთაგან იქმნება 

სატენდერო კომისიის აპარატი, რომელსაც ხელმძღვანელობს სატენდერო კომისიის 

თავმჯდომარე. 

ელექტრონული ვაჭრობის შემთხვევაში (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, 

ელექტრონული ტენდერი), სატენდერო კომისია, პირველ რიგში, განიხილავს 

ყველაზე დაბალი ფასით წარმოდგენილი პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებას; 

განხილვის შედეგად, იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი წინადადება 

შესაბამისობაშია სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან, 

აღნიშნულ პრეტენდენტთან გრძელდება მომდევნო ეტაპები ხელშეკრულების 

დადებამდე (მაგ. დაზუსტებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა, საკვალიფიკაციო 

მონაცემების წარმოდგენა, ნიმუშის მოთხოვნა და ა.შ.). წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

სატენდერო კომისია ახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას და განსახილველად 

გადადის ყველაზე დაბალი ფასით დაფიქსირებულ მომდევნო პრეტენდენტის 

სატენდერო წინადადებაზე. 

  
სახელმწიფო  შესყიდვების დაგეგმვა 

შემსყიდველი ორგანიზაცია შესყიდვებს ახორციელებს წინასწარ განსაზღვრული და 

დამტკიცებული წლიური გეგმის შესაბამისად. 

შემსყიდველი ორგანიზაცია მომდევნო წლის გეგმას არეგისტრირებს არა უგვიანეს 

მიმდინარე წლის 20 ნოემბრისა, რის შემდეგაც შემსყიდველ ორგანიზაციას შეუძლია 

დაიწყოს მომდევნო წლისათვის/წლებისათვის აუცილებელი სახელმწიფო 

შესყიდვების გახორციელება. 

სახელმწიფო შესყიდვების განმახორციელებელი პირების გეგმა უნდა შეესაბამებოდეს 

გეგმის რეგისტრაციის მომენტისათვის შესაბამისს წარმომადგენლობით ორგანოში 

წარდგენილ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, აფხაზეთისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტების პროექტებს ან 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტს. 

შესყიდვების წლიური გეგმის წარმოდგენა შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ 

ხორციელდება ელექტრონული სისტემის საშუალებით. შესყიდვების წლიური გეგმის 

პროექტის შემუშავების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს: 



  

 შესყიდვის გახორციელების აუცილებლობა; 

 შესყიდვის ობიექტთა ერთგვაროვნება; 

 მსგავსი შესყიდვის გახორციელების გამოცდილება; 

 შესყიდვის ობიექტის განსაზღვრა (საქონელი, სამუშაო, მომსახურება); 

 პოტენციური მიმწოდებლების გამოვლენისა და შემსყიდველი 

ორგანიზაციისათვის მისაღები ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრის 

მიზნით ბაზრის გამოკვლევის შედეგები; 

 შესყიდვის ობიექტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომლის 

კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით შესყიდვაზედაც თანახმაა 

შემსყიდველი ორგანიზაცია; 

 შესყიდვის საშუალების შერჩევის საფუძველი, შესყიდვის პროცედურების 

სავარაუდო ვადები. 
  

  

მოთხოვნები სატენდერო დოკუმენტაციისადმი 

სახელმწიფო თვითმმართველობის სატენდერო დოკუმენტაცია აუცილებელია 

მოიცავდეს: 

 იმ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს 

პრეტენდენტი; 

 შესასყიდი საქონლის რაოდენობას, სამუშაოს ან მომსახურების მოცულობას, 

საქონლის მიწოდების, სამუშაოს შესრულების ან მომსახურების გაწევის 

ვადას, ადგილსა და ფორმას; 

 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების სრულ 

აღწერას, მათ შორის, შესაბამის ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, გეგმებს, 

ნახაზებსა და ესკიზებს; 

 ხელშეკრულების იმ აუცილებელ პირობებს, რომლებიც შემსყიდველი 

ორგანიზაციისათვის წინასწარ არის ცნობილი; აგრეთვე, მითითებას 

ხელშეკრულების ფორმაზე და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიაზე 

(მისი არსებობის შემთხვევაში); 

 მეთოდებს, რომლებითაც უნდა გაანგარიშდეს სატენდერო წინადადების 

ღირებულება, იმის მითითებით, უნდა შეიცავდეს თუ არა იგი საქონლის, 

სამუშაოს ან მომსახურების ღირებულების გარდა სხვა ხარჯებსაც 

(ტრანსპორტირება, დაზღვევა,  გადასახადები და სხვა); 

 სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისა და 

განმარტებების მოთხოვნის საშუალებებსა და პროცედურას; 



 სატენდერო კომისიის აპარატის იმ წევრის ვინაობასა და საკონტაქტო 

ინფორმაციას, რომელსაც უფლება აქვს, გასცეს ინფორმაცია და 

განმარტებები შესყიდვის პროცედურების შესახებ; 

 მითითებას საკომუნიკაციო მომსახურების ალტერნატიული შესყიდვის 

თაობაზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

 მითითებას შესყიდვის ობიექტის ნიმუშის წარმოდგენის შესახებ (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში). 
  

შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და 

ხარისხობრივი მაჩვენებლების აღწერისას გამოყენებული ტექსტური მასალები, 

ტექნიკური სპეციფიკაციები, გეგმები, ნახაზები, ესკიზები და სხვა მასალები 

შეუსაბამოს საქართველოში და საერთაშორისო პრაქტიკაში აღიარებულ 

სტანდარტებს, ტექნიკურ მაჩვენებლებს, ტერმინოლოგიას და პირობით აღნიშვნებს. 

შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიუთითოს შესაბამის გამოყენებულ 

სტანდარტზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). შესყიდვის ობიექტის აღწერილობაში 

დაუშვებელია სასაქონლო ნიშნის, პატენტის, მოდელის, წარმოშობის წყაროს ან 

მწარმოებლის მითითება. 

  

მოქმედი კანონმდებლობით დაუშვებელია შესყიდვის ობიექტის აღწერილობაში: 

 მითითებულ იქნეს კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, პატენტი, მოდელი, 

წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არ 

არსებობს შესყიდვის ობიექტის ზუსტი აღწერის სხვა საშუალებები. ასეთ 

შემთხვევებში, შესყიდვის ობიექტის აღწერისას, აუცილებლად უნდა იქნეს 

გამოყენებული ისეთი ტერმინები, როგორიცაა „მსგავსი”, „ეკვივალენტური” 

და სხვა; 

 გამოყენებულ იქნეს ისეთი მახასიათებლები და ტერმინოლოგია, რომლებიც 

ორაზროვანია და უშვებს სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციის 

შესაძლებლობას. 
  

ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობები 

ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობები ეხება სახელმწიფო 

შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებულ შემდეგ საქმიანობას: 

 საკვალიფიკაციო მონაცემებისა და სატენდერო წინადადებების განხილვას, 

შერჩევას და შეფასებას; 



 შემსყიდველსა და მიმწოდებელს ან კონკურენტებს შორის მოლაპარაკების 

გამართვას; 

 ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლსა და ზედამხედველობას; 

 მიმწოდებლის შერჩევას გამარტივებული შესყიდვის შემთხვევაში; 

 საკონკურსო წინადადების განხილვას და კონკურსის მეშვეობით 

მიმწოდებლის შერჩევას; 

 სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავის განხილვას. 
  

განმახორციელებელ პირს ექნება ინტერესთა კონფლიქტი პრეტენდენტთან ან 

მიმწოდებელთან, თუ მათ შორის არსებობს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 

მე-19 მუხლით გათვალისწინებული ურთიერთობები. ეს მუხლი არეგულირებს 

“ურთიერთდამოკიდებულ პირთა“ შორის ურთიერთობებს. საგადასახადო კოდექსის 

მიხედვით, ურთიერთდამოკიდებულ პირებად ითვლებიან ის პირები, რომელთა 

შორის განსაკუთრებულ ურთიერთობათა არსებობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს 

მათი ან მათ მიერ წარმოდგენილი პირების საქმიანობის პირობებზე ან ეკონომიკურ 

შედეგებზე. 

  

შესყიდვისას, მოქმედი კანონმდებლობით დაუშვებელია  მასში მონაწილეობის 

მსურველმა ან/და მონაწილე პირმა შემსყიდველ ორგანიზაციას (მის ხელმძღვანელს, 

თანამშრომელს) ან სახელმწიფო მართვის სტრუქტურებს და მათ წარმომადგენლებს 

მიმართოს თხოვნით შუამდგომლობის შესახებ, ან მოახდინოს მათზე პირდაპირი ან 

ფარული ზეგავლენა ნებისმიერი გზით, რათა მოიპოვოს მისთვის ხელსაყრელი 

ხელშეკრულების დადების უფლება. 

  
შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრი 

რეესტრია, რომელსაც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ელექტრონულად 

აწარმოებს და განათავსებს სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. ამ რეესტრში 

აისახება შესყიდვებში მონაწილე იმ არაკეთილსინდისიერ პირთა, პრეტენდენტთა და 

მიმწოდებელთა მონაცემები, რომლებსაც რეესტრში შეტანიდან 1 წლის განმავლობაში 

არ აქვთ უფლება, მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო შესყიდვებში. ეს რეესტრი 

ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისათვის. რეესტრის წარმოების წესი და პირობები 

განისაზღვრება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მიერ 

დამტკიცებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით[3]. 
  
ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/shesqhidevbis-monitoringi/#_ftn3


სახელმწიფო შესყიდვის ნებისმიერი ფორმით გახორციელების დროს, იდება 

შესყიდვის ხელშეკრულება. ელექტრონული, გამარტივებული ელექტრონული 

ტენდერისა და კონკურსის შემთხვევაში, ხელშეკრულება იდება სატენდერო 

დოკუმენტაციაში მოცემული ხელშეკრულების პროექტის საფუძველზე, 

შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებისა და ტენდერში გამარჯვებული 

პრეტენდენტის წინადადების პირობების შესაბამისად. გამარტივებული შესყიდვის 

შემთხვევაში, ხელშეკრულება იდება მიმწოდებელ პირთან მიღწეული შეთანხმების 

გათვალისწინებით. 

ორივე შემთხვევაში, ხელშეკრულება იდება წერილობითი ფორმით და უნდა 

შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

 მხარეთა ზუსტ დასახელებას და რეკვიზიტებს; 

 ხელშეკრულების ობიექტის დასახელებას, კლასიფიკატორის კატეგორიის ან 

ქვეკატეგორიის კოდს. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაციის 

მიერ განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის დასახელებას არ შეესაბამება 

კლასიფიკატორის კატეგორიის ან  ქვეკატეგორიის კოდი,შესაძლებელია 

მითითებულ იქნეს კლასიფიკატორის შესაბამისი კლასის, ჯგუფის ან 

დანაყოფის კოდი; 

 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხას – ხელშეკრულების 

ღირებულებას; 

 საქონლის მიწოდების, მომსახურების გაწევის ან/და სამუშაოს შესრულების 

ვადას; 

 ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ან დაზღვევის პირობებს 

(გამოყენების შემთხვევაში). 

 ხელშეკრულების კონკრეტულ მოქმედების ვადას. 
  
  
ხელშეკრულების შესრულების გარანტია და დაზღვევა     

ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ან დაზღვევის მოთხოვნა სავალდებულოა, 

თუ ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200 000 

ლარს. შემსყიდველი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით, ამ პუნქტით 

გათვალისწინებული გარანტიის წარდგენისგან შესაძლებელია გათავისუფლდეს 

პრეტენდენტი ან პოტენციური მიმწოდებელი მისი საქმიანი რეპუტაციისა და მის 

მიერ წარმოებული საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოს ხარისხისა და 

ცნობადობის გათვალისწინებით. 

ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ან დაზღვევა შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს 

ხელშეკრულების ღირებულების 2%-დან 10 %-მდე ოდენობით. 

თუ ხელშეკრულების საერთო ღირებულება 200 000 ლარზე ნაკლებია, 

ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ან დაზღვევის მოთხოვნა სავალდებულო 



არ არის. ამ შემთხვევაში, ხელშეკრულების შესრულების გარანტია ან დაზღვევა (ისევე 

როგორც მისი ოდენობა ხელშეკრულების ღირებულებასთან მიმართებაში) 

შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს შემსყიდველი ორგანიზაციის შეხედულებისამებრ. 
  
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

საქართველოს კანონით ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, სახელმწიფო 

შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაციას, მონიტორინგსა და 

კონტროლს ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო. 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო თავის 

საქმიანობას წარმართავს საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 5 ივნისის N223 

ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების შესაბამისად.  სააგენტოს 

თავმჯდომარეს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ 

მინისტრი, თუმცა კანონში არ არის დაკონკრეტებული ვინ წარუდგენს პრემიერ-

მინისტრს შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს. 

სააგენტოს საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს საქართველოს 

მთავრობა. 

  

სააგენტოს ძირითადი ფუნქციებია: 

 სახელმწიფო შესყიდვების კანონის მოქმედებისათვის საჭირო ნორმატიული 

აქტებისა და სტანდარტული სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება და 

გამოცემა, მათი საერთაშორისო ნორმებთან ჰარმონიზაცია; 

 შემსყიდველი ორგანიზაციებიდან მიღებული ანგარიშების საფუძველზე 

შესყიდვების სფეროში ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის სისტემატური 

შესწავლა, გაანალიზება და საქართველოს მთავრობისათვის წინადადებების 

წარდგენა შესაბამისი გადაწყვეტილებების მისაღებად; 

 შესყიდვების ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა, სრულყოფა და მასზე 

ზედამხედველობა; 

 შემსყიდველი ორგანიზაციებისათვის საკონსულტაციო-სარეკომენდაციო 

მომსახურების გაწევა; 

 შესყიდვების დროს წარმოქმნილი დავის განხილვა; 

 შესყიდვების პროცედურების კანონიერებაზე ზედამხედველობა და 

შესყიდვების პროცესის რეგულირების პოლიტიკის განსაზღვრა; 

 შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრის წარმოება; 

 სახელმწიფო შესყიდვის ხელოვნურად დაყოფის ფაქტების გამოვლენა და 

შესაბამისი რეაგირება. 



სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების 

მიზნით და შესყიდვების პროცესში ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის 

უზრუნველსაყოფად სააგენტო უფლებამოსილია: 

 ელექტრონული ასლის სახით შეინახოს და გასცეს თავის მიერ შექმნილი ან 

თავისთან დაცული ნებისმიერი დოკუმენტი; 

 მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებების გამოყენებით მიიღოს 

გამოსცეს ან გასცეს ნებისმიერი ინფორმაცია ან დოკუმენტი. 
  

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან შექმნილია სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის 

მიზანია სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის გამჭვირვალობისა და საჯაროობის 

უზრუნველყოფა. საბჭო შედგება 7 წევრისგან, რომელთაც 4 წლის ვადით ნიშნავს 

საქართველოს მთავრობა. მთავრობა ამტკიცებს საბჭოს დებულებას. 

საბჭო დაკომპლექტებულია   მმართველობისა      და მაკონტროლებელი ორგანოების 

თანამდებობის პირებით (საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, 

ფინანსთა და იუსტიციის სამინისტროების 

წარმომადგენლებით),  ასევე  საზოგადოებრივი  ორგანიზაციებისა  და  მასმედიის 

წარმომადგენლებით.  სამეთვალყურეო  საბჭო  ფუნქციონირებს  საზოგადოებრივ 

საწყისებზე და იგი 

 შესყიდვებთან დაკავშირებით  ითვალისწინებს  სახელმწიფო  პოლიტიკის 

ძირითად მიმართულებებს; 

 თავისი საქმიანობის შესახებ ადგენს წლიურ ანგარიშს და ყოველი მომდევნო 

წლის 1 აპრილამდე წარუდგენს საქართველოს მთავრობას; 

 თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, შემსყიდველი ორგანიზაციებისაგან 

მოითხოვს შესყიდვებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ ინფორმაციას და 

ამოწმებს მის სისწორეს. 

  

დავების განხილვა 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში არსებობს დავების განხლვის საბჭო, რომელიც 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 30 ნოემბერის N 11 

ბრძანების საფუძველზე ფუნქციონირებს. იგი შედგება პარიტეტული პრინციპის 

მიხედვით დაკომლექტებული 6 წევრით. მისი წევრები არიან სააგენტოსა და 

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. საბჭოს თავმჯდომარეობს სააგენტოს 

თავმჯდომარე. საბჭოს ორ წევრს (სააგენტოდან) ნიშნავს სააგენტოს თავმჯდომარე. 

დანარჩენი 3 წევრის შერჩევა (არასამთავრობო სექტორიდან)  ხდება როტაციის 

პრინციპით ერთი წლის ვადით. 



  

ნებისმიერ პრეტენდენტს დავებთან   დაკავშირებული   ნებისმიერი ინფორმაციის 

გაგზავნა დავების საბჭოში შეუძლია განხორციელოს ელექტრონულად, სააგენტოს 

ოფიციალური ვებგვერდის (www.spa.ge  www.procurement.gov.ge) მეშვეობით. ასეთ 

შემთხვევაში, აღნიშნული ინფორმაცია ოფიციალურად მიღებულად/გაგზავნილად 

ჩაითვლება       მისი ვებგვერდზე განთავსებისთანავე. იმ შემთხვევაში, 

თუ  პრეტენდენტი მიიჩნევს, რომ შესყიდვის პროცედურების მიმდინარეობისას 

დაირღვა „სახელმწიფო  შესყიდვების  შესახებ“ საქართველოს კანონითა და 

შესაბამისი ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესები, მას აქვს უფლება გაასაჩივროს 

აღნიშნული ფაქტი ელექტრონული მოდულის საშუალებით. 
  

შესყიდვებში მონაწილეობის მსურველის   ან  პრეტენდენტის     მიერ 

შემსყიდველი  ორგანიზაციის  ქმედების  გასაჩივრების  შემთხვევაში,  შესყიდვების 

პროცედურების შეჩერება დასაშვებია მხოლოდ ელექტრონული ვაჭრობის 

დასრულების შემდგომ. დავების განხილვის საბჭოს აპარატის მიერ საჩივრის 

ოფიციალური აღიარების საფუძველია საჩივრის განთავსება ვებგვერდზე.[4] 
  

საჩივრის აღიარების შემდგომ, დავების განხილვის საბჭო დავას განიხილავს და 

გადაწყვეტილებას მიიღებს არანაკლებ ათი კალენდარული დღის განმავლობაში. 

დავის განხილვას შესაძლებელია ესწრებოდეს როგორც მომჩივანი, ასევე მოპასუხე. 

მათი მოხსენებების შემდეგ, საბჭოს წევრები გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს და 

უსვამენ შეკითხვას მხარეებს დამატებითი გარემოებების დასაზუსტებლად. საბჭოს 

სხდომა შეიძლება გაიმართოს კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების 

გამოყენებითაც. 

საბჭო უფლებამოსილია სრულად, ნაწილობრივ ან არ დააკმაყოფილოს საჩივარი. თუ 

საბჭო მიიჩნევს, რომ საჩივარი სამართლიანია, მას აქვს უფლება მიუთითოს 

შემსყიდველ ორგანიზაციას მის არასწორ ქმედებაზე და მოსთხოვოს შემსყიდველ 

ორგანიზაციას მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვა ან გაუქმება. ასევე 

საბჭო უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ორგანოს წინაშე 

დააყენოს შესყიდვის მონაწილეთა პასუხისმგებლობის მომენტი. 

რატომაა მნიშვნელოვანი სახელმწიფო შესყიდვების რეფორმირება 
  

სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში განხორციელებული რეფორმა, რომელიც 

გულისხმობდა აღნიშნულ სფეროში  ერთიანი ელექტრონული ფორმატის 

http://www.spa.ge/
http://localreport.jrc.ge/2014/09/shesqhidevbis-monitoringi/#_ftn4


შემოღებას,  არის საკმაოდ პროგრესული  სისტემა. აღნიშნული ცვლილებით 

გამარტივდა ტენდერების ჩატარების პროცესი როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, 

ასევე ძალზე  შემცირდა შემსყიდველი ორგანიზაციების სატენდერო კომისიების 

მხრიდან სუბიექტივიზმის არსებობის საფრთხე, რაც სამომავლოდ ხელს შეუწყობს 

შესყიდვების პროცესის ეფექტურად ფუნქციონირებას. 

სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის დანერგვის დადებითი 

შედეგები  დასკვნის სახით შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს: 

  

 გამჭვირვალობა – შესყიდვების ელექტრონული სისტემის 

უმნიშვნელოვანესი მხარეა გამოცხადებული თუ ჩატარებული ტენდერების 

შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა აბსოლუტურად 

ყველა დაინტერესებული პირისთვის. 

 საჯარო ფინანსების დაზოგვა –  სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული 

ფორმატი იძლევა საშუალებას ელექტრონული ვაჭრობის დროს შეიქმნას 

ჯანსაღი კონკურენცია და ფასის მიხედვით ყველაზე კონკურენტუნარიანი 

პრედენდენტი გახდეს გამარჯვების კანდიდატი,  ამ პროცესსში კი ხდება 

საჯარო ფინანსების სოლიდური მოცულობით დაზოგვა. 

 კონფიდენციალობა – ვიდრე  არ დასრულდება ელექტრონული ვაჭრობა 

(როგორც ძირითად დრო, ასევე დამატებითი რაუნდები)  არავის არ აქვს 

საშუალება იცოდეს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტთა ვინაობა, გაეცნოს 

მათ ტექნიკურ დოკუმენტაციას.  მხოლოდ  ვაჭრობის დასრულების 

შემდეგ  არის ხელმისაწვდომი პრეტენდენტთა მონაცემების შესახებ 

ინფორმაცია. 

 ელექტრონული მთავრობის განვითარების ხელშეწყობა – სახელმწიფო 

შესყიდვების ელექტრონული სისტემის დანერგვით 

საქართველოს  რეგიონებში სხვადასხვა საჯარო სტრუქტურებს 

(ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების ტერიტორიული ერთეულები, 

თვითმმართველობები და სხვ) მიეცათ ვალდებულება თავიანთ 

დაწესებულებებში  მოეხდინათ  ელექტრონული სისტემების სრულყოფა; 

შედეგად, დღესდღეობით აღნიშნულ დაწესებულებებში როგორც მინიმუმ, 

არ დგას ინტერნეტის ქსელის პრობლემა, რაც ელექტრონული ტენდერების 

სრულყოფილად ჩატარების გარდა,  ბუნებრივია ხელს შეუწყობს 

რეგიონებში სხვა სფეროებისა თუ მიმართულებების განვითარებას. 

 გეოგრაფიული დისბალანსის აღმოფხვრა – წინა პერიოდში, როდესაც ჯერ 

კიდევ არ იყო დანერგილი შესყიდვების ელექტრონული სისტემა, ქვეყნის 

სხვადასხვა რეგიონში მყოფ მიმწოდებლებს ძალიან უჭირდათ მიეღოთ 

ინფორმაცია, მაგალითად, დედაქალაქში ამა თუ იმ ტენდერის 



გამოცხადების შესახებ; შესაბამისად ის კომპანიები, რომლებსაც პიროვნული 

ურთიერთობები ჰქონდათ შემსყიდველ ორგანიზაციებთან, იყვნენ 

უპირატეს მდგომარეობაში. დღეს აღნიშნული გარემოება კარდინალურად 

არის შეცვლილი და არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ 

საზღვარგარეთ მყოფ კომპანიებსაც აქვთ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ 

საქართველოში განხორციელებულ ტენდერში. 

 ბიზნეს სექტორის წახალისება – სახელმწიფო შესყიდვების  ელექტრონული 

ფორმატი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს უზრდის მოტივაციას სულ 

უფრო მეტ ელექტრონულ ტენდერში მიიღონ მონაწილეობა, რაც 

დასტურდება შესაბამის ვებ-გვერდზე კერძო კომპანიების რეგისტრაციის 

მზარდი მაჩვენებლით, რომელიც 2011 წლის 5 აპრილის მდგომარეობით 

4439 მიმწოდებელს აღწევს[5]. 

 მარკეტინგული კვლევის საშუალება – განსაკუთრებით კერძო სექტორის 

წარმომადგენლებს და ასევე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს 

საშუალება შევიდეს სახელმწოფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის 

ვებ-გვერდზე (spa.ge www.procurement.gov.ge), სადაც მათ შეეძლებათ 

სპეციციალური (ევროკავშირის) კლასიფიკატორით განსაზღვრული მთელი 

რიგი საქონლისა თუ მომსახურების შესყიდვა-მიწოდებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის მიღება; კონკრეტულად კი, სისტემა იძლევა 

საშუალებას მოძიებულ იქნეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ არიან 

ძირითადი მოთამაშეები აღნიშნულ სეგმენტში, რომელ კომპანიებს აქვთ 

ყველაზე ხშირად მონაწილეობა მიღებული ამა თუ იმ ტენდერში და აქვთ 

თუ არა მოგებული ტენდერები,   რა მოცულობის ფინანსური სახსრები აქვთ 

მათ მიღებული კონკრეტული ტენდერის ფარგლებში შესრულებული 

სამუშაოსთვის, რა ტექნოლოგიას იყენებენ ისინი სამუშაოს შესრულებისას, 

რომელი ქვეყნის ნედლეულის თუ საქონლის მიმწოდებლები არიან ისინი, 

როგორია მათი გამოცდილება აღნიშნულ სფეროში, რამდენად აქვთ მათ 

საშუალება ფასისმიერი კონკურენცია გაუწიონ კონკურენტებს, არიან თუ არა 

ისინი მოხვედრილი ეგრეწოდებულ ,,შავ სიაში“. ასევე შესაძლებელია 

მოძიებულ იქნეს ინფორმაცია ახალი კომპანიების შესახებ, რომლებიც 

აპირებენ ბაზარზე შემოსვლას და ტენდერებში მონაწილეობის მიღებას და 

ა.შ. 

 მიმწოდებლების დროის და ფინანსების დაზოგვა – სახელმწიფო 

შესყიდვების ელექტრონული ფორმატი მიმწოდებლებს აძლევს საშუალებას 

ადგილზე მოამზადონ სატენდერო შეთავაზება და მომზადებული 

სატენდერო დოკუმენტაცია იქვე ატვირთონ შესაბამის ვებ-გვერდზე, 

გამომდინარე აქედან მათ არ ეკარგებათ შემსყიდველ ორგანიზაციაში 

გადაადგილებისთვის (ტრანსპორტირების) საჭირო  დრო (განსაკუთრებით 

რეგიონებში არსებულ კომპანიებს). ასევე მნიშვნელოვანია დაზოგილი 

ფინანსები, რომელიც მიმწოდებელ სუბიექტს წინა სისტემის დროს 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/shesqhidevbis-monitoringi/#_ftn5
http://www.spa.ge/
http://www.procurement.gov.ge/


ჭირდებოდა როგორც საკანცელარიო ნივთების შესაძენად (ქაღალდი, 

კონვერტი და სხვ.) ასევე ტრანსპორტირებისთვის. 
  
რაც შეეხება,  არსებულ საფრთხეებს აღნიშნულ სფეროში, შესაძლოა ადგილი ქონდეს 

შემდეგ გარემოებებს: 

 როგორც ცნობილია, კანონმდებლობის შესაბამისად, ტენდერში მონაწილე 

მხარეებს შორის უპირატესობის მინიჭების მთავარი ფაქტორი არის ფასი. 

აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე ხშირია ფაქტები, როდესაც 

შესრულებული სამუშაოების ხარისხი და ეფექტიანობა არის დაბალი. 

აღნიშნულ მიდგომას აქვს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები. 

აღსანიშნავია, რომ დღეს არსებული მიდგომა ამცირებს საჯარო სექტორში 

კორუფციის არსებობის ალბათობას, რადგან მინიმუმამდეა დაყვანილი 

სატენდერო დოკუმენტაციის შეფასებისას სატენდერო კომისიის წევრების 

სუბიექტური შეხედულებები, თუმცა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ამ 

მიდგომით საფრთხის ქვეშ დგება შესყიდვის ობიექტის ხარისხობრივი 

ასპექტი. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია, გაანალიზებულ იქნეს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული ის საკვალიფიკაციო და ტექნიკური 

მოთხოვნები, რომელთა სატენდერო დოკუმენტაციაში გათვალისწინება 

შემსყიდველის პრეროგატივას წარმოადგენს. გამარტივებული შესყიდვის, 

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის ბრძანება №9 – ის მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით 

„საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების 

წარმოდგენის მოთხოვნები შეიძლება დაწესებულ იქნეს პრეტენდენტთა 

მდგომარეობის/საქმიანობის სამართლებრივ მხარესთან დაკავშირებით 

(სარეგისტრაციო მონაცემები, უფლებრივი შეზღუდვები, არსებული 

ფინანსური და სხვა სახის ვალდებულებები და სხვ.). ელექტრონული 

ტენდერის შემთხვევაში, კონკრეტული შესყიდვის თავისებურებიდან 

გამომდინარე, სატენდერო დოკუმენტაცია შესაძლებელია არ შეიცავდეს 

პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტების წარმოდგენის მოთხოვნას. გამარტივებული ელექტრონული 

ტენდერის შემთხვევაში, პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი 

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების 

მოთხოვნა ხდება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში და უნდა იყოს 

დასაბუთებული სატენდერო დოკუმენტაციაში, ხოლო მათი რაოდენობა – 

შესაძლოდ მინიმალური, კონკრეტული შესყიდვის თავისებურებათა 

გათვალისწინებით“. 

 კანონის აღნიშნული ჩანაწერის მიხედვით (რომელიც პრინციპში 

ითვალისწინებს ევროკავშირის საჯარო სექტორის დირექტივებს), 



შემსყიდველი ორგანიზაცია თავისუფალია მის არჩევანში, თუ კანონით 

გათვალისწინებული რომელი მოთხოვნა/მოთხოვნები  ჩადოს სატენდერო 

დოკუმენტაციაში; მეტიც, მას აქვს სრული უფლება, საჭიროების 

შემთხვევაში,  გამოიყენოს დამატებითი მოთხოვნები (პრეტენდენტის 

გამოცდილება, წლიური ბრუნვის მაჩვენებლები, მესამე პირის მიერ 

გაცემული რეკომენდაცია, სხვადასხვა სახის სერთიფიკატები, სტანდარტები 

და სხვ.), თუმცა რეალური სურათის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ უმეტეს შემთხვევებში  მაინც გადაუჭრელ პრობლემად 

რჩება მოწოდებული საქონლის/სამუშაოს/მომსახურების ხარისხის 

უზრუნველყოფის საკითხი. აღნიშნულ გარემოებას ძირითადად აქვს ორი 

განმაპირობებელი მიზეზი: 

  

1. სხვადასხვა შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, რიგ 

შემთხვევებში რთულია სატენდერო დოკუმენტაციაში ცალსახად 

განისაზღვროს ყველა ის მახასიათებელი (ტექნიკური მაჩვენებელი), რაც 

საჭიროა ხარისხიანი პროდუქტის მისაღებად. 
  

2. სპეციფიური შესყიდვების განხორციელებისას, სატენდერო კომისიის 

წევრებს არ აქვთ საიმისო კომპეტენცია, რომ ბოლომდე გამართული იყოს 

სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური ნაწილი. ასეთ შემთხვევაში, 

კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რომ სატენდერო კომისიის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე, კომისიაში ექსპერტებად და 

კონსულტანტებად შეიძლება მოწვეულ იქნენ შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტები, თუმცა აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული მექანიზმის 

გამოყენების პრაქტიკა მწირია, რადგან ექსპერტის ან კონსულტანტის 

დაქირავება დაკავშირებულია დამატებითი ფინანსების ხარჯვასთან. 
  

რაც შეეხება  მოთხოვნებში შემსყიდველის მხრიდან სხვადასხვა სახის 

სერთიფიკატების გამოყენებას (ძირითადად ორგანიზაციები მოთხოვნებში დებენ ISO-

სერთიფიკატს), ხშირად ადგილი აქვს შემთხევებს, როდესაც პრეტენდენტი 

წარმოადგენს მაგ. ISO-სერთიფიკატს, თუმცა მოწოდებული საქონელი მაინც დაბალი 

ხარისხისაა. მსგავსი სურათია  ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებთან 

მიმართებაში,  კერძოდ, როდესაც შემსყიდველი ორგანიზაცია სატენდერო 

დოკუმენტაციით განსაზღვრავს, რომ მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულებისას 

უნდა წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა, მიმწოდებლები მარტივად ახერხებენ 

საქართველოში მოქმედი ექსპერტიზის ბიუროებიდან შესაბამისი დასკვნის აღებას, 

რის საფუძველზეც შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია ჩათვალოს 



სამუშაო  ხარისხიანად შესრულებულად; თუმცა, უმეტესწილად, ექსპერტიზის 

ბიუროების აღნიშნული დასკვნები არ ასახავენ ფაქტობრივ რეალობას, რაც ზრდის 

უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების რიცხვს; 

 საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად, 

საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობის, თბილისის მერიის 

სარეზერვო ფონდები არ ექვემდებარება სახელმწიფო შესყიდვების წესებს. 

რაც საკმაოდ ზრდის საჯარო ფინანსების არამიზნობრივი ხარჯვისა და 

კორუფციის რისკს; 

 იმ შემთხვევაში, თუ გარკვეული ტექნიკური პრობლემების გამო 

ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირება შეფერხდა ან გაითიშა 

ინტერნეტის ქსელი, პრეტენდენტები, პრაქტიკულად, ვერ გააგრძელებენ 

წინადადებაშეთავაზებულ ტენდერში მონაწილეობას; 

 რიგ შემთხვევებში ადგილი აქვს მიმწოდებელთა მხრიდან ელექტრონული 

სისტემის მოხმარების წესის არცოდნას,  რის გამოც არის შემთხვევები, 

როდესაც ისინი ვერ ახერხებენ ამა თუ იმ ტენდერში სრულფასოვან 

მონაწილეობას; 

 ჯერჯერობით კვლავ პრობლემას ქმნის რეგიონებში ინტერნეტის ქსელის 

განუვითარებლობა, რომელიც განსაკუთრებით პრობლემატურია 

მიმწოდებელი ორგანიზაციებისთვის. 
  

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ; 

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის 

N9 ბრძანება„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული 

ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების 

შესახებ” 

 შესყიდვის ობიექტების ერთგვაროვნების დადგენის წესი; 

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული 

დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის წესი; 

 შემსყიდველი ორგანიზაციებისათვის სახელმწიფო შესყიდვების 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების ნებართვის 

მიცემის შესახებ. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1; 

 საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის N26 დადგენილება 

„ავტოსატრანსპორტო საშუალებების წლოვანების ან/და გარანტიის 

პირობების დადგენის შესახებ, რომელთა ტექნიკური მომსახურების 

შესყიდვა შესაძლებელია გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით“; 

http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/brdzaneba_n9_20130916.pdf
http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/brdzaneba_n9_20130916.pdf
http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/brdzaneba_n9_20130916.pdf
http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/brdzaneba_n9_20130916.pdf


 საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 25 იანვრის N99 განკარგულება 

„სატელეფონო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელების თაობაზე“; 

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 

თებერვლის N2 ბრძანება „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის 

დამტკიცების შესახებ“; 

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 

თებერვლის N3 ბრძანება „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვის პირობები და წესი„; 

 საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 22 თებერვლის N8 ოქმის ამონაწერი 

სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით; 

 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ მოწოდებული მასალები; 
  

მაგალითისთვის, განსჯისთვის 
  

ტენდერები კონკურენციის გარეშე 

`ახალი გაზეთი,~ მაია მეცხვარიშვილი, 2009 წელი 

ქუთაისის თვითმმართველობამ ჯერ კიდევ 2009 წლის დასაწყისში დაგეგმა, რომ სა-

ბინაო-კომუნალურ და ინფრასტრუქტურის სფეროში საექსპლოატაციო და მომსახუ-

რების შესყიდვებს, ძირითადად, ფასთა კოტირებისა და ერთ პირთან მოლაპარაკების 

გზით განახორციელებდა. თუმცა, მაშინვე ქალაქის მერმა ჩვენთან საუბარში კატეგო-

რიულად განაცხადა, რომ საკრებულოს მიერ დამტკიცებული გეგმის მიუხედავად, ქუ-

თაისის თვითმმართველობა სახელმწიფო შესყიდვებს, თითქმის ყველა შემთხვევაში, 

ტენდერის გზით განახორციელებდა. ამით გარკვეულწილად უხერხულობა მოიხსნე-

ბოდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ხდება ისე, რომ წლიდან წლამდე ქუთაისის 

მერიისგან საბიუჯეტო დაკვეთებს ერთი და იგივე ფირმები იღებენ. 

მარტივად რომ ავხსნათ, ტენდერს ერთ პირთან მოლაპარაკებისგან ის ფაქტორი გამო-

არჩევს, რომ ტენდერი თავის თავში კონკურენციას მოიაზრებს: მასში, როგორც წესი, 

რამდენიმე ფირმა მონაწილეობს და კონკურსის შედეგად ის იმარჯვებს, რომელიც 

უკეთეს პირობას წარმოადგენს. ერთ პირთან მოლაპარაკებისას კი, თვითმმართველო-

ბა თავად არჩევს სამუშაოს შემსრულებელ ერთ რომელიმე ფირმას და მისგან აწარმო-

ებს სახელმწიფო შესყიდვას. ეს პროცესი კონკურენციასა და ფარული გარიგებების-

თვის ბარიერებს გამორიცხავს. თუმცა, ქუთაისის სინამდვილეში, როგორც ჩანს, ტენ-

დერი და ერთ პირთან მოლაპარაკება ამ ურთიერთგანმასხვავებელ მახასიათებლებს 

კარგავს. 



2009 წლის 1 იანვრიდან დღემდე ქუთაისის თვითმმართველობამ რამდენიმე სახელ-

მწიფო შესყიდვა განახორციელა და თითქმის ყველა მათგანზე ტენდერი გამოაცხადა. 

თუმცა ამ ტენდერებმა კონკურენციის ფარეშე ჩაიარა და სახელმწიფო შეკვეთა ყველა 

მონაწილე ფირმამ უპრობლემოდ მიიღო. გამონაკლისი მხოლოდ გარე განათების სანა-

თი წერტილების ექსპლუატაციისთვის ჩატარებული ტენდერი აღმოჩნდა, რომელშიც 

ოთხი ფირმა მონაწილეობდა და მხოლოდ ერთმა გაიმარჯვა. გამარჯვებული ფირმა 

შპს ~შაგუ +~ აღმოჩნდა, რომელსაც ამ სამუშაოსთვის ბიუჯეტიდან 225 ათასი ლარი 

ერგო. აღნიშნულ ფირმას ქუთაისის ბიუჯეტიდან შარშანაც გადაერიცხა თანხა, როდე-

საც ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით 425 ათასი ლარის ღირებულების შეკვეთა მიი-

ღო სპორტული მოედნების კეთილმოწყობისთვის. 

`ამ ფირმამ გაცილებით ნაკლები ფასი წარმოადგინა და ამის გამო გაიმარჯვა,~ _ გა-

ნაცხადა ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოვალე-

ობის შემსრულებელმა გოგი ბალანჩივაძემ. 

გარე განათების სანათი წერტილების ექსპლუატაციისთვის გამოცხადებულ ტენდერ-

ში, წინა წლებში, როგორც წესი, ი/მ ~პეტრე გადელია~ იმარჯვებდა (გასულ წელს მან 

282960 ლარი მიიღო აღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ ქუთაისის ბიუჯეტი-

დან). ი/მ ~პეტრე გადელია~ წელსაც მონაწილეობდა ტენდერში, ისე როგორც შპს 

~სპეცმშენი~ და შპს ~მეოხი~, თუმცა ამ ფირმებმა ტენდერში გამარჯვება ამჯერად 

ვერ შეძლეს, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ~შაგუ +~-სთან შედარებით გაცილებით მე-

ტი გამოცდილება და კვალიფიკაცია გააჩნიათ ამ კუთხით. შპს ~სპეცმშენთან~ დაკავ-

შირებით ეს ფაქტი ჩვენთან საუბარში კეთილმოწყობის საქალაქო სამსამხურის უფ-

როსმაც აღნიშნა. ხოლო შპს ~მეოხი~ ელექტროსისტემაში ჯერ კიდევ ~ვარდების რე-

ვოლუციამდე~ აწარმოებდა ბიზნეს-საქმიანობას. მას შემდეგაც არა ერთი სახელმწი-

ფო შესყიდვა შეუსრულებია, თუმცა ამ დროისთვის თამაშგარე მდგომარეობაში აღ-

მოჩნდა. ~მეოხის~ ბიზნესსაქმიანობას საკრებულოს დეპუტატობამდე ნუკრი კვერნა-

ძე ხელმძღვანელობდა. საკრებულოსა და პოლიტიკაში კი ის ნინო ბურჯანაძის თანაკ-

ლასელობის გათვალისწინებით აღმოჩნდა. კვერნაძე ამ დრომდე ემიჯნება ბურჯანა-

ძის ამჟამინდელ პოლიტიკურ მრწამსსა და ოფიციალურად ქუთაისის საკრებულოს 

~ნაციონალური~ უმრავლესობასთან სოლიდარულად რჩება, თუმცა ქუთაისის 

თვითმმართველობაში შესაძლოა მაინც თავი დაიზღვიეს და ამის გამო გარე განათე-

ბის ექსპლუატაციისთვის გამოცხადებულ ტენდერში მარტივი ტიპის სპორტული მო-

ედნების მშენებელ ფირმას გაამარჯვებინეს. თუმცა, გარე განათების კუთხით (რომე-

ლიც ახალი ქსელისა და სანათი წერტილების მოწყობას გულისხმობს) გაცილებით 

უფრო დიდი მოცულობის სახელმწიფო შესყიდვას გეგმავს ქუთაისის მერია. ამისთვის 

ბიუჯეტში დაახლოებით ნახევარი მილიონი ლარია გამოყოფილი. 

ტრადიცია არ დარღვეულა მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობისთვის გამოცხადებულ 

ტენდერში, რომელშიც უკვე წლებია ორი ფირმა მონაწილეობს და იმარჯვებს კიდეც. 



ესენი გახლავთ – შპს ~ფლორა~ და შპს ~აღმდგენი~. წელს ეს ფირმები ქუთაისში არ-

სებული 250 ათასი კვადრატული მეტრის ფართობის მწვანე საფარის მოვლისთვის ბი-

უჯეტიდან 135 ათას ლარს მიიღებენ, გასულ წელს კი მათ ამისთვის დაახლოებით 130 

ათასი ლარი გაინაწილეს. ამას ემატება 70 ათასი ლარი, რომელიც შპს ~აღმდგენმა~ 

შარშან ბიუჯეტიდან გარე იერსახის მოსაწესრიგებელი სამუშაოებისთვის მიიღო ბიუ-

ჯეტიდან. 

ერთპიროვნულ და უკონკურენტო ლიდერად რჩება, ასევე, ი/მ ~დავით ჯანხოთე-

ლი~, რომელიც გზების მონიშვნითი სამუშაოებისთვის წელს ქუთაისის ბიუჯეტიდან 

40 ათას ლარს მიიღებს. გასულ წელს კი ~დავით ჯანხოთელმა~ საგზაო ნიშნების შე-

ძენა-მონტაჟისა და შუქნიშნების ექსპლუატაციისთვის 140545 ლარი მიიღო ბიუჯე-

ტიდან. 

საბიუჯეტო შეკვეთებზე მომუშავე ახალი ინდ. მეწარმე გამოავლინა 2009 წლის ტენ-

დერმა შადრევნების მოვლა-პატრონობისა და მომსახურების კუთხით. ი/მ ~პაატა დი-

ანოსაშვილი~ ქუთაისში არსებული ორი შადრევნის მოვლა-პატრონობას 53 ათას ლა-

რად უზრუნველყოფს. გასულ წელს კი ეს სამუშაო ფასთა კოტირების გზით შერჩეულ-

მა შპს ~კეთილმოწყობამ~ შეასრულა. შპს ~კეთილმოწყობამ~ ამჯერად ღვარსადენე-

ბის ექსპლუატაციისთვის გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა, რომელიც ამისთვის 

გამოყოფილ 200 ათას ლარს ი/მ ~ილია კვირიკაძესთან~ ერთად გაიყოფს. 

ქუთაისის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის სამუშაოების 

კუთხით ქუთაისის მერიამ ამ დრომდე მხოლოდ ორი ტენდერი ჩაატარა, რომლებმაც 

სხვა, ზემოთ აღნიშნული ტენდერების მსგავსად, ასევე, კონკურენციისა და შეჯიბრე-

ბითობის გარეშე ჩაიარა. შედეგად კომპანია `Gშ~-მა 1 მილიონ 760 ათასი ლარის შეკვე-

თა მიიღო (შარშან ამ ფირმამ ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით 1 მილიონი ლარი მი-

იღო), კომპანია ~იმერმშენისგან~ კი მერიამ 800 ათასი ლარის ღირებულების სამუშა-

ოები შეისყიდა (გასულ წელს ამ ფირმამ დაახლოებით 80 ათასი ლარი აითვისა ბიუ-

ჯეტიდან ქუთაისის გარე იერსახის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულებისთვის). 

შპს `Gშ~-მა ორ თვეში შემდეგი სახის სამუშაოები უნდა შეასრულოს: ქუთაისის თვით-

მმართველობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის (წინა და უკანა 

მხარის) კეთილმოწყობა; მიმდებარე სკვერის შემორაგვა და საყრდენი კედლის მოწყო-

ბა; მერიის არქიტექტურის საქალაქო სამსახურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა; 

ა.წერეთლის ქუჩის კეთილმოწყობა (ეროვნული ბანკის ქუთაისის ფილიალის ადმი-

ნისტრაციული შენობის ჩათვლით). 

წერეთლის ქუჩის #39, #40, #41, #42, #43 სახლების რეაბილიტაცია, პუშკინის ქუჩაზე 

25 სახლის შიდა-სარემონტო სამუშაოები, ამავე ქუჩაზე განთავსებულ ~ოლიმპიურ 



სკვერში~ ~ბუნგალოს~ მოწყობა და #19 სახლის ფასადის შეფუთვა აბეტლამინატით 

შპს ~იმერმშენმა~ უნდა განახორციელოს, ასევე, ორი თვის ვადაში. 

`წელს ვადებში არ ვიყავით შეზღუდულები და ამის გამო, ყველა ძირითად სამუშაოზე 

ვაცხადებთ ტენდერებს. ტენდერები, ასევე, გამოცხადდება აპრილის ბოლოსა და მაი-

სის დასაწყისში,~ _ ამბობს ქუთაისის მერის პირველი მოადგილე ზაზა ნუცუბიძე. 

თუმცა, სხვა თემაა, რამდენად აქვს აზრი ისეთი ტენდერების გამართვას, სადაც კონკუ-

რენცია პრაქტიკულად გამორიცხულია, მაგრამ ეს ხომ საუკეთესო ინსტრუმენტია 

თვითმმართველობისთვის საბიუჯეტო ხარჯების გამჭვირვალობის ფასადის შესაქ-

მნელად. 

  
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენ

ტოში უჩივიან 

“გურია NEWS“, ჟანა მეგრელიშვილი,  2014 წელი. 

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში, შესყიდვებთან 

დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს აპარატმა, შპს “ამბაზი 3”-ის საჩივარი 

განიხილა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ 

ტენდერთან (SPAPA140004613) დაკავშირებით. 

“შემსყიდველი ორგანოს _ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ,2014 წლის 2 

თებერვალს,  ჩატარდა ერთეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, 

რომელიც 20 თებერვალს დამთავრდა. ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლინდა 

ა(ა)იპ “ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული 

დაგეგმარების ცენტრი”, რომლის დამფუძნებელია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო”, _ აღნიშნულია საჩივარში. 

შპს “ამბაზი 3”-ის დირექტორი თინა თენიეშვილი მიიჩნევს, რომ ტენდერი 

დარღვევით ჩატარდა და საჩივარიც ამიტომ შეიტანეს სააგენტოსთან არსებულ 

დავების განხილვის საბჭოში. 

_ ტენდერი ეხებოდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯავახო–
ჩოხატაური, ოზურგეთი–
ქობულეთის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზისა და ლიხაურის თემის ად
გილობრივი მნიშვნელობის გზის დამაკავშირებელი 1,5 კილომეტრი სიგრძის მონაკვე
თის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადებას. ჩვენი 

კონკურენტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ა(ა)იპ  _ 

“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარე
ბის ცენტრი“ იყო. ცენტრი 100%-ით 

ფინანსდება  მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და დაფუძნებულია საკ



რებულოს მიერ; ამიტომ, მიმაჩნია, 

რომ ვიმყოფებოდი არაკონკურენტულ გარემოში. ჩვენ ერთ რაუნდში მივირეთ 

მონაწილეობა და ფასი 2 499 ლარი მივუთითეთ, მაგრამ ამ ცენტრმა დააგდო ფასი 1 

800 ლარმდე. აღარ გავაგრძელეთ, რადგან ამ ფასად შეუძლებელი იყო სამუშაოს 

შესრულება. ტენდერში გაიმარჯვა ცენტრმა, რომელიც ფინანსდება ბიუჯეტიდან, რომ
ელსაც არანაირი ხარჯები არ აქვს… ამიტომ გავასაჩივრეთ კონკურენციისა და სახელმწ
იფო შესყიდვების სააგენტოში. 

_ რა არის თქვენი მოთხოვნა? 

_ ჩვენი აზრით, დარღვეულია, 

“სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის “1”, 

“2” და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის #

9 ბრძანების მე-17-

ე მუხლის “1” და “2” პუნქტების მოთხოვნები _ სახეზეა ინტერესთა კონფლიქტი. შემსყ
იდველი ორგანიზაცია და პრეტენდენტი იმყოფებიან საქართველოს საგადასახადო კო
დექსის მე-19 მუხლის მე-

2 პუნქტის “ე” ქვეპუნქტის განსაზღვრულ ურთიერთდამოკიდებულებაში. 

ჩვენ ვითხოვთ, გაუქმდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის კანონმდებლობის შეუსაბამო 

გადაწყვეტილება. ალბათ, 10 დღის შემდეგ მექნება პასუხი, _ ამბობს თენიეშვილი. 

სატენდერო დოკუმენტაციით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ითხოვდა, რომ 

ტენდერის მონაწილეებს სამი წლის გამოცდილება უნდა ჰქონოდათ. არადა, ცენტრი 

უფრო გვიან დაფუძნდა და ეს პირობა დაირღვა. 

ტენდერის მიმდინარეობისას, დაფიქსირდა კიდევ ერთი უზუსტობა: შესყიდვების 

სამსახურის უფროსმა ამირან გირკელიძემ 21.02. 14 და 19 საათსა და 13 წუთზე 

გამოავლინა გამარჯვებული, თუმცა, გამარჯვებულის ფასი არ იყო დაზუსტებული; 

მოგვიანებით,  24. 02. 14. 18 საათსა და 53 წუთზე, აღნიშნული ცენტრის დირექტორის 

_  გიორგი სკამკოჩაიშვილის მიერ, სატენდერო საიტზე დაზუსტებული ფასები 

აიტვირთა. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალ

ურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ამირან გირკელიძე: 

_ ვიცი, საჩივარია შესული ჩვენზე. გუშინ, 

25 თებერვალს, განხილვა იყო და თვითონ წარმომადგენელი არ გამოცხადდა. 10 სამუ
შაო დღის განმავლობაში გვეცნობება გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც სისტემაში
 აიტვირთება და ყველასთვის გახდება ცნობილი. ამ საქმეს კომენტარი არ სჭირდება, უ
ბრალოდ, ორი სიტყვით გეტყვი:. ჩვენ კანონი არ დაგვირღვევია, პროცედურა ჩატარებ
ული გვაქვს კანონის დაცვით. მომჩივანს 

ან მის იურისტს კანონი არასწორად აქვსწაკითხული. 

_ ბატონო ამირან, ა.(ა)ი.პ.კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტ
რი ბიუჯეტიდან ფინანსდება;რამდენად მიზაშეწონილი იყო აღნიშნულ ცენტრს მიეღ



ო მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში ან თუ მაინც ამ ც
ენტრს უნდა გაემარჯვა, მაშინ რა საჭირო იყო ტენდერის გამოცხადება? 

_ აღნიშნულ ცენტრთან ხელშეკრულების გაფორმებით ან პროცედურაში მონაწილეობ
ის მიღებით კანონი არ ირღვევა, ეს არ არის ინტერესთა კონფლიქტი, როგორც მომჩივა
ნი მხარე აცხადებს. უფრო დაბალი ფასი დადო ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და არქიტექტ
ურული დაგეგმარების ცენტრმა და გაიმარჯვა. 

ჩვენ ტენდერს იმიტომ კი არ ვაცხადებთ, რომ ამ აიპ–
ს გაემარჯვა, არამედ იმისთვის, რომ უკეთესი წინადადების მქონე პრეცენდენტმა გაიმ
არჯვოს. რაც შეეხება სამწლიან 

გამოცდილებას; ეს ცვლილება კანონში 2011 თუ 2012 წელს შევიდა, მანამდე არ იყო კა
ნონში და ამიტომაც არ შეეძლო მიეღო მონაწილეობა. 

ჩავედი ამ ხნის კაცი და მეორე _ მომჩივანი მხარე არ 

გამოცხადდა.ეს ტენდერი გამოაცხადა მუნიციპალიტეტთან არსებულმა 7-

წევრიანმა სატენდერო კომისიამ, რომლის თავმჯდომარეც ავთანდილ სურგულაძეა. ა
სე რომ ეს კოლექტიური გადაწყვეტილებაა. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ავთანდილ სურგულაძე

 მიიჩნევს, რომ განხილვაზე მხარის გამოუცხადებლობის საფუძველზე, დავაში 

გამარჯვებულად ცნობა სამართლიანია. 

_ გუშინ სასამართლო პროცესი ჩატარდა, მოპასუხე მხარე არ გამოცხადდა და ჩვენ გამა
რჯვებული გამოვედით; კანონმდებლობით დაშვებულია, რომ ჩვენმა ა(ა)იპ-

იმ მიიღოს მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში. ადრე ა
რ იყო _ ეს ცვლილება ახლა შევიდა კანონში. 

_ ბატონო ავთანდილ, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირს თუ 

სატენდერო პირობების ზუსტი დაცვა არ მოეთხოვება, მაშინ რა აზრი 

აქვს ტენდერის გამოცხადებას? 

_ ჩვენ, ჩვენს ა(ა)იპ–
ს ვავალებთ სოფლის პროექტების შესრულებას, თუმცა მას დამატებით შეუძლია მიიღ
ოს მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში. 

აუქციონი ქართულად 

“გურია NEWS“, თამარ ლეფსვერიძე,  2013 წელი. 

ერთ ფავორიტ კომპანიაზე მორგებული აუქციონები, სახელმწიფო ქონების გასხვისება 

პირდაპირი მიყიდვის წესით  ასევე რჩეული კომპანიებისთვის, ერთ ლარად 

გასხვისებული ქონება მეგობარ ჩინოვნიკებზე და ტენდერების “ჩაწყობა” ქართულად _ 

ეს ის ბრალდებებია, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების მისამართით 

მუდმივად ისმოდა და ისმის დღესაც. ბრალდებები სულაც არ იყო უსაფუძვლო _ 

მსგავსი ტიპის გარიგებებზე არაერთი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. 

რა ხდება დღეს და როგორ ტარდება აუქციონები? რა პირობებს აწესებს სახელმწიფო 

და რატომ არ სურთ საკმაოდ ძლიერ კომპანიებს მსგავსი ტიპის აუქციონებში 

მონაწილეობის მიღება? 



აუქციონის შესახებ, რომელზეც ამ სტატიაში მოგითხრობთ, “გურია ნიუსს” ერთ-

ერთმა მეწარმემ აცნობა, რომელმაც გვთხოვა, საქმეში ძირეულად ჩაგვეხედა.  ჩვენც ამ 

აუქციონის კვალს მივყევით. 

აუქციონი სასარგებლო წიაღისეულის ლიცენზიის მოპოვებაზე, რომელიც გარემოს 

ეროვნულმა სააგენტომ გამოაცხადა, 2013 წლის 11 ნოემბერს 12:00 საათზე დაიწყო 

ამავე დღეს 18:00 საათზე დასრულდა. 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მიტარბის ტერიტორიაზე ლიცენზიის 

მოპოვება სააუქციონო პირობების თანახმად, მხოლოდ ერთი დაინტერესებული 

კომპანიის ინტერესებში უნდა შესულიყო; სხვა დანარჩენისთვის აღნიშნული 

აუქციონი მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. 

ამის წინაპირობას კი სააუქციონო პირობების მიხედვით დაწესებული 

ვალდებულებები ქმნიდა. 

აუქციონის საწყისი ფასი 903 892 ლარი იყო.  ბოლო მონაცემებით კი, მიმდინარე 

ფასი  3-ჯერ გაიზარდა და საბოლოო გაყიდვის ფასმა 2 802 065.20 ლარი შეადგინა. 

დაფიქსირებულია 21 ბიჯი და ორი მონაწილე კომპანია. გამარჯვებულია ის კომპანია, 

რომელმაც პირველად დააფიქსირა ბიჯი და ბოლო ბიჯის დაფიქსირება, სააუქციონო 

დროის გაზრდამდე ზუსტად 4 წამით ადრე მოასწრო. 

სააუქციონე პირობების თანახმად, მეტად საინტერესო დეტალები იკვეთება. 

მაგალითად, “ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს ჭაბურღილის 

თავმორთულობის მოწესრიგება, ხოლო თვითმდენი ჭაბურღილის შემთხვევაში – 

მისი ჰერმეტიზაციაც; სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების მიზნით, გაცემული 

ლიცენზიის ფარგლებში კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწაზე სალიცენზიო 

საქმიანობა განახორციელოს მხოლოდ მესაკუთრესთან შეთანხმებით. 

ვინ არის მესაკუთრე? 

ვისთან უნდა შეეთანხმებინა ყველა მისი ქმედება აუქციონში მონაწილე სხვა 

კომპანიას, თუკი ის ამ ლიცენზიით დაინტერესდებოდა? ამ 

კითხვით გარემოს დაცვის ეროვნულ სააგენტოს მივმართეთ. 

“ჭაბურღილი და ტექნიკური მოწყობილობები არის სააქციო საზოგადოება “ბორჯომმ
ინწყლების” საკუთრება (საკუთრების შესახებ ინფორმაცია _ ამონაწერი საჯარო რეესტ
რიდან თან ერთვის). გაცემულია მესაკუთრის თანხმობა აუქციონის ჩატარების თაობა
ზე (ასლი თან ერთვის). ასევე გაცნობებთ, რომ  არსებობს სააუქციონო პირობა, რომელ
იც ითვალისწინებს ლიცენზიის ფარგლებში კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწაზე ლი
ცენზიანტის ვალდებულებას სალიცენზიო საქმიანობა განახორციელოს მხოლოდ მესა
კუთრესთან შეთანხმებით. ” 

ყველაზე საინტერესო დეტალი სააუქციონე პირობებში სწორედ ეს იყო _ საქმიანობის 

განხორციელება მხოლოდ მესაკუთრესთან შეთანხმებით! 



რატომ უნდა დაინტერესდეს სხვა კომპანია “მიტარბის” საბადოს მინერალური წყლის 

მოპოვების ლიცენზიით, თუკი ჭაბურილი და ტექნიკური მოწყობილობები არის 

სააქციო საზოგადოება “ბორჯომმინწყლების” საკუთრება? 

ექსპერტი ეკონომიკის 

საკითხებში ირაკლი ლექვინაძე მიიჩნევს: “მე ვფიქრობ, სატენდერო პირობებში არის გ
არკვეული უზუსტობები, რაც აუცილებელია გასწორდეს, რადგან ტენდერში მონაწილ
ე კომპანიებისთვის უნდა იყოს თანაბარი პირობები. ძალიან უცნაურია შემთხვევა და 

დაშვება, როდესაც ერთი კომპანია იმარჯვებს და მეორეს აქვს პირობების კარნახის უფ
ლება, თანაც კონკურენტს, დიდი შანსია ხელი შეეშალოს საქმიანობაში. ეს არის არაკეთ
ილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტები. ან მეორე შემთხვევაა, როცა სატენდერო პირ
ობები ისეა შედგენილი, რომ მორგებულია იმ კომპანიის ინტერესებს, რომელმაც უნდა
 გაიმარჯვოს.” 
მესაკუთრის მიერ აუქციონის ჩატარების თაობაზე თანხმობა გაცემულია, მაგრამ რა 

მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუკი სხვა კომპანია და “ბორჯომმინწყლები” 

ერთმანეთში ვერ მოილაპარაკებენ? გარემოს დაცვის ეროვნულ სააგენტოს ამ 

კითხვითაც მივმართეთ. 

“გაცნობებთ, რომ ორ კერძო სამართლის სუბიექტს შორის მოლაპარაკების პროცესში ჩ
არევა სცილდება გარემოს ეროვნული სააგენტოს (ლიცენზიის გამცემი) კომპეტენციას 

და შედეგების მიუღწევლობის შემთხვევაში (ანუ კერძო სამართლის სუბიექტებს შორ
ის დავის არსებობისას), საკითხები წყდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წ
ესით“, _ ასეთი იყო მათგან მიღებული პასუხი. 

შეუძლია თუ არა  სხვა კომპანიას გააკეთოს დამატებითი ჭაბურღილი? 

“ახალი ჭაბურღილის გაკეთების შესაძლებლობის ან აკრძალვის თაობაზე შესაბამის 

ნორმატიულ აქტებში ჩანაწერი არ არის. მიმდინარე აუქციონი გამოცხადდა 

არსებული ჭაბურღილების საშუალებით მინერალური წყლის მოპოვების თაობაზე. 

ლიცენზია გაიცემა არსებულ ჭაბურღილებზე, სადაც უკვე  დამტკიცებულია 

მინერალური წყლის მარაგები.” 

ეს პასუხი გარემოს დაცვის სააგენტოსგან ჯერ კიდევ მაშინ მივიღეთ, როდესაც 

აუქციონი ჩატარებული არ იყო. 

გამარჯვებული კომპანია… 

აუქციონში იმ კომპანიამ გაიმარჯვა, რომელმაც პირველად დააფიქსირა ბიჯი და 

ბოლო ბიჯის დაფიქსირება, სააუქციონე დროის გაზრდამდე ზუსტად 4 წამით ადრე 

მოასწრო. 



“გურია ნიუსის” მიერ გარემოს დაცვის ეროვნულ სააგენტოში გადამოწმებული 

ინფორმაციით, აუქციონში მონაწილე ორი კომპანიიდან ერთი შპს “წაღვერი” 

გახლდათ, მეორე კი _  “აიდიეს ბორჯომი საქართველო”, შპს “აიდიეს ბორჯომი 

ბევერიჯიზ კომპანის” საქართველოს ფილიალი. გამარჯვებული, როგორც 

მოსალოდნელი იყო, სწორედ ეს კომპანია გახლდათ. 

როგორც სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის მიხედვით გავარკვიეთ,  შპს “აიდიეს 

ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი”  ყოფილი შპს ” ჯორჯიან გლასს ენდ მინერალ ვოთერს 

კომპანია”, რომელიც თავის მხრივ, “ბორჯომმინწყლების” დომინანტი აქციონერი 

გახლდათ. 

ასე რომ, სააუქციონე პირობებში ჩადებული საეჭვო დეტალები, რომლებიც იმას 

მიანიშნებდა, რომ ერთპიროვნული დომინანტი სწორედ “ბორჯომი” უნდა 

ყოფილიყო, გამართლდა… 

ირაკლი ლექვინაძე: “ვფიქრობ ეს არასამართლიანია. მიმაჩნია, რომ სატენდერო შედეგ
ები უნდა გადაიხედოს ამ უზუსტობების გამო. მისი გასწორების შემდეგ მოხდეს ახალ
ი ტენდერის ჩატარება უფრო სამართლიანი და არადისკრიმინაციული პირობებით“ 

უპასუხოდ დარჩენილი კითხვები… 

კითხვა, რომლითაც გარემოს დაცვის სააგენტოს მივმართეთ და უპასუხოდ დარჩა, 

ასეთი იყო: 

“სააუქციონე პირობებიდან გამომდინარე და თქვენ მიერ მოწოდებული პასუხების 

მიხედვით, რჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ აუქციონი მორგებულია კომპანია 

“ბორჯომმინწყლებს” და ნებისმიერი კომპანია, რომელიც აღნიშნულ აუქციონში 

მიიღებს მონაწილეობას, დამოკიდებული იქნება “ბორჯომმინწყლების” კეთილ 

ნებაზე თუნდაც იმ მიმართულებით, რომ საქმიანობა უნდა განახორციელოს მასთან 

შეთანხმებით. გთხოვთ, გვიპასუხოთ, რამდენად საფუძვლიანია ჩვენი ვარაუდი?” 

ამ კითხვაზე პასუხი  არ მიგვიღია. ამავე კითხვით მივმართეთ 

კომპანია “აიდიესბორჯომმინწყლების” საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სპეციალისტს, ნანიკო ჩინჩალაძეს, რომელმაც გაგვიცხადა, რომ გენერალური 

დირექტორი საქართველოში არ იმყოფებოდა და ამ საკითხზე სხვა კომენტარს ვერ 

გააკეთებდა. 

“აიდიესბორჯომმინწყლებისგან” პასუხი ვერც იმაზე მივიღეთ, მონაწილეობდა თუ 

არა აღნიშნულ აუქციონში  “ბორჯომმინწყლები” ან, რომელიმე მისი შვილობილი 

კომპანია. კომპანიამ განმარტება აუქციონის დასრულების შემდეგაც კი არ გააკეთა. 

რადგან “აიდიესბორჯომმინწყლების” გენერალური დირექტორის ჩამოსვლის 

კონკრეტული თარიღიც არ დაგვისახელეს, ამ სტატიაში მის კომენტარს ვერ 



შემოგთავაზებთ, თუმცა, სურვილის შემთხვევაში, ჩვენ მზად ვართ,  მათი პოზიციაც 

დავაფიქსიროთ. 

[1] – 2010 წლის 25 ოქტობერს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ პირველი 

ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა. 

2-  შესყიდვის ერთგვაროვანი ობიექტები – იდენტური, ასევე არაიდენტური, მაგრამ 

მსგავსი კომპონენტების, ტექნიკური მაჩვენებლების (მახასიათებლების) ან/და 

ფუნქციების მქონე შესყიდვის ობიექტები. შესყიდვის ობიექტების 

ერთგვაროვნება  დადგენილია – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის N7 ბრძანებით „შესყიდვის ობიექტების 

იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ 
  

[3] სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 

ბრძანება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა 

და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” 
  

[4] http://procurement.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=12 
[5] სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მონაცემები. 

ადგილობრივი ქონების მართვა 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

ნუგზარ სუარიძე, მიხეილ ძაგანია 

თვითმმართველი ერთეულის ქონება თვითმმართველი ერთეულის ეკონომიკური 

საფუძველია და უზუნველყოს თვითმმართველობის საფინანსო-ეკონომიკურ 

დამოუკიდებლობას. თვითმმართველობებისთვის სახელმწიფოს საკუთრებაში 

არსებული ქონების გადაცემის პროცესი 2005 წელს დაიწყო, რომელიც რიგ 

მუნიციპალიტეტებში დღემდე გრძელდება. პარალელურად აქტუალური ხდება 

მუნიციპალური ქონების პრივატიზების თემა. აქედან გამომდინარე წინამდებარე 

თავში მოცემულია როგორც მუნიციპალური ქონების ფორმირების, ასევე მისი 

პრივატიზაციის პროცესში არსებული საკანონმდებლო-პროცედურული ხასიათის 

საკითხები. 

თვითმმართველობების ქონებრივი საკითხების გაშუქება, სახელმწიფო ქონების 

განკარგვის თემებთან იდენტური საკითხია. გამიჯვნა სახელმწიფო ქონებასა და 

თვითმმართველი ერთეულის ქონებას შორის პერიოდულად მიმდინარეობს და 

ახალი თვითმმართველობის კოდექსით ადგილობრივ მმართველობებს კიდევ უფრო 

მეტ თავისუფლებასა და საკუთარი ინტერესების მიხედვით გამოყენების 

შესაძლებლობებს აძლევს. 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/shesqhidevbis-monitoringi/#_ftnref1
http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/saxelmwifo_shesyidvebis_saagentos_tavmjdomaris_brzaneba_N7_2010_wlis_20_sektemberi.pdf
http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/saxelmwifo_shesyidvebis_saagentos_tavmjdomaris_brzaneba_N7_2010_wlis_20_sektemberi.pdf
http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/saxelmwifo_shesyidvebis_saagentos_tavmjdomaris_brzaneba_N7_2010_wlis_20_sektemberi.pdf
http://localreport.jrc.ge/2014/09/shesqhidevbis-monitoringi/#_ftnref3
http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/brzaneba_N9_20110407.pdf
http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/brzaneba_N9_20110407.pdf
http://procurement.gov.ge/files/_data/geo/samartleblivi_aqtebi/brzaneba_N9_20110407.pdf
http://localreport.jrc.ge/2014/09/shesqhidevbis-monitoringi/#_ftnref4
http://localreport.jrc.ge/2014/09/shesqhidevbis-monitoringi/#_ftnref5
http://localreport.jrc.ge/2014/09/adgilobrivi-qonebis-marthva/
http://localreport.jrc.ge/author/natia/


თემაზე მუშაობისას მნიშვნელოვანია ჟურნალისტებმა იცოდნენ ეკონომიკისა და 

კანონმდებლობის ძირითადი საფუძვლები, რათა გამიჯნონ პასუხისმგებლობა და 

ვალდებულებები. მაგალითისთვის ტყის ფონდი, სახელმწიფო მნიშვნელობის გზების, 

გვირაბების, ხიდების, მაგისტრალური გაზსადენების, ელექტროგადამცემი ხაზების 

მოვლა-პატრონობა, აღდგენითი, სარეაბილიტაციო და საავარიო სამუშაოები 

რამდენად შეიძლება შედიოდეს ადგილობრივი თვითმმართველობების, სახელმწიფო 

უწყებების ან კერძო კომპანიების მართვის სეგმენტში. 

ყველა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ თვითმმართველობის 

ერთეულების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, დადგენილებები და 

ნორმატიული აქტები ჰარმონიზაციაში უნდა იყოს სახელმწიფო (აგრეთვე 

ავტონომიური ერთეულების) კანონმდებლობასთან და ვერანაირად ვერ იქნება 

მასთან წინააღმდეგობაში ან მასზე უპირატესი. 

თვალსაჩინოებისთვის ავიღოთ მაგისტრალური გაზსადენი, მისი პროექტირება, 

მშენებლობა, ექსპლუატაცია. პროცესი, რომელიც მოიცავს სახელმწიფო, 

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და კერძო კომპანიების ინტერესებს. გასულ 

წლებში მიუხედავად იმისა, რომ  თვითმმართველობის ძველი კანონმდებლობაც 

აძლევდა საშუალებას ადგილობრივ ხელისუფლებას ჩართული ყოფილიყო 

პროცესებში და საკუთარი ინტერესები დაეცვა, შესაბამისი აქტივობა მათი მხრიდან 

არ ფიქსირდებოდა და მხოლოდ ცენტრიდან მიღებული დირექტივების გამტარ-

განმხორციელებელ ერთეულად ფუნქციონირებდა. ჩვენ გვახსოვს თემები, როდესაც 

ადგილობრივი მოსახლეობა პროტესტს, უკმაყოფილებას გამოხატავდა მიწის 

ჩამორთმევის, მასზე კომპენსაციის ოდენობის თუ საკუთრების უფლების დარღვევის 

სხვადასხვა საკითხებზე. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ საკუთრების უფლების 

დადგენისა თუ აღიარების პროცესი საქართველოში გარკვეული ხარვეზებით 

მიმდინარეობს, რაც  რეგიონების მაგალითზე კიდევ უფრო ხშირია. კანონმდებლობა 

აღიარებს როგორც საკუთრების უფლების იურიდიულად დადასტურებულ, აგრეთვე 

ფაქტობრივ მფლობელობას. ფაქტობრივი ფლობის შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ 

სოფლის მოსახლეობა თვითნებურად ამუშავებდეს ახლომდებარე სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს თუმცა მასზე იურიდიული ინტერესი ვერ 

დადგება. თვითმმართველობამ უნდა გაითვალისწინოს ადგილობრივ   მცხოვრებთა 

როგორც იურიდიული, აგრეთვე ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული საკუთრების 

უფლება თუ სოფლის საჭიროებები (საძოვრები, სათიბები…), ეცადოს მათთვის მეტი 

სარგებლის მიღებას და დაცვას. შესაბამისად ვთქვათ იმ პერიოდში, როდესაც 

სახელმწიფოსა და კერძო კომპანიას შორის (BP) გაფორმებული ხელშეკრულების 

თანახმად მიმდინარეობდა გაზსადენის მშენებლობა მოსახლეობის უკმაყოფილება 

გამოჩნდა მაშინ, როდესაც შესაბამისი პროექტით დაიწყო სამუშაოები. ადგილობრივი 

თვითმმართველობები კი არ იყვნენ ჩართული უშუალოდ პროექტირებისას მათი 



ტერიტორიული ან ადგილობრივ მცხოვრებთა საკუთრებაში არსებული ქონების 

ინტერესების დაცვის მიზნით. 

მუნიციპალიტეტებში ქონების გასხვისების თემებზე მუშაობისას მნიშვნელოვანია 

ჟურნალისტმა მოახდინოს თემის წინასწარი მოკვლევა (ეს ზოგადი პრინციპია და 

საკმაოდ გამართლებული), გაარკვიოს რა სახის ქონების გასხვისებაზეა თემა 

(ძირითადი თუ დამატებითი ქონება), რადგანაც მისი გასხვისების ფორმებიც 

შესაძლოა განსხვავებული იყოს ისევე, როგორც განსხვავებული იქნება ქონების 

გასხვისებაზე მიღებული გადაწყვეტილება და კომპეტენციები. 

მუნიციპალიტეტი საკუთარი ქონების საკუთრების ან სარგებლობის უფლებით 

გადაცემის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს ადგილობრივ მედია საშუალებაში. როგორ 

ირჩევს ადგილობრივი თვითმმართველობა თუ სად უნდა გამოქვეყნდეს განცხადება. 

კანონმდებლობით მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზება ხორციელდება საჯარო 

ან ელექტრონული აუქციონის ფორმით. განმახორციელებელი სუბიექტის − 

აუქციონატორის ვებგვერდზე, ადგილობრივ ან სხვა ბეჭდვით საინფორმაციო 

გამოცემაში ან/და ვებგვერდზე www.eauction.ge (www.eauction.ge-ზე ცხადდება 

ელექტრონული აუქციონი). რამდენად ცდილობს მუნიციპალიტეტი გასასხვისებელ 

ქონებაზე ინფორმაცია მაქსიმალურად გავრცელდეს და იყოს საჯარო, შეგვიძლია 

ვისაუბროთ მათ გამჭვირვალეობაზე, მიუკერძოებლობასა თუ ინტერესებზე. 

გამჭვირვალეობა საქართველოს 2013 წლის კვლევების თანახმად სოფლად მცხოვრები 

მოსახლეობის 65% არ აქვს ინტერნეტთან წვდომის შესაძლებლობა, შესაბამისად 

მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ან სხვა ელექტრონული ფორმით გამოცხადებული 

აუქციონის შესახებ მოსახლეობის უმეტესობა ინფორმაციას ვერ იღებს; ბეჭდვითი 

მედიის შემთხვევაში გასარკვევია რა ტირაჟით გამოიცემა, სად რიგდება და რამდენად 

ხშირად კითხულობს მოსახლეობა ამა თუ იმ გამოცემას. რაც შეეხება ტელე-რადიო 

მაუწყებლობას, სამწუხაროდ რეგიონული მაუწყებლების რეიტინგების დათვლა არ 

ხორციელდება, თუმცა ლოკალური მაუწყებლების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია 

რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ყველაზე მეტად ხელმისაწვდომი და 

უფასოა. აგრეთვე სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების 

თანახმად რეგიონულ მაუწყებელთა მიმართ ადგილობრივი მოსახლეობის ნდობა 

საკმაოდ მაღალია. ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინება თემაზე მუშაობისას 

მნიშვნელოვანია, იმისთვის, რომ გავიგოთ რა მიზეზით მიიღო ადგილობრივნა 

ხელისუფლებამ ამა თუ იმ ფორმით ინფორმაციის გავრცელება. 

ბოლო პერიოდში ჩვენ გვახსოვს ინფორმაციები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში 

მიწების უცხოელ ინვესტორებზე მიყიდვის შესახებ (საკითხთან დაკავშირებით, 

მოგვიანებით სახელმწიფომ მორატორიუმი გამოაცხადა). ყველა თემა თითქმის 

იდენტური შინაარსით ვრცელდებოდა, რომ მოსახლეობას არ ჰქონდა ინფორმაცია 

მათ მახლობლად არსებული სხვადასხვა დანიშნულების მიწების გასხვისებაზე. 



უმეტეს შემთხვევებში ჟურნალისტები აშუქებდნენ თემას, რომელიც რეალურად 

აწუხებდა მოსახლეობას და ერთგვარად თითქოს კონფლიქტის (უცხოელ 

ინვესტორებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის) ესკალაციის თანამონაწილეები 

ხდებოდნენ. რა თქმა უნდა ჟურნალისტებს, რომლებიც ყოველდღიური ახალი ამბების 

მომზადებით არიან დაკავებული, თემიდან-თემაზე გადართვის პროცესში 

შესაძლებელია გამორჩეთ პრობლემის სიღრმისეული ანალიზის პრინციპი (თუმცა 

აღსანიშნავია ის, რომ იმ ჟურნალისტებს ვისაც აქვთ ამგვარი სურვილი ან მონდომება 

რედაქტორებისა და პროდიუსერებისგან ხელშეწყობას უნდა გრძნობდნენ). 

მაგალითისთვის: კანონმდებლობითაც და ერთი შეხედვითაც, უცხოელი 

ინვესტორების მიერ ქონების შეძენისას ყველა ეს პრინციპი დაცული იყო 

(გასასხვისებელი ქონების უმეტესობა ადრეულ წლებში ქვეყნდებოდა ეკონომიკის 

სამინისტროს საიტებზე: www.privatization.ge ხოლო მოგვიანებით www.eauction.ge), 

თუმცა ჩვენ ზემოთ ვისაუბრეთ მოსახლეობის მიერ სხვადასხვა საინფორმაციო 

საშუალებებთან წვდომის შესახებ, იქვე, ყველა ჩამოთვლილი მიზეზის 

გათვალისწინებით ეჭვის ქვეშ დგება საჯაროობის პრინციპი, ხოლო რაც შეეხება 

აუქციონის პრინციპს (ყველაზე მაღალი ფასის, ხოლო გარკვეული პირობებით 

დატვირთვისას საუკეთესო წინადადების შეთავაზება), იმის გამო, რომ პირველი 

(საჯაროობა) პრინციპი გარკვეულ ფარსს წარმოადგენდა უმეტეს შემთხვევაში მეორე 

პრინციპისას არც უკეთესი წინადადების შეთავაზება ხდებოდა და არც ფასის, 

რადგანაც აუქციონზე ხშირად მხოლოდ ერთი დაინტერესებული პირი 

მონაწილეობდა. 

ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ ქონების გასხვისების ძირითად პრინციპზე:  „სახელმწიფო 

ქონების პრივატიზება ხორციელდება საჯარო ან ელექტრონული ფორმით“ – ეს 

კანონმდებლობითაა დადგენილი და მის საპირისპიროდ ქმედება დანაშაულს 

წარმოადგენს, ხელშეწყობა კი პირიქით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა 

თუ სახელმწიფო საკუთრებაშია ეკონომიკის სამინისტროს შეუძლია მისი გასხვისების 

შესახებ გადაწყვეტილება მიიღოს, თუმცა ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის 

ხელმძღვანელი პირები ინფორმირებული იქნებიან. სხვა საკითხია რამდენად და 

როგორ იყენებენ ისინი ამ ინფორმაციას. თვითმმართველობის ხელმძღვანელებს რაღა 

თქმა უნდა უფლება აქვთ გამოსცენ დროებითი ნორმატიული აქტები, ვთქვათ 

დაავალონ კონკრეტულ პირს შესაბამისი ინფორმაციის მიღებისას საქმის კურსში 

ჩააყენონ იმ ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული, სადაც მდებარეობს 

გასასხვისებელი ფართობი, რათა მან თავის მხრივ იმ მოსახლეობამდე მიიტანოს 

ინფორმაცია რომელიც შესაძლოა პირველ რიგში ინდივიდუალურად ან 

კოოპერაციულად  დაინტერესებული იყოს მის შეძენაში. შესაბამისად საჯაროობის 

პრინციპიც უდავოდ სრულყოფილად იქნება დაცული და შესაძლოა აუქციონზეც 

ჯანსაღი ვაჭრობა გაიმართოს, რაც მყიდველისთვისაც სარფიანი იქნება და 

გამყიდველის (სახელმწიფო) ბიუჯეტშიც მეტი თანხა შევა. ამგვარი მმართველობა 

„კარგი მმართველობის“  ფორმას იღებს, თუმცა სამწუხაროდ საეჭვოა საქართველოში 

ანალოგიური სახის ნორმატიული აქტი შეგვხვდეს რომელიმე მუნიციპალიტეტში. 

http://www.privatization.ge/
http://www.eauction.ge/


ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე თვითმმართველობის ქონების 

საკითხებზე მუშაობისას მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ის, მართვისა ან 

გასხვისებისას რამდენად შესრულდა კანონი, არამედ ისიც თუ რამდენად ეცადა 

თვითმმართველობა მის იურისდიქციაში მცხოვრები ადამიანების ინფორმირებასა და 

ინტერესების მაქსიმალურ დაცვას. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უფლებამოსილებებს მუნიციპალიტეტის ქონების 

მართვისა და განკარგვის სფეროში განეკუთვნება: 

 მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის 

ქონების მართვისა და განკარგვის წესების, აგრეთვე 50 პროცენტზე მეტი 

წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოს ქონების განკარგვის წესის 

დადგენა ამ კანონითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული წესით; 

 მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის 

ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცება; 

 ამ კანონით დადგენილი წესით მუნიციპალიტეტის ქონების 

სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღება; 

 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ტყისა და წყლის რესურსების მართვის წესის 

დადგენა[1]. 
  

  

  

1. თვითმმართველობის ქონების სახეები 
  

თვითმმართველი ერთეულის ქონება იყოფა ორ კატეგორიად – ძირითად 

(განუსხვისებელ) და დამატებით ქონებად: 

  

 ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონება არის თვითმმართველობის 

განხორციელების საფუძველი, რომელიც ადგილობრივი 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/adgilobrivi-qonebis-marthva/#_ftn1


თვითმმართველობის ორგანომ შეიძლება გამოიყენოს მხოლოდ თავისი 

საჯარო ფუნქციებისა და უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით; 

 დამატებითი ქონება არ არის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების ნაწილი, 

იგი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანომ შეიძლება გამოიყენოს 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
  

რაც შეეხება თვითმმართველობის ქონების ფორმირების საკითხს, იგი 

რეგულირებულია შესაბამისი კანონმდებლობით. რომლის თანახმად, 

თვითმმართველი ერთეულის ქონება იქმნება: 

 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების გადაცემით; 

 საკუთარი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით; 

 საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ქონების შექმნით ან 

შეძენით[2]. 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გადასაცემი ძირითადი 

(განუსხვისებელი) ქონების სახეობები განისაზღვრა შესაბამისი ნორმატული 

აქტით.[3] 

დღესდღეობით მუნიციპალიტეტისთვის მიკუთვნებულ ქონებას განეკუთვნება 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შემდეგი ქონება: 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები და მათი ნაწილები, ქუჩები, მიწისქვეშა 

და მიწისზედა გადასასვლელები, ტროტუარები, შუქნიშნები, გარე 

განათების კონსტრუქციები, მოედნები, სკვერები, ბულვარები, შადრევნები, 

პარკები, მწვანე ნარგავები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები; 

 ზოგიერთი სახის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა; 

 ზოგიერთი სახის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა; 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისება შესაძლებელია 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ 

ქონებამ დაკარგა თავისი ფუნქციური დანიშნულება. 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი მუნიციპალიტეტის ძირითადი 

(განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების თაობაზე დასაბუთებულ წინადადებას ყველა 

საჭირო დოკუმენტთან ერთად წარუდგენს შესაბამის საკრებულოს. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) 

ქონების გასხვისებაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის/მერისთვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ განკარგულებას იღებს სიითი 

შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედით[4]. 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/adgilobrivi-qonebis-marthva/#_ftn2
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მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას შესაძლებელია 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული შემდეგი ფორმების 

გამოყენება: 

ა) აღნაგობა; 

ბ) უზუფრუქტი; 

გ) ქირავნობა; 

დ) იჯარა; 

ე) თხოვება[5]; 

მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემა ხდება აუქციონის 

ფორმით ან პირდაპირი განკარგვის წესით. მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანო იღებს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს 

თანხმობით. 

სახელმწიფო მუნიციპალიტეტს სარგებლობაში გადასცემს იმ ქონებას, რომელიც 

საჭიროა მისთვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი შესაბამისი ქონების განსაზღვრა და 

სარგებლობის უფლების მინიჭება ხდება ამ კანონისა და დელეგირებული 

უფლებამოსილების შესახებ ხელშეკრულების თანახმად. 

მუნიციპალიტეტისთვის დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 

გადაცემული ქონება რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში. 

მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემული ქონებით სარგებლობის პირობები 

განისაზღვრება ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ 

ხელშეკრულებით[6]. 

  

  

2. ადგილობრივი ქონების პრივატიზაციის წესები და პროცედურები 
  
მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზება ხორციელდება საჯარო ან ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით. 
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თვითმმართველობის ქონების პრივატიზების პროცედურული საკითხები 

რეგულირდება შესაბამისი ნორმატიული აქტებით. ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების შესახებ 

გადაწვეტილებას იღებს ადგილობრივი ხელისუფლება. ადგილობრივი ქონების 

პრივატიზებისათვის, პირველ ეტაპზე, აუცილებელია საპრივატიზებო ქონების 

ნუსხის დადგენა. აღნიშნულთან დაკავშირებით საკრებულო იღებს გადაწყვეტილებას 

აღმასრულებელი ორგანოს (გამგეობის) მიერ წარდგენილი კონკრეტული ობიექტების 

ნუსხის საფუძველზე. 

საჯარო აუქციონის ფორმით მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების შესახებ 

ინფორმაცია ქვეყნდება აუქციონის განმახორციელებელი სუბიექტის − 

აუქციონატორის ვებგვერდზე და ადგილობრივ ან სხვა ბეჭდვით საინფორმაციო 

გამოცემაში ან/და ვებგვერდზე www.eauction.ge. 

მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვა შეიძლება განხორციელდეს ელექტრონული 

აუქციონის ფორმით. 

ელექტრონული აუქციონის ფორმით ქონების პრივატიზების შემთხვევაში 

ინფორმაცია ქვეყნდება აუქციონატორის ვებგვერდზე ან/და ვებგვერდზე 
www.eauction.ge. 

აუქციონის ფორმით მუნიციპალიტეტის ქონების განკარგვის მიზანია 

საკუთრების/სარგებლობის უფლების მინიჭება აუქციონში მონაწილე იმ პირისთვის, 

რომელიც ვაჭრობის პროცესში მუნიციპალიტეტის ქონების განმკარგავ სუბიექტს 

ყველაზე მაღალ ფასს შესთავაზებს, ხოლო თუ აუქციონი პირობებით გამოცხადდება – 

საკუთრების/სარგებლობის უფლების მინიჭება აუქციონში მონაწილე იმ პირისთვის, 

რომელიც აიღებს ვალდებულებას, დააკმაყოფილოს გამოცხადებული პირობები, და 

ვაჭრობის პროცესში მუნიციპალიტეტის ქონების განმკარგავ სუბიექტს ყველაზე 

მაღალ ფასს შესთავაზებს. 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად დაინტერესებული პირი წარადგენს 

უფლებამოსილი ორგანოს მიერ წინასწარ განსაზღვრული ოდენობის უპირობო და 

გამოუხმობ საბანკო გარანტიას ან იხდის ბეს. ბეს გადახდას უთანაბრდება 

დაინტერესებული პირის საბანკო ანგარიშზე არსებული თანხის გაყინვა, რომელიც 

აუქციონატორს გადაერიცხება აუქციონის მონაწილის აუქციონში გამარჯვებისთანავე 

ან ამ კანონით დადგენილი აუქციონის წესისა და პირობების დარღვევის 

შემთხვევაში[7]. 

რაც შეეხება ძირითადი ქონების პრივატიზების პროცესს: 
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 თვითმმართველი ერთეულის ძირითადი ქონების გასხვისების თაობაზე, 

მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ქალაქის) საკრებულოს 

თავმჯდომარემ მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ქალაქის) გამგებლის 

(მერის) მიერ მომზადებული დასაბუთებული წინადადებას წარუდგენს 

საკრებულოს; 

 საკრებულო ძირითადი ქონების გასხვისებაზე თვითმმართველი ერთეულის 

აღმასრულებელ ორგანოს აძლევს თანხმობას საკრებულოს წევრთა 2/3-ით. 
  

გარდა საკრებულოს მიერ საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის დამტკიცებისა, ხდება 

საპრივატიზაციო ობიექტის საწყისი ფასის განსაზღვრა კანონმდებლობის 

შესაბამისად. საწყისი ფასის განსაზღვრა ხორციელდება შემდეგნაირად: 

 ბალანსმფლობელის (მოსარგებლის) მიერ მოწოდებული ქონების ნარჩენი 

საბალანსო ღირებულების გათვალისწინებით; 

 დამოუკიდებელი აუდიტის (შემფასებელი, ექსპერტი) შესაბამისი დასკვნის 

საფუძველზე; 

 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით და კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 

შესაბამისი გადაწყვეტილებით. [8] 

სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში 

არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის 

განსაზღვრა ხდება შესაბამისი ნორმატიული აქტის საფუძველზე.[9] აქტის მიხედვით 

არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნორმატიულ ფასს საბაზრო ღირებულების 

გათვალისწინებით, წელიწადში ერთხელ, არა უგვიანეს ყოველი წლის თებერვლისა, 

ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

წარმომადგენლობითი ორგანოები – საკრებულოები. არასასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ნორმატიული ფასის განსაზღვრის ძირითადი კრიტერიუმებია: 
  

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე დადგენილი 

წლიური გადასახადის საბაზისო განაკვეთი – 0,24 ლარი; 

 ქალაქის (თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციული ცენტრის) 

მაკრომდებარეობის ინდექსი; 

 თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ 

დადგენილი მარეგულირებელი კოეფიციენტი, რომლის მინიმალური 

ოდენობა უდრის 20-ს. 
  

http://localreport.jrc.ge/2014/09/adgilobrivi-qonebis-marthva/#_ftn8
http://localreport.jrc.ge/2014/09/adgilobrivi-qonebis-marthva/#_ftn9


მოცემული კომპონენტების შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ნორმატიული ფასი დიფერენცირებულია საქართველოს ტერიტორიაზე 

თვითმმართველი ერთეულების მაკრომდებარეობის ინდექსებისა და ტერიტორიული 

ზონების (ქვეზონები) მიხედვით. 

  

იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდა აუქციონის ფორმით გამოტანილი სახელმწიფო და 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზება, მისი საწყისი 

ფასი შეიძლება შემცირდეს 50%-მდე, ხოლო თუ ქონება ამ ფასად გამოტანის შემდეგაც 

არ გაიყიდა, ფასი შეიძლება კიდევ შემცირდეს.[10] 

  

  

3. ქონების გადაცემის პროცედურების და მექანიზმები 
  

ქონების თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში გადაცემისთვის დადგენილია 

შესაბამისი პროცედურა და წესი. იმისათვის, რომ თვითმმართველმა ერთეულმა 

მოითხოვოს და მიიღოს შესაბამისი ძირითადი და დამატებითი ქონება, ჯერ უნდა 

დაადგინოს, რა სახის სახელმწიფო ქონება არის მის ტერიტორიაზე, შემდეგ უნდა 

მოახდინოს მის ხელთ არსებული ნუსხის შედარება ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ხელთ არსებულ ნუსხასთან (საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უნდა ჰქონდეს საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე არსებული ქონების ძირითადი საინფორმაციო ბაზა) და დაადგინოს 

გადასაცემი ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხა; 

თვითმმართველი ერთეული ითხოვს დამატებით ქონებას შემდეგ შემთხვევაში: 

 თვითმმართველმა ერთეულმა უნდა დაადგინოს მის ტერიტორიაზე 

განსახორციელებელი საკუთარი უფლებამოსილების განსახორციელებლად 

საჭირო ქონების ნუსხა; 

 დგინდება ქონების სახეობები, რომლებიც საჭიროა დელეგირებული 

ფუნქციების შესასრულებლად. კანონმდებლობით განსაზღვრულია, რომ 

დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად ცენტრალურმა 

ხელისუფლებამ ადგილობრივ თვითმმართველობას უნდა გადასცეს 

შესაბამისი ქონება და ფინანსები; 

 დამატებითი ქონების მოთხოვნის დროს (საწარმოების წილების 

მოთხოვნისას) თვითმმართველმა ერთეულმა კარგად უნდა შეისწავლოს 
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აღნიშნული საწარმოების ფინანსური მდგომარეობა და დარწმუნდეს, რომ 

აღნიშნული ქონების მიღებით თვითმმართველი ერთეული შეძლებს 

დაკისრებული დებიტორული და კრედიტორული ვალდებულებების 

აღებას; 

 იმისათვის, რომ თვითმმართველმა ერთეულმა მიმართოს საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს გადასაცემი ქონების 

მოთხოვნით, უნდა შეივსოს ქონების მოთხოვნის ფორმები (უძრავი ქონების 

– შენობა ნაგებობები და მათზე მიმაგრებული მიწა – მოთხოვნის ფორმა და 

საწარმოების წილების მოთხოვნის ფორმა). ამით ადვილდება შეფასების 

პროცედურა და მცირდება ქონების გადაცემის ვადები; 

 თვითმმართველმა ერთეულმა უნდა მიმართოს საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქონების მოთხოვნის წერილით. 

წერილს თან უნდა დაერთოს ქონების მოთხოვნის შევსებული ფორმები. 

წერილი და დანართები უნდა ჩაბარდეს სამინისტროს კანცელარიას. 

ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულმა კანცელარიიდან უნდა 

მოითხოვოს წერილის მიღების ნომერი და თარიღი, რათა გაადვილდეს 

მოთხოვნის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის მიღება. 
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2007 წლის 26 ოქტომბერი. 

[10] კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ”, მუხლი 6. 

 

 

იურიდიული პირების გაშუქება 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

მარიამ გერსამია, მიხეილ ძაგანია 

ამა თუ იმ რაიონში მიმდინარე აქტუალური მოვლენების გაშუქებისას, 

ჟურნალისტები მუნიციპალიტეტის მიერ დაარსებულ სხვადასხვა უწყებებს 

უკავშირდებიან, რომელთა ფუნქციებში შედის ისეთი საკითხების მოგვარება, 

როგორიცაა  მაგალითად:  დასუფთავება, გამწვანება, კეთილმოწყობა, ტრანსპორტი, 

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა და სხვ. 
  

ამასთან, მუნიციპალიტეტის მიერ დაარსებული სხვადასხვა 

უწყებები,  ახორციელებენ სოციალურ, საგანმანათლებლო, კულტურულ, ეკონომიკურ 

ან/და მთავრობის მიერ განსაზღვრულ სხვა საქმიანობას. ეს თემები ჟურნალისტების 

მუდმივი ინტერესის სფეროში ექცევა. მასალის მომზადებისას, მნიშვნელოვანია 

ჟურნალისტი სათანადოდ იცნობდეს თუ რა სახის იურიდიული პირები 

ფუნქციონირებენ მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ, როგორია მათი 

უფლებამოსილებები, მართვის და დაფინანსების ფორმები  და სხვ. ამ რეგულაციების 

უკეთ გაცნობა ჟურნალისტს გაუმარტივებს ინფორმაციის მოპოვების პროცესს და 

ამასთან, მასალას უფრო ხარისხიანს გახდის. 

  

Q: რა სახის იურიდიული პირების დაფუძნების უფლება აქვს მუნიციპალიტეტს? 
  

A: მუნიციპალიტეტს თავისი საქმიანობის კოორდინაციის მიზნით, უფლება აქვს, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დააფუძნოს არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი, ანუ ა(ა)იპ. 
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მუნიციპალიტეტი ასევე უფლებამოსილია საკუთარი ქონების ბაზაზე, („მეწარმეთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად) დააფუძნოს სააქციო საზოგადოება და 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) 

  

შესაბამისად, იურიდიული პირები მათი მიზნებიდან გამომდინარე შეგვიძლია 

დავყოთ: 

  

 შპს, ანუ სამეწარმეო იურიდიულ პირი – რომლის მთავარ მიზანს 

წარმოადგენს მოგების მიღება; 

 ა(ა)იპ, ანუ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირები – მთავარი 

მიზანი არ არის მოგების მიღება და დამფუძნებლებს შორის განაწილება; 

 სსიპ, ანუ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. 
  

თვითმმართველობების მიერ, თანაბრად ვხვდებით როგორც  “შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების” (მუნიციპალური საწარმოების), 

ასევე  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირის დაფუძნების პრაქტიკას. 

  

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირის შექმნის და მოქმედების 

სამართლებრივი საფუძვლები რეგულირდება სამოქალაქო კოდექსით. 

  

აღნიშნული სუბიექტების რეგისტრაციას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. 

  

დაინტერესების შემთხვევაში, ჟურნალისტს შეუძლია მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფუძნებული პირების შესახებ ინფორმაცია მოიძიოს საჯარო რეესტრიდან. 

  



Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა მუნიციპალური საწარმოების საქმიანობის 

შესახებ? 
  

A: თვითმმართველობებს აქვთ უფლება დააფუძნონ შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს). შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება არის საზოგადოება, რომლის პასუხისმგებლობა მისი კრედიტორების 

წინაშე შემოიფარგლება მთელი მისი ქონებით. ასეთი საზოგადოების დაფუძნება 

შეუძლია ერთ პირსაც, მათ შორის თვითმმართველობას. შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალი დაყოფილია წილებად. წილი 

არის მიმოქცევადი უფლება. 
  

Q: როგორ ხორციელდება მუნიციპალური საწარმოს მართვა? 
  
A: ჟურნალისტი, პირველ რიგში, უნდა გაეცნოს საწარმოს წესდებას.  საწარმოს 

წესდებით განისაზღვრება მართვის ორგანოების სტრუქტურა, შემადგენლობა და 

საქმიანობის წესი. დირექტორის კომპეტენცია და პასუხისმგებლობის მოცულობა 

განისაზღვრება მეწარმეთა შესახებ კანონით ან/და საწარმოს წესდებით. საწარმოს 

პარტნიორები მართვას ახორციელებენ პარტნიორთა საერთო კრების მეშვეობით, თუ 

წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 
  

Q:  როგორია მუნიციპალიტეტის და გამგებლის/მერის უფლებამოსილება საწარმოს 

მართვის პროცესში? 
  

A: თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებულ მუნიციპალურ შპს-თან მიმართებაში, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შეუძლია 50 პროცენტზე მეტი წილობრივი 

მონაწილეობით შექმნილი საწარმოს ქონების განკარგვის წესის დადგენა; წესის 

დადგენა ხდება მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის წარდგინებით. 
  

გამგებელს/მერს უფლება აქვს საკრებულოს თანხმობით მიიღოს გადაწყვეტილება 

მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოს კაპიტალში 

ცვლილების შესახებ[1]; 
  

დაფინანსების მიხედვით, ე.წ. მუნიციპალური შპს-ები მათი შემოსავლის 

(დაფინანსების წყაროს) მიხედვით შეიძლება დავყოთ 4 ჯგუფად: 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/iuridiuli-pirebis-gashuqeba/#_ftn1


  

1. რომელსაც საკუთარი შემოსავალი არ აქვს და 100%-ით 

თვითმმართველობის დაფინანსებაზეა; 

2. რომელსაც საკუთარი შემოსავლები აქვს, თუმცა თავის ფუნქციის 

შესრულებისთვის იგი არ ყოფნის და დეფიციტს ივსებს მუნიციპალური 

ფინანსებით; 

3. საკუთარი შემოსავლები ყოფნის ფუნქციის შესასრულებლად, თუმცა 

მუნიციპალურ ბიუჯეტში მოგების სახით ვერ რიცხავს თანხას; 

4. საკუთარი შემოსავლებით ახორციელებს მისთვის დაკისრებულ ფუნქციას 

და ასევე მუნიციპალურ ბიუჯეტში რიცხავს დაგროვილ მოგებას; 
  

Q:  როგორ ახორციელებს შესყიდვებს მუნიციპალური შპს? 
  

A: აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალურ შპს ექვემდებარება სახელმწიფო შესყიდვების 

კანონმდებლობას. მას გააჩნია შესყიდვების გეგმა, რომლის მიხედვითაც საბიუჯეტო 

წლის განმავლობაში ახორციელებს შესყიდვებს. ამასთანავე, იგი შეიძლება იყოს 

მიმწოდებელიც ტენდერში და თანაბარ კონკურენციაში ჩაებას კერძო კომპანიებთან 

ერთად. 

  

გამომდინარე სამეწარმეო აქტივობებიდან, მუნიციპალური შპს სრულად 

ექვემდებარება საგადასახადო კანონმდებლობას და შესაბამისად იხდის: მოგების, 

დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დღგ-ის), ქონებისა და დასაქმებულთა 

საშემოსავლო გადასახადებს. 

  

თვითმმართველობები  საწარმოებს, როგორც წესი, აფუძნებენ ისეთ სამეურნეო 

ფუნქციების შესასრულებლდ, როგორიც არის: დასუფთავება, გამწვანება, 

კეთილმოწყობა, ტრანსპორტი, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა  და სხვ. 

მუნიციპალური შპს, განხორიციელებული საქმიანობის შესახებ ყოველწლიურად 

ახდენს ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ფინანსური და პროგრამული 

ანგარიშების წარდგენას. 

  
Q:  რა უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ის 

შესახებ? 



  
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირს, (ანუ ა(ა)იპ-ის) 

მუნიციპალიტეტი ძირითადად აფუძნებს სპორტის, კულტურის, განათლების, 

სკოლამდელი აღზრდის სფეროებში. 

  

არასამეწარმეო იურიდიული პირი წარმოადგენს იურიდიული პირის 

განსაკუთრებულ ფორმას. ა(ა)იპ–ის სხვა იურიდიული პირებისაგან განმასხვავებელი 

ძირითადი ნიშანი, კერძო სამართლის თვალსაზრისით, არის ის, რომ იგი არ არის 

კომერციული საქმიანობის საწარმოებლად და მატერიალური სარგებლის მიღების 

მიზნით შექმნილი ორგანიზაცია. 

  

Q: რისი უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო 

(არაკომერციულ) იურიდიულ პირს? 
  

A: მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირს უფლება აქვს, 

ორგანიზება გაუწიოს მუნიციპალიტეტთან ერთობლივ ღონისძიებებს, 

მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილეობა მიიღოს ადგილობრივ 

თვითმმართველობასთან დაკავშირებული კანონპროექტების წინასწარ განხილვასა 

და კონსულტაციებში. ასევე, ითანამშრომლოს სახელმწიფო ხელისუფლების 

ორგანოებთან, აგრეთვე დაამყაროს ურთიერთობა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სფეროში შესაბამის უცხოურ კავშირებთან (ასოციაციებთან) და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან[2]. 
  

არასამეწარმეო იურიდიული პირი უფლებამოსილია, განახორციელოს ნებისმიერი 

საქმიანობა, რაც კანონით აკრძალული არ არის, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს 

საქმიანობა მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტებით გათვალისწინებული[3]. 

  

Q: როგორ ხორციელდება მუნიციპალური ა(ა)იპ-ის მართვა? 
  

არასამეწარმეო იურიდიული პირის ორგანიზაციული სტრუქტურის, 

მმართველობის  ფორმისა და მსგავსი ტიპის შიდასტრუქტურული საკითხების 

გადაწყვეტის  უფლებამოსილება მთლიანად არასამეწარმეო იურიდიული 
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პირის  დამფუძნებლების/წევრების ხელშია. ა(ა)იპ–ის ორგანიზაციული 

სტრუქტურა  წესრიგდება მისი წესდებით (დამფუძნებელთა/წევრთა შეთანხმებით), 

რომელიც საჭიროებს სათანადო წესით დამოწმებას[4]. 
  

Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალსიტმა მუნიციპალური ააიპ-ის ქონების განკარგვის 

შესახებ? 
  

A: ა(ა)იპ-ს შეიძლება გააჩნდეს შემდეგი ქონება: პირველი –  დაფუძნების დროს 

გადაცემულ ქონებისა და, მეორე –  ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების პროცესში შექმნილი 

ან/და შეძენილი ქონება, რომელიც აისახება მის ბალანზე.  შესაბამისად იგი ახდენს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცვეთის ნორმების დაცვას და, ეკონომიკური 

საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, ქონების გადასახადის გაანგარიშებას. 
  

როგორც წესი, თვითმმართველობები მათ მიერ დაფუძნებულ ა(ა)იპ-ს ქონებას 

(შენობა-ნაგებობები; ინვენტარი) სარგებლობის უფლებით გადასცემენ და ამ ქონების 

რემონტსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აფინანსებენ, თუმცა ა(ა)იპ-ის ბიუჯეტიდან 

შესაძლებელია შეძენილ იყოს რაიმე სახის ძირითადი საშუალება, რომელიც ბალანსზე 

აყვანას და წლების მიხედვით ცვეთის დარიცხვას ექვემდებარება.  ქონების გაქირავება 

ან/და ისეთი მომსახურების გაწევა, რომლის საფასურსაც მომსახურების მიმღები 

იხდის, წარმოადგენს ეკონომიკურ საქმიანობას. შესაბამისად, საჭიროა, გამოყენებულ 

ქონებაზე ქონების გადასახადის გადახდა. 

  

Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა ააიპ-ს ფინანსური მდგომარეობის ანალიზისას? 
  

A: რაც შეეხება ფინანსებთან დაკავშირებულ საკითხებს, თვითმმართველობის მიერ 

დაფუძნებული ა(ა)იპ-ის დაფინანსების მთავარი წყარო ადგილობრივი ბიუჯეტია, 

თუმცა მას შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი შემოსავალიც. ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან  ა(ა)იპ-ს სუბსიდიის სახით (ტენდერის ან სხვა შესყიდვის საშუალების 

გამოყენების გარეშე) პირდაპირ ერიცხება ფინანსური რესურსი ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან. 
  

ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოძიებისთვის სწორედ საბიუჯეტო 

განაცხადი უნდა გამოითხოვოს ჟურნალისტმა. სწორედ ბიუჯეტის შედგენის 
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(საბიუჯეტო პროცესის მსვლელობის) დროს ა(ა)იპ ახდენს საბიუჯეტო განაცხადის 

შევსებას და თვითმმართველობის საფინანსო სამსახურისთვის წარდგენას. 

განაცხადის ფორმას განსაზღვრავს თვითმმართველობა და ის, ძირითად 

შემთხვევებში, ბიუჯეტის ბალანსის ფორმის ანალოგიურია. 

  

უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოაღნიშნული პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად 

გამჭვირვალე, რათა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლოს საფინანსო 

დოკუმენტაციის გაცნობა, რამდენადაც აღნიშნული ფინანსური რესურსი 

წარმოადგენს საჯარო ფინანსების ნაწილს და მათი გამჭვირვალობა უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი. ა(ა)იპ ყოველწლიურად აწვდის მის 

დამფუძნებელს  შესრულებული სამუშაოს ანგარიშს, რომელიც მოიცავს როგორც 

ფინანსურ, ისე შინაარსობრივ (ნარატიულ) ნაწილს. თვითმმართველობების 

უმეტესობაში ა(ა)იპ-ები მხოლოდ ფინანსურ ანგარიშს წარადგენენ, რომელიც 

საბიუჯეტო კოდებით არის გაწერილი. შინაარსობრივი ანგარიშის არარსებობა 

მიუთითებს დაგეგმვის და საქმიანობის განხორციელების დაბალ ხარისხზე. 

  

მნიშვნელოვანია, რომ თვითმმართველობების მიერ მოხდეს არასამეწარმეო 

იურიდიული პირების საქმიანობის ადმინისტრირების ქმედითი მექანიზმის 

შემუშავება. აღნიშნული მოიცავს როგორც მონიტორინგის მიმდინარე პროცესს, ისე 

კონსულტირებას. იმისათვის, რომ თვითმმართველობამ განახორციელოს 

ადმინისტრირება, აუცილებელია ა(ა)იპ-ის საქმიანობის წესები და ნორმები 

დეტალურად იყოს გაწერილი. როგორც წესი, თვითმმართველობებში მსგავსი ტიპის 

დეტალიზაცია არ ხდება, რაც ართულებს მათ მიერ ზედამხედველობის ფუნქციის 

განხორციელებას. 

  

Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სსიპ-ის 

შესახებ? 
  
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შესახებ კანონის თანახმად სსიპ შეიძლება 

შეიქმნას: 

  

 კანონით; 



 საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით; 

 სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული აქტით კანონით 

პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევაში; 

 ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს 

ნორმატიული აქტით, ავტონომიური რესპუბლიკის კომპეტენციას 

მიკუთვნებული საკითხების გადასაწყვეტად; 

 ქალაქ თბილისის მთავრობის ნორმატიული აქტით, კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების კომპეტენციისთვის მიკუთვნებული საკითხების 

გადასაწყვეტად. 
  

ამ განმარტებიდან გამომდინარე, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნა 

თბილისისა გარდა, სხვა თვითმმართველობებს არ შეუძლიათ და არასამეწარმეო 

საქმიანობის განხორციელებისთვის არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ 

პირს აფუძნებენ. 

  

თბილისის საკრებულოს მიერ დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის ხელმძღვანელს, საკრებულოს თანხმობით, თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს მთავრობა. 

  

თბილისის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 

შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი არის სახელმწიფო 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისგან 

განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც მთავრობის კონტროლით 

დამოუკიდებლად ახორციელებს სოციალურ, საგანმანათლებლო, კულტურულ, 

ეკონომიკურ ან/და მთავრობის მიერ განსაზღვრულ სხვა საქმიანობას. 

  

თბილისის საკრებულო უფლებამოსილია დააფუძნოს საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი მშენებლობის ნებართვის გაცემის, ქალაქის ურბანული 

განვითარების კონცეფციის შემუშავებისა და მისი სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმვის შესახებ შესაბამისი კვლევის ჩატარებისა და რეკომენდაციების 

მომზადების, ქონების პრივატიზაციისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის 

პროცესის უზრუნველყოფის ან სხვა მიზნით. 



  

თბილისის საკრებულო უფლებამოსილია თავის მიერ დაფუძნებულ სსიპ-ს, 

მთავრობის წინადადებით დაუდგინოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

წესდებით (დებულებით) განსაზღვრული საქმიანობის, მომსახურების ან/და 

დაჩქარებული მომსახურების, მათ შორის, მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებული 

წესით გაცემის მომსახურების, საფასურის ოდენობა[5]. 
  
სასარგებლო რესურსები 
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2. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, www.codex.ge 

3. საგადასახადო კოდექსი, www.codex.ge 

4. რეგიონალური მედიის ვებ-გვერდები 
  
  
დავალებები სტუდენტებისთვის 
  

1. მოიძიეთ და განიხილეთ მედიაში მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ 

იურიდიულ პირების საქმიანობაზე მომზადებული მასალები. 

2. აუდიტორიაში განიხილეთ კონკრეტული ქეისები. მოაწყვეთ დისკუსია 

შემდეგ საკითხებზე: არის თუ არა მასალაში გამოყენებული ინფორმაცია 

საკმარისი? სად და როგორ შეეძლო ჟურნალისტს ეფექტურად გამოეყენებინა 

დამატებითი ინფორმაცია? დამატებით რა წყაროებიდან შეეძლო 

ინფორმაციის მოძიება ჟურნალისტს? მასალის რომელი ნაწილი საჭიროებს 

დამატებით განმარტებას? 

3. გაეცანით მუნიციპალური შპს-ების განხორიციელებული საქმიანობის 

შესახებ ყოველწლიურ ფინანსური და პროგრამულ ანგარიშებს. მოიფიქრეთ 

კითხვები. 

4. მოამზადეთ მასალა, სადაც გააშუქებთ მუნიციპალიტეტის მიერ 

დაფუძნებულ იურიდიულ პირების საქმინობას. 
  

რეკომენდაციები ლექტორებისთვის 
  

1. მედიაში მოძიებული კონკრეტული ქეისებზე დაყრდნობით, მოაწყვეთ 

დისკუსია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირების 

საქმიანობის და ამ საქმიანობის გამჭვირვალობის შესახებ. 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/iuridiuli-pirebis-gashuqeba/#_ftn5
http://www.codex.ge/
http://www.codex.ge/
http://www.codex.ge/


2. ქეისების შერჩევისას გამოიყენეთ რეგიონალური მედია საშუალებების 

გამოცემებიც. 
  

საკონტროლო კითხვები 

1. რა სახის იურიდიული პირების დაფუძნების უფლება აქვს 

მუნიციპალიტეტს? 

2. აქვთ თუ არა თვითმმართველობებს უფლება დააფუძნონ შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) და რა შემთხვევაში? 

3. როგორია მუნიციპალური საწარმოს მართველობითი სტრუქტურა და რა 

პროცედურების დაცვით ხორციელდება შესყიდვები? 

4. როგორც წესი, რა სფეროებში აფუძნებს მუნიციპალიტეტი არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიულ პირს და როგორ ხორციელდება მისი 

მართვა? 

5. რა შემთხვევაში შეიძლება მუნიციპალიტეტმა დააფუძნოს საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი და როგორ ხორციელდება მისი მართვა? 

[1] „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” – მუხლი 52 

[2] „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” – მუხლი 20 

[3] საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი,  მუხლი 25 

[4] საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი,  მუხლი 35 

[5] „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” – მუხლი 79 

 

 

სერვისების მიწოდებისა და 

ინფრასტრუქტურული პროგრამების 

გაშუქება 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

ოთარ კიკვაძე, ნინო ჭალაგანიძე 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია 

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სერვისის მიწოდება და ინფრასტრუქტურული 

პროგრამების განხორციელებაა. შესაბამისად, რეგიონული მედიისათვის 

პრიორიტეტი სწორედ ინფრასტრუქტურული პროგრამებისა და იმ 

გადაწყვეტილებების გაშუქებაა, რომლის ფარგლებშიც რეგიონში არსებული ყველაზე 

მნიშვნელოვანი პრობლემები უნდა მოგვარდეს. 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/iuridiuli-pirebis-gashuqeba/#_ftnref1
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2014 წლის ივლისიდან ძალაში შევიდა „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“, რომლის ფარგლებში განისაზღვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკუთარი კომპეტენციები. ქვემოთ განვიხილავთ იმ კომპეტენციებს, რომლებიც 

თვითმმართველობის მიერ სერვისების მიწოდებასა და ინფრასტრუქტურულ 

პროგრამებს ეხება: 

  

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და შესაბამისი საინჟინრო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ქუჩების, პარკების, სკვერებისა და სხვა საჯარო ადგილების დასუფთავება, 

ტერიტორიის გამწვანება, გარე განათების უზრუნველყოფა; 

 მყარი (საყოფაცხოვრებო) ნარჩენების შეგროვება და გატანა; 

 წყალმომარაგების (მათ შორის, ტექნიკური წყლით მომარაგების) და 

წყალარინების უზრუნველყოფა; 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიორაციო სისტემის განვითარება; 

 მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი და სკოლისგარეშე 

აღზრდის დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა; 

 სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა. 
  

აღნიშნულ საქმიანობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში, გამგეობის შესაბამისი 

სამსახურები უზრუნველყოფენ. 

პირველ ეტაპზე, მნიშვნელოვანია, მედია მუშაკი თავად იყოს გარკვეული იმ 

პროცესებსა და პროცედურებში, რომელთა მიხედვითაც გადაწყვეტილებების მიღება 

ხდება. ჟურნალისტმა უნდა იცოდეს, კონკრეტულად, რომელი სამსახური აგებს 

პასუხს სხვადასხვა ყოფითი პრობლემის მოგვარებაზე; ასე, მაგალითად: 

რომელი  დაწესებულების პრეროგატივაა დაზიანებული წყალსადენის აღდგენა, 

რომელი სამსახურია ვალდებული, შეისწავლოს და გააანალიზოს რეგიონში 

არსებული ძირითადი პრობლემები და სხვ. ამ ტიპის ინფორმაცია დაეხმარება 

ჟურნალისტს, დროისა და ენერგიის დაზოგვით, აჩვენოს მოსახლეობას რეალური 

სურათი, გააცნოს არსებული პრობლემატიკა და მდგომარეობის ოპტიმიზაციის 

გზებიც დასახოს. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაგეგმარებისას  პრიორიტეტული 

ხდება  ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო თანხების 

განსაზღვრა, რაც შემდგომ ასახვას სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაში ჰპოვებს. 

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების დიდი  ნაწილი სწორედ ინფრასტრუქტურული 



ტიპის პროექტებს ხმარდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ ინფრასტრუქტურული 

ერთეულების (მაგლითად, გზების) მაჩვენებელი გათანაბრებითი ტრანსფერის 

გაანგარიშებისას ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია. 

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისათვის უნდა მოხდეს არსებული 

ინფრასტრუქტურის კლასიფიკაცია და აღრიცხვა, რისთვისაც მუნიციპალიტეტს უნდა 

გააჩნდეს შემუშავებული შიგა სისტემა. აღნიშნული სისტემის ფარგლებში უნდა 

აღირიცხოს ყველა არსებული ინფრასტრუქტურული ერთეული და მოხდეს მათი 

კლასიფიკაცია (დაჯგუფება) გარკვეული ნიშნით, ამასთან აღნიშნული მონაცემები 

გარკვეული პერიოდულობით უნდა განახლდეს. აღნიშნული სისტემის არსებობა 

პირდაპირ კავშირშია ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვასთან. აღსანიშნავია, რომ ამ 

კუთხით არსებული მუნიციპალური სტატისტიკა, უმეტესად, მოუწესრიგებელია და 

არსებული ინფორმაცია, ხშირ შემთხვევაში, საკმაოდ მოძველებული. რაც შეეხება 

ინფრასტრუქტურული ერთეულების მდგომარეობას, მათი ფინანსური 

მაჩვენებლების მიხედვით, ამისათვის თვითმმართველი ერთეულები ვალდებულნი 

არიან საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების 

შესაბამისად[1] განახორციელონ აღრიცხვა. 

ბრძანებაში მოცემულია შესაბამისი ფორმები, სადაც უნდა აისახოს მონაცემები 

ორგანიზაციის ბალანსზე არსებული ინფრასტრუქტურული ერთეულების შესახებ 

(მაგ. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ინფრასტრუქტურული ერთეულების, 

მათ შორის: შენობა-ნაგებობების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და სხვ.) 

ფინანსური ღირებულება კონკრეტული წლის დასაწყისისთვის და ღირებულება 

წლის ბოლოსთვის. 

ადგილობრივ ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საჭირო 

სახსრების განსაზღვრისათვის აუცილებელია განხორციელდეს ინფრასტრუქტურის 

არსებული მდგომარეობის შესწავლა და შეფასება, აქედან გამომდინარე, შესაბამისი 

სახსრების,  შესაძლებლობების ფარგლებში, გათვალისწინება. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თვითმმართველობის კოდექსმა, ცენტრალური 

ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის გადასაცემად განსაზღვრა 

კაპიტალური ტრანსფერი, რომელიც გულისხმობს თვითმმართველობის ინიციატივის 

საფუძველზე ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად ფულადი 

რესურსების გადაცემას. 

მედია, რომელიც რეგიონული საკითხებითაა დაინტერესებული, კარგად უნდა 

ერკვეოდეს იმ პროცესებსა და პროცედურებში, რომელთა მიხედვითაც  ბიუჯეტის 

ფორმირება ხდება. ამდენად, ზემოთ განმარტებული პროცედურა მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის მატარებელია ჟურნალისტებისათვის. გარდა იმისა, რომ 

აუდიტორიისათვის საინტერესოა, რა ეტაპზეა კონკრეტული ინფრასტრუქტურული 
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პროექტის განხორციელება, მისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ის გარემოებაც, თუ 

როგორ უნდა მიაწოდონ ხმა მუნიციპალიტეტს, რათა მათი პრობლემები 

პრიორიტეტულად იქნას მიჩნეული. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის სისტემური მონიტორინგი, რომლის მიზანსაც 

წარმოადგენს, ერთი მხრივ, იქ მიმდინარე პროცესების მოსახლეობისათვის გასაგებ 

ენაზე მიწოდება, ხოლო მეორე მხრივ, საზოგადოებრივი კონტროლის ფარგლებში 

საჯარო მოხელეების მუშაობის დაკვირვება/შეფასება, მედიის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ მიმართულებად შეიძლება მივიჩნიოთ. 

  
თემა N 2: 

სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელება 

არსებული მდგომარეობის არასათანადოდ შეფასება, ხშირ შემთხვევაში, 

მუნიციპალური ფინანსების არაეფექტიანი ხარჯვის საფუძველი ხდება. 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო საპროექტო და 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადებისათვის მუნიციპალიტეტებს 

საშუალება აქვთ, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ 

სისტემაში  „კონკურსი“ გამოაცხადონ[2]. კონკურსის პირობებში მოცემული უნდა 

იყოს შესასრულებელი საქმიანობის დეტალური აღწერა, ასევე ინფორმაცია თანხის იმ 

ოდენობაზე, რაც მუნიციპალიტეტს აქვს გამოყოფილი მოცემული პროექტის 

განხორციელებისათვის. კონკურსში გამარჯვებული საპროექტო ორგანიზაცია 

ვალდებულია, შეისწავლოს და შეაფასოს არსებული მდგომარეობა და მოამზადოს 

შესაბამისი დოკუმენტაცია. აღნიშნული დოკუმენტაციის საფუძველზე, 

მუნიციპალიტეტი სახელმწიფო შესყიდვის შესაბამისი ფორმით, (მონეტარული 

ზღვრების შესაბამისად), დებს ხელშეკრულებას კერძო მიმწოდებელთან, რომელიც 

ვალდებულია, ინფრასტრუქტურული პროექტი საპროექტო ორგანიზაციის მიერ 

მომზადებული პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის შესაბამისად 

განახორციელოს. 

ნებისმიერი სახის აქტივობა და, მათ შორის, ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელება, მოითხოვს გარკვეული ვადების დაცვას, რომელიც წინასწარ უნდა 

იყოს განსაზღვრული. საპროექტო დოკუმენტაცია აუცილებლად უნდა მოიცავდეს 

ინფორმაციას კონკრეტული აქტივობის განხორციელებისათვის საჭირო პერიოდთან 

დაკავშირებით, რაც შემდგომ საქმიანობის უშუალოდ განმახორციელებელ 

მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების ერთ-ერთი პირობაა. 

ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების დროს აუცილებელია 

შემსყიდველს (მუნიციპალიტეტს) გააჩნდეს ინსპექტირების ჯგუფი (რაც, ასევე 

ხელშეკრულებაში უნდა იყოს მითითებული), რომელიც ეტაპობრივად აკვირდება 

კონკრეტული პროექტის მიმდინარეობას, რათა რაიმე სახის დარღვევის შემთხვევაში, 

დროულად იქნეს მიღებული შესაბამისი ზომები. გარდა ამისა, შემსყიდველს 
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(მუნიციპალიტეტს), გრძელვადიანი პროექტის შემთხვევაში, შეუძლია მოითხოვოს 

სამუშაოთა შესრულების ეტაპობრივი ჩაბარება, ხოლო ჩაბარების ყველა ეტაპზე 

ექსპერტიზის დასკვნა, რაც ასევე სამუშაოთა მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციის 

მიღების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. ხელშეკრულების თანახმად, ორივე მხარე 

ვალდებულია დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები, ხოლო 

ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებისათვის შესაძლებელია მიღებულ იქნას 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გარკვეული ზომები. მაგალითად, 

პირგასამტეხლო სამუშაოთა შესრულების ვადაგადაცილებულ დღეებზე და სხვ. 

კონკურსების მიმდინარეობის პერიოდული მონიტორინგი შესაძლებელია როგორც 

ელექტრონული სისტემების გამოყენებით, ასევე თავად მუნიციპალიტეტთან 

კომუნიკაციის საშუალებით. მედიამ უნდა მოიპოვოს და გადაამოწმოს ინფორმაცია, 

ასევე, გაარკვიოს,  რამდენად ინფორმირებულია საზოგადოება კონკრეტული 

ვითარებისა თუ პრობლემის შესახებ, რომლის მოგვარებასაც ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტი გეგმავს. მნიშვნელოვანია, მოსახლეობამ დროულად გაიგოს, თუ რა 

ტიპის მომსახურებისათვისაა გამოცხადებული კონკურსი, რათა არ განმეორდეს 

ისეთი ქრესტომათიული შემთხვევები, ორი მოხუცით დასახლებულ სოფელში 

საბავშვო მოედნის მშენებლობაში რომ იხარჯებოდა თანხები. 

მედია – როგორც დამოუკიდებელი მაკონტროლებელი, აქტიურად უნდა აშუქებდეს 

იმ ხარვეზებსა და პრობლემებს, რომლებიც ამა თუ იმ პროექტის განხორციელებისას 

წარმოიშვება. აქვე აღსანიშნავია, რომ საინტერესო იქნება მედიის მიერ მოპოვებული 

ფაქტებისა და მუნიციპალიტეტში არსებული ინსპექტირების ჯგუფის მიერ 

მომზადებული დასკვნების შედარება. 

  

    თემა N 3: 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასა და სერვისების მიწოდების 

პროცესში არსებული პრობლემები 

აღსანიშნავია, რომ მოცემული კომპეტენციების ფარგლებში მუნიციპალიტეტს 

საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი სჭირდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განსახორციელებლად. ადგილობრივი ბიუჯეტის სიმწირის გამო უმეტეს 

მუნიციპალიტეტებში მანკიერი პრაქტიკა დამკვიდრდა რაც იმაში გამოიხატება, რომ 

ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და სერვისების განვითარება (მაგ. 

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების დაგება, შენახვა და მოვლა-პატრონობა, 

დასუფთავებისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის სერვისი, გარე განათების 

უზრუნველყოფა, სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა და სხვ.) ძირითადად 

ადმინისტრაციულ ცენტრებში ხდება. სერვისებისა და ინფრასტრუქტურული 



პროექტების განხორციელების პროცესში არაერთი პრობლემა არსებობს, მაგ. 

განვიხილოთ დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის სერვისი. 

დასუფთავებისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის სისტემების მართვა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა. 

აღნიშნული მომსახურება მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

გეოგრაფიული ობიექტების დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების შეგროვებას, 

შემდგომ კი ამ და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაბამისი ტრანსპორტით გადატანას 

სპეციალურ ნაგავსაყრელებზე, სადაც ნარჩენების სეპარირება და მათი უტილიზაცია 

უნდა მოხდეს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მომსახურების განხორციელება 

საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსებთანაა დაკავშირებული და, აქედან გამომდინარე, 

მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა მის განხორციელებას მხოლოდ 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ახერხებს (უმეტეს მუნიციპალიტეტში 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სოფლებიდან გატანაც კი ვერ ხერხდება). აღსანიშნავია, 

რომ ქვეყანაში არ არსებობს დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის რაიმე 

სტანდარტი/ნორმა და, შესაბამისად, საკრებულომ თავად უნდა შეიმუშაოს 

გარკვეული წესი და, ნორმატიული აქტის საფუძველზე, უნდა დაარეგულიროს ამ 

მომსახურებების განხორციელება. აღნიშნული წესის  საფუძველზე საკრებულომ 

უნდა განახორციელოს მოცემული მომსახურების ხარჯების დათვლა, შესაბამისი 

ფინანსური რესურსების გათვალისწინება ბიუჯეტში და მოსაკრებლის ოდენობის 

განსაზღვრა ადგილობრივი, ფიზიკური თუ იურიდიული, პირებისათვის. აქვე, ისიც 

უნდა აღინიშნოს, რომ მოსაკრებლის ადმინისტრირება ამოღების თვალსაზრისით 

უმეტესი მუნიციპალიტეტებისათვის ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ადგილობრივ 

თვითმმართველობას “ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ” საქართველოს 

კანონის მიხედვით, უფლება აქვს შემოიღოს მოსაკრებელი დასახლებული 

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის, რომელსაც იხდიან ფიზიკური და იურიდიული 

პირები. მოსაკრებლის განაკვეთი განსაზღვრულია საქართველოს კანონის 

„ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ მე-12 მუხლით: „მოსაკრებლის ოდენობა არ 

უნდა აღემატებოდეს ერთ სულ მოსახლეზე 3 ლარს თვეში, ხოლო იურიდიული 

პირის, ორგანიზაციისა და დაწესებულებისათვის – 25 ლარს ერთ კუბურ მეტრ 

ნარჩენებზე. ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიუხედავად, სულადობის მაქსიმალური 

ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს 4 სულით“. მიუხედავად იმისა, რომ უმეტეს 

მუნიციპალიტეტებში მოსაკრებლის მინიმალური ოდენობაა დადგენილი, მაინც 

პრობლემას წარმოადგენს მოსაკრებლის ფიზიკური პირებიდან ამოღების დაბალი 

დონე, რაც განპირობებულია იმით, რომ მოქმედი კანონმდებლობა მოსაკრებლის 

გადაუხდელობის შემთხვევაში არ იძლევა რაიმე ტიპის ჯარიმის/სანქციის დაწესების 

საშუალებას. შესაბამისად საბოლოო ჯამში ვიღებთ შემდეგ სურათს, 

თვითმმართველობების უმეტესობა სერვისს ახორციელებს მხოლოდ 

ადმინისტრაციულ ცენტრში და ვერ უზრუნველყოფს ტერიტორიის სრულად 

დაფარვას, რითაც მოსახლეობას არათანაბარ პირობებში აყენებს. ამასთან ვერ 



უზრუნველყოფს მოსაკრებლის ამოღებას იმ პირებისგანაც კი ვისაც სერვისი 

მიეწოდება. 

მოსაკრებლის გადაუხდელობის მიზეზების ძიება მედიისათვის ერთ-ერთ 

საინტერესო თემად შეიძლება იქცეს. ჟურნალისტმა, შესაძლოა, განავითაროს 

რამოდენიმე სიუჟეტური ხაზი: 

1. რატომ არ იხდის მოსახლეობა გადასახადს; 

2. რამდენად საკმარისია გადასახადი მოთხოვნილი მომსახურების მისაღებად; 

3. რატომ არ ხდება სოფლიდან ნარჩენების გატანა მაშინ, როცა მოსახლეობა 

გადასახადს იხდის. 

აქვე, შესაძლებელია ეკონომიკის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტების ჩართვით 

მოხდეს იმ გაანგარიშებების გაკეთება და აუდიტორიისათვის წარმოდგენა, რომელიც 

დაადგენს, დაახლოებით, რა თანხებს საჭიროებს მუნიციპალიტეტი ნარჩენების 

მართვასთან არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად. 

იმავე ტიპის ჟურნალისტური საქმიანობა უნდა განხორციელდეს სხვა აქტუალურ 

პრობლემებთან დაკავშირებითაც, რომლებიც ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განხორციელებასა და სერვისების მართვას უკავშირდება.  მაგალითად, 

აუდიტორიისათვის საინტერესო იქნება იმის დადგენა, თუ როგორ მუშაობს 

მუნიციპალიტეტში ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა, აქვს თუ 

არა ადგილობრივ მთავრობას განსაზღვრული რესურსები და როგორ შეიძლება მათი 

გონივრული გადანაწილება. 

რეგიონული მედია, როგორც ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის მიერ 

სერვისებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას, ასევე, 

ხელმძღვანელობს იმ პრინციპით, რომ თავად უნდა იყოს ადგილობრივ 

მოსახლეობაში მსჯელობისა და თემის აქტუალიზაციის ინსპირატორი. ამიტომ, 

მედია მუშაკთათვის მნიშვნელოვანია, მუდმივად ეცნობოდნენ მიმდინარე 

პროცესებსა და დაგეგმილ პროექტებს. 

  

    თემა N 4: 

მოქმედი სტანდარტები და ნორმები 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-18 მუხლის შესაბამისად, 

„ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

მიზნით, სახელმწიფო ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს უფლება აქვთ, 

მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებების სფეროში 

შესაბამისი ნორმატიული აქტით დაადგინონ სახელმწიფო სტანდარტები და 



ტექნიკური რეგლამენტები“. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ეტაპისთვის, ძირითად 

სამართლებრივ საფუძველს კვლავ საბჭოთა პერიოდის სტანდარტიზაციის სისტემა 

წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ 2003 წელს საქართველოს სტანდარტიზაციის, 

მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სახელმწიფო დეპარტამენტის (საქსტანდარტი) 

მიერ მიღებული იქნა ბრძანება ,,საქართველოს ეროვნული სტანდარტის სსტ ისო 9001 

: 2003 “ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები – მოთხოვნები” დამტკიცების შესახებ. 

ბრძანების მეორე მუხლის თანახმად, ,,აღნიშნული სტანდარტის გამოყენება 

ნებაყოფლობითია”. ტექნიკური ნორმებისა და სტანდარტების გამოყენება პირდაპირ 

კავშირშია შესრულებული სამუშაოების ხარისხთან, შესაბამისად ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც მუნიციპალიტეტები  მაგ. ყოველწლიურად აგებენ 

ერთიდაიგივე გზის მონაკვეთს. 

ეს და მსგავსი შემთხვევები, კარგი საფუძველია ჟურნალისტური გამოძიების 

საწარმოებლად. სამწუხაროდ, რეგიონულ მედიაში შეიმჩნევა ჟურნალისტური 

გამოძიებების სიმცირე, რაც რიგი სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორებითაა 

გამოწვეული. თუმცა ჯანსაღი საზოგადოებრივი გარემოს უზრუნველსაყოფად, 

ჟურნალისტური გამოძიება ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია, რადგან 

დამოუკიდებელი კონტროლის ერთ-ერთ საუკეთსო საშუალებას წარმოადგენს. 

მაყურებლის, მსმენელისა და მკითხველისათვის საინტერესო იქნება,  რატომ არ 

დაიგო მისი სოფლის გზა, როცა ცენტრალურ მაგისტრალს უკვე 3 წელია, 

პერმანენტულად აწესრიგებენ. მოსახლეობა აუცილებლად დაინტერესდება 

გამომწვევი მიზეზებით: იყო ეს ვინმეს პირადი ინტერესი თუ გზის უხარისხო  დაგება 

კომპანიის ან კონკრეტული ჩინოვნიკის გულგრილობამ გამოიწვია და ა.შ. 

სტანდარტებისა და ნორმების დაცვა  სამუშაოს ხარისხიანად შესრულებას 

უზრუნველყოფს, აქედან გამომდინარე, აუდიტორიისთვის საინტერესო იქნება 

მედიის მიერ მიწოდებული ცნობები, რამდენად არის დაცული სახელმწიფო 

სტანდარტი მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ თუ სერვისებთან 

დაკავშირებულ პროექტებში. 

  

    თემა N 5: 

ინფრასტრუქტურული პროგრამების განხორციელება მუნიციპალურ დონეზე 

მუნიციპალურ დონეზე, ინფრასტრუქტურულ პროგრამებს, გარდა ადგილობრივი 

თვითმმართველობისა, ახორციელებენ: 

 მუნიციპალური განვითარების ფონდი; 

 რეგიონებში პროექტების განმახორციელებელი ფონდი; 



ამასთან, მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები, სოფლების დონეზე, „სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში ხორციელდება. აღნიშნული პროგრამით, 

თითოეულ სოფელს ყოველწლიურად გარკვეული ფინანსური რესურსები გამოეყოფა. 

პროგრამა მტკიცდება ყოველწლიურად საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. 

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ განხორციელება დაიწყო 2009 წლიდან. 2014 

წელს აღნიშნული პროგრამისათვის გამოყოფილია 50 მლნ. ლარი[3]. თანხების 

გადანაწილება სოფლებზე დადგენილების შესაბამისად ხდება შემდეგი პრინციპით: 

ა) 1-იდან 200 სულის ჩათვლით სოფლისათვის – 4 000 ლარი; 

ბ) 201-დან 400 სულის ჩათვლით სოფლისათვის – 5 000 ლარი; 

გ) 401-დან 1 000 სულის ჩათვლით სოფლისათვის – 8 000 ლარი; 

დ) 1 000-ზე მეტსულიანი სოფლისათვის – 12 000 ლარი. 

ზემოაღნიშნული პრინციპის შესაბამისად განაწილების შემდეგ, პროგრამით 

გათვალისწინებული  თანხის ნაშთი სოფლებისათვის ნაწილდება ერთ სულ 

მოსახლეზე გაანგარიშებული მაჩვენებლის მიხედვით. აღნიშნული მაჩვენებელი 

იანგარიშება სოფლის მოსახლეობის რაოდენობისა და 12.018585 კოეფიციენტის 

ნამრავლით. 

პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებს, ასევე, განსაზღვრული აქვს 

გამოყენების მიზნობრიობა სხვადასხვა კრიტერიუმების შესაბამისად: 

ა)  პროგრამით განსაზღვრული თანხა უნდა მოხმარდეს ადგილობრივი 

მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა-

რეაბილიტაციას, საერთო სარგებლობის შენობების  აღჭურვას, და/ან 

გრძელვადიანი  სარგებლობის ტექნიკის შესყიდვა-აღჭურვას; 

ბ) განსახორციელებელი პროგრამის (პროგრამების) დადებითი სოციალურ-

ეკონომიკური ეფექტი  უნდა აისახებოდეს  სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობაზე; 

გ) პროგრამის ფარგლებში შესყიდული სამუშაო, საქონელი ან მომსახურება 

მიმართული უნდა იყოს სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობის მატერიალური, 

ყოფითი, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ; 

დ) სამუშაოთა შესასრულებლად მაქსიმალურად უნდა დასაქმდეს შესაბამისი 

სოფლ(ებ)ის მოსახლეობა. 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/servisebis-mitsodebisa-da-inphrastruqturuli-programebis-gashuqeba/#_ftn3


ამასთან, დასაშვებია რამდენიმე სოფლისათვის გამოყოფილი თანხის გაერთიანება ამ 

სოფლების საერთო პრობლემის (მაგალითად, სასმელი ან სარწყავი წყლის სისტემები) 

გადასაწყვეტად. 

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების შესაბამისად, წლის დასაწყისში სოფლის 

რწმუნებულები ახორციელებენ სოფლის შეკრებების ორგანიზებას და 

პრიორიტეტების გამოვლენას. შეკრებებზე საბოლოოდ გამოვლინდება ის 

კონკრეტული საჭიროება, რომლის გადაჭრაც შესაძლებელია მოხდეს სოფლისთვის 

გამოყოფილი თანხის ფარგლებში. შემდეგ ეტაპზე ხდება კონკრეტული სამუშაოს 

შემსრულებლის გამოვლენა, ხელშეკრულების გაფორმება, სამუშაოს შესრულება, 

შესრულების კონტროლი და შესრულებული სამუშაოს ჩაბარება. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და მისი 

მოსახლეობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნას, რამოდენიმე საჯარო 

სტურუქტურა ემსახურება. მათი საქმიანობის შეფასების, კონტროლისა და 

მონიტორინგისათვის რეგიონული მედიაა მოწოდებული, რადგან ე. წ. ეროვნული 

მაუწყებლები, რესურსებისა და საეთერო ბადის გათვალისწინებით, მხოლოდ იმ 

ტიპის მოვლენებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომლებიც რეზონანსულ შემთხვევებს 

წარმოადგენს. შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირების ტვირთი 

სწორედ ადგილობრივ მედიას აწევს. 

მედია, ბალანსისა და ფაქტების დადგენის პრინციპების გათვალისწინებით უნდა 

აშუქებდეს მიმდინარე პროცესებს და, ამასთანავე, მოსახლეობას შესაძლებლობას 

აძლევდეს,  კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით აზრი თავად გამოთქვას. 

რეგიონულ მაუწყებლებს შეუძლიათ, ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებსა და 

მათ გადასაწყვეტად შექმნილ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურას შორის ერთგვარ 

შუამავლებად იქცნენ. მედიამ უნდა უკარნახოს მუნიციპალიტეტს ის ძირითადი 

საკითხები, რომელთა მოგვარებაც მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანია. 

ჟურნალისტური გამოძიება კი კარგი საშუალებაა, დროულად აღმოვაჩენოთ რეგიონის 

განვითრების ხელისშემშლელი ფაქტორები და ადგილობრივ 

თვითმმართველობას  მოსახლეობისათვის ოპტიმალური გარემოს შექმნაში 

დავეხმაროთ. 

  

საკონტროლო კითხვები: 

1. ჩამოაყალიბეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ძირითადი ფუნქციები; 



2. რატომ არის მნიშვნელოვანი მუნიციპალიტეტის სისტემური მონიტორინგი 

მედიისა და მოქალაქეების მხრიდან? ჩამოაყალიბეთ პუნქტობრივად. 

3. რა მიზნებს ემსახურება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო 

შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში კონკურსის გამოცხადება? 

4. რა სახის ინფორმაციას უნდა მოიცავდეს ინფრასტრუქტურული საპროექტო 

დოკუმენტაცია? 

5. როგორ ხორციელდება დასუფთავებისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

გატანის სისტემების მართვა? 

6. რას ითვალისწინებს საქართველოს კანონი “ადგილობრივი მოსაკრებლების 

შესახებ”? 

7. დაასახელეთ რამდენიმე აქტუალური თემა, რომელიც 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასა და სერვისების 

მართვას უკავშირდება და ჟურნალისტების ინტერესის სფეროს 

წარმოადგენს. 

8. მუნიციპალურ დონეზე, გარდა ადგილობრივი თვითმმართველობისა, 

კიდევ რომელი სამსახურები ახორციელებს ინფრასტრუქტურულ 

პროგრამებს? 

9. რა მომსახურებას/დახმარებას გულისხმობს „სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა“? 

[1]  „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული 

ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

#364 ბრძანება. 
  

[2] სახელმწიფო შესყიდვის ერთერთი ფორმა, რომელიც ძირითადად საინჟინრო-

საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოიყენება. 

[3] საქართველოს მთავრობის, 2014 წლის 20 თებერვლის #183 დადგენილება 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 

 

 

ჯანდაცვის და სოციალური საკითხები 

თვითმმართველობაში 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

მარიამ გერსამია, თემურ თორდინავა 

ჟურნალისტი ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების გაშუქებას კომპლექსურად 

უნდა მიუდგეს, რადგან თავად სოციალურიპოლიტიკაშესაძლებელიაგანისაზღვროს, 

როგორცსახელმწიფოს, საწარმოების, ორგანიზაციების, 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/servisebis-mitsodebisa-da-inphrastruqturuli-programebis-gashuqeba/#_ftnref1
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ხელისუფლებისადგილობრივიორგანოებისსოციალურ-

ეკონომიკურღონისძიებათაკომპლექსი. 

Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა ჯანმრთელობის დაცვის უფლების და 

ხელმისაწვდომობის შესახებ? 

A:ჯანმრთელობის  დაცვის უფლება გულისხმობს, რომ საზოგადოების ყველა 

წევრისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომია ჯანდაცვა, სამედიცინომომსახურება, 

ჯანმრთელისაკვები, სუფთაწყალი, სანიტარულისერვისებიდაა.შ. 

ხარისხიანსამედიცინომომსახურებაზეხელმისაწვდომობაერთ-

ერთიაუცილებელიწინაპირობაამოსახლეობისჯანმრთელობისგასაუმჯობესებლადდა

ქვეყნისჯანდაცვისწინაშემდგარიამოცანებისგადასაჭრელად. 

ქვეყნებისოციალურიდაეკონომიკურიგანვითარებისყველაეტაპზემუშაობენჯანდაცვი

სსისტემებისგასაუმჯობესებლად. 

სწორედჯანდაცვისორგანიზებისადადაფინანსებისუკეთესიგზებისძიებისმეშვეობით

ქვეყნები ცდილობენ, ხელიშეუწყონუკეთესიჯანმრთელობის, 

თანასწორობისადარეაგირებისგაუმჯობესებას. 

მოსახლეობისიმნაწილისათვის, 

რომლებიცსაჭიროებენსოციალურდახმარებას,ხორციელდებასხვადასხვაღონისძიებებ

ი (ფულადიდაარაფულადიდახმარებისპროგრამები), 

რომლებიცმიმართულიასპეციალურიმზრუნველობისსაჭიროებისმქონეპირების, 

სიღარიბისზღვარსქვემოთმყოფიოჯახებისანუსახლკაროპირებისსოციალურ-

ეკონომიკურიმდგომარეობისგაუმჯობესებისაკენ. 

Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა ჯანდაცვისდა სოციალური საკითხების 

მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის შესახებ? 

A:საქართველოსკანონმდებლობაჯანმრთელობისდაცვისდასოციალურიუზრუნველყ

ოფისსფეროშიშედგება:საქართველოსკონსტიტუციის, 

საქართველოსსაერთაშორისოხელშეკრულებებისდაშეთანხმებების, 

სხვადასხვაკანონისდასაკანონმდებლოთუკანონქვემდებარენორმატიულიაქტებისაგან 

(მაგ:საქართველოსკანონი,,სოციალურიდახმარებისშესახებ“, საქართველოსკანონი 

,,საზოგადოებრივიჯანმრთელობისშესახებ“, ორგანულიკანონი 

,,ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსი“). გთავაზობთ ამონარიდებს 

კანონმდებლობიდან. 

საქართველოსკონსტიტუციის 37 მუხლისთანახმად: 

·         ყველასაქვსუფლებაისარგებლოსჯანმრთელობის 

დაზღვევით,როგორცხელმისაწვდომისამედიცინოდახმარებისსაშუალებით. 



კანონითდადგენილიწესითგანსაზღვრულპირობებშიუზრუნველყოფილიაუფასოსამე

დიცინოდახმარება. 

·         სახელმწიფოაკონტროლებსჯანმრთელობისდაცვისყველადაწესებულებას, 

სამკურნალოსაშუალებათაწარმოებასდაამსაშუალებებითვაჭრობას. 

საქართველოსკანონის ,,ჯანმრთელობისდაცვისშესახებ“ თანახმად: 

ჯანმრთელობისდაცვისსფეროშისახელმწიფოპოლიტიკისძირითადიპრინციპებია: 

·         მოსახლეობისათვისსამედიცინოდახმარებისსაყოველთაოდათანაბარიხელმისაწ

ვდომობასახელმწიფოსნაკისრისახელმწიფოსამედიცინოპროგრამებითგათვალისწინე

ბულივალდებულებისფარგლებში; 

·         ჯანმრთელობისდაცვისსფეროშიადამიანისუფლებათადათავისუფლებათადაცვა

, პაციენტისპატივის, ღირსებისდამისიავტონომიისაღიარება; 

·         მოსახლეობისსრულიინფორმირებასამედიცინოდახმარებისყველაარსებულიფო

რმისადამისიმიღებისშესაძლებლობისშესახებ; 

·         ჯანმრთელობისდაცვისსაერთაშორისოორგანიზაციებთანთანამშრომლობისხელ

შეწყობა; 

·         პირველადიჯანმრთელობისდაცვის, 

მათშორისგადაუდებელისამედიცინოდახმარებისპრიორიტეტულობა, 

მათშისახელმწიფოდაკერძოსექტორებისმონაწილეობა, 

საოჯახომედიცინისადაოჯახისექიმისინსტიტუტისგანვითარებადამასზედაფუძნებუ

ლისამედიცინომომსახურებისხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფა; 

·         სახელმწიფოს, საზოგადოების, 

თითოეულიმოქალაქისმონაწილეობაცხოვრებისჯანსაღიწესისდამკვიდრებისთვის, 

საცხოვრებელი, სამუშაოდადასასვენებელიგარემოსდაცვისათვის; 

·         სახელმწიფოსპასუხისმგებლობასავალდებულოსამედიცინოდაზღვევისპროგრამ

ითგათვალისწინებულისამედიცინომომსახურებისმოცულობასადახარისხზე; 

საქართველოსკანონის ,,სოციალურიდახმარებისშესახებ“ მიზანია: 



სოციალურიდახმარებისმწყობრისისტემისჩამოყალიბებითმოსახლეობისსამართლიან

ი, 

მიზნობრივიდაეფექტიანიდახმარებითუზრუნველყოფა.კანონიაწესრიგებსსაქართვე

ლოსტერიტორიაზესოციალურიდახმარებისმიღებასთანდაკავშირებულურთიერთობ

ებს, 

განსაზღვრავსსოციალურიდახმარებისსფეროშიუფლებამოსილადმინისტრაციულორ

განოებს, 

ადგენსსოციალურიდახმარებისსახეებსადამისიდანიშვნისძირითადპრინციპებს. 

საქართველოსკანონის ,, საზოგადოებრივიჯანმრთელობისშესახებ“ მიზანია: 

მოსახლეობისჯანმრთელობისადაცხოვრებისჯანსაღიწესისდამკვიდრებისხელშეწყობ

ა; ადამიანისჯანმრთელობისათვისუსაფრთხოგარემოსუზრუნველყოფა; 

ოჯახისრეპროდუქციულიჯანმრთელობისდაცვისხელშეწყობა; 

გადამდებიდაარაგადამდებიდაავადებებისგავრცელებისთავიდანაცილება. 

,,ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსის“ მე-16 მუხლისმე-2 

პუნქტისშესაბამისად: 

ადგილობრივთვითმმართველობაუფლებამოსილიასაკუთარიუფლებამოსილებისფარ

გლებშისოციალურიდახმარებისადაჯანდაცვისპოლიტიკის 

განვითარებისხელშემწყობიპროგრამებიგანახორციელოს. 

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებში შედის: 

ადგილობრივიმნიშვნელობისობიექტებზეშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირები

სათვის, ბავშვებისადამოხუცებისათვისსათანადოინფრასტრუქტურისგანვითარება, 

მათშორის,საჯაროთავშეყრისადგილებისადამუნიციპალურიტრანსპორტისსათანადო

დადაპტირებისადააღჭურვისუზრუნველყოფა;უსახლკაროთათავშესაფრითუზრუნვე

ლყოფადარეგისტრაცია; და სხვ. 

Q: როგორ ხორცილედება ადგილობრივ თვითმმართველობებში ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის ღონისძიებების ორგანიზება? 
A: 
ადგილობრივთვითმმართველობებშიჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისღონისძ

იებებისდაგეგმვასახორციელებსმუნიციპალიტეტისგამგეობისჯანმრთელობისადასო

ციალურიდაცვისსამსახური 

(სხვადასხვამუნიციპალიტეტშიშესაძლოასამსახურიუფროფართოპროფილითიქნესწა

რმოდგენილიდაგანსხვავებულისახელწოდებაცჰქონდეს). 

Q: რა ევალება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურებს? 



A:ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამსახურებისფუნქცია-

მოვალეობებიძირითადადშემდეგისახითარისფორმულირებული: 

·          საზოგადოებრივიჯანმრთელობისსფეროშისაქმიანობისკოორდინაცია. 

ადამიანისათვისუსაფრთხოგარემოსშექმნისდაჯანსაღიცხოვრებისწესისდამკვიდრები

სათვისხელშეწყობადაპროგრამებისშემუშავება დამონიტორინგი; 

·          სოციალურიდაცვისსფეროშიგასატარებელღონისძიებათაშემუშავებადამათიგან

ხორციელებისკოორდინაცია; 

·          სოციალურადდაუცველიპირებისაღრიცხვა, მიზნობრივიჯგუფების 

(უმუშევრები, პენსიონერები, შეზღუდულიშესაძლებლობისპირები, 

მრავალშვილიანები, ვეტერანები, დევნილებიდასხვ.) საჭიროებებისშესწავლა, 

მათზეშეღავათებისდაწესებისშესახებწინადადებებისმომზადება, 

სოციალურიდახმარებისმუნიციპალურიპროგრამებისშემუშავება. 

·          მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემცხოვრებვეტერანთააღრიცხვიანობისმოწესრ

იგება, ვეტერანთასაქმეებზესაინფორმაციობაზისწარმოება, 

მათისოციალურიდაცვისსფეროშიმუნიციპალურიპროგრამებისადაგასატარებელღონ

ისძიებათაშემუშავება და კოორდინაცია; 

·          მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემცხოვრებუმუშევართადასაქმებისხელშეწყობ

ა, მათიაღრიცხვა; 

·          მუნიციპალიტეტშირეგისტრირებულდევნილთადროებითიგანსახლებისორგან

იზაცია, მათიპრობლემების, სოციალურ-

ეკონომიკურიდასაყოფაცხოვრებოპირობებისშესწავლა, 

დასკვნებისადაწინადადებებისწარმოდგენა, მათიუფლებებისდაცვა; 

·          სოციალურადდაუცველმოსახლეობასთანდაკავშირებულიპრობლემატურისაკი

თხებისმოგვარებისმიზნითთანამშრომლობასამთავრობოდაარასამთავრობოორგანიზ

აციებთან. 

აღნიშნულიუფლებამოსილებებიშესაძლებელიაგანხორციელდესროგორცსაკუთარი, 

ასევედელეგირებულიუფლებამოსილებებისფარგლებში. 

Q: რა უფლებამოსილებები არის დელეგირებული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დონეზე? 



A:უშუალოდჯანმრთელობისდაცვასთანდაკავშირებულისაზოგადოებრივიმომსახურ

ებაძირითადადცენტრალურიხელისუფლებისპრეროგატივაა, 

თუმცაგარკვეულიტიპისუფლებამოსილებებიადგილობრივთვითმმართველობებსდე

ლეგირებითგადაეცემათ. შესაბამისად, 

ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისპროგრამებისგარკვეულნაწილსადგილობრივ

ითვითმმართველობაახორციელებს, როგორცსაკუთარი, 

ასევედელეგირებულიუფლებამოსილებისფარგლებში. 

საქართველოსკანონის 

,,საზოგადოებრივიჯანმრთელობისშესახებ“ერთერთიპრინციპიასაზოგადოებრივიჯან

მრთელობისსფეროში,ცენტრალურიდაადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებ

ისუფლებამოსილებებისმკაფიოდ განსაზღვრა. 

ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებსსაზოგადოებრივიჯანმრთელობისსფე

როშისაქართველოსკანონის ,,საზოგადოებრივიჯანმრთელობისშესახებ“ 36 

მუხლისთანახმადდელეგირებულიაქვთშემდეგიუფლებამოსილებები: 

·         გადამდებიდაავადებებისგავრცელებისსაწინააღმდეგოღონისძიებათაგატარებაი

მცხოველებისმიმართ, რომლებიცსაფრთხესუქმნიანსაზოგადოებისჯანმრთელობას, 

მათშორის, ცხოველთაცოფისსაწინააღმდეგოვაქცინაცია; 

·         საგანმანათლებლო, სააღმზრდელოდასაგანმანათლებლო-

სააღმზრდელოდაწესებულებებშისანიტარიულიდაჰიგიენურინორმებისდაცვისზედა

მხედველობა; 

·         მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზედაავადებებისგავრცელებისპრევენციისმიზნი

თდერატიზაციის, დეზინსექციისადადეზინფექციისღონისძიებათაორგანიზება; 

·         საგანმანათლებლო, სააღმზრდელოდასაგანმანათლებლო-

სააღმზრდელოდაწესებულებებშიპრევენციულიღონისძიებებისგანხორციელებისხელ

შეწყობა;მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგანთავსებულსაზოგადოებრივიმნიშვნელ

ობისდაწესებულებებშისანიტარიულინორმებისდაცვისზედამხედველობა; 

·         პროფილაქტიკურიაცრებისეროვნულიკალენდრითგანსაზღვრულიიმუნოპროფი

ლაქტიკისათვისსამინისტროსმიერმიწოდებულიმასალებისმიღების, 

შენახვისადაგანაწილებისუზრუნველყოფასამედიცინომომსახურებისმიმწოდებლები

სათვის; 



·         პრევენციულიდაეპიდემიოლოგიურიკონტროლისღონისძიებებისგატარებაეპიდ

საშიშროებისას; 

·         მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეპირველადიეპიდკვლევისხელშეწყობა. 

საქართველოსკანონის ,,ჯანმრთელობისდაცვისშესახებ“ მე-17 და 73-

ემუხლებისშესაბამისად,ადგილობრივითვითმმართველობისპრეროგატივასწარმოად

გენსსხვადასხვაგადამდებიდაენდემურიდაავადებებისადაეპიდემიების, აგრეთვე, 

განსაკუთრებითგავრცელებულიარაგადამდებიდაავადებებისკონტროლი. 

საქართველოსკანონის ,,სოციალურიდახმარებისშესახებ“ მე-14 და მე-18 

მუხლებისშესაბამისადგანისაზღვრებაადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებ

ისკომპეტენციებიდაუფლება-მოვალეობები, რომელიცგულისხმობს : 

·         კომპეტენციისფარგლებშიუზრუნველყოფსპირისსპეციალიზებულდაწესებულე

ბაშიდაფინანსებას; 

·         უსახლკაროპირებსუზრუნველყოფსთავშესაფრით; 

·         აწარმოებსთავშესაფარშიმყოფიპირებისრეგისტრაციას; 

·         უზრუნველყოფენრეგისტრირებულიუსახლკაროპირებისშესახებინფორმაციისსა

აგენტოსათვისხელმისაწვდომობას. 

Q: როგორ ფინანსდება 

ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისმუნიციპალურიპროგრამები? 

A:ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისპროგრამებისდაფინანსებისწყაროაშესაბამი

სიწლისცენტრალურიბიუჯეტი, 

აგრეთვეაჭარისავტონომიურირესპუბლიკისადაადგილობრივითვითმმართველობისბ

იუჯეტები.  აღნიშნულიპროგრამებისშემუშავებახორციელდებაიმფინანსურირესურს

ებისგათვალისწინებით, 

რომელიცგანსაზღვრულიასაბიუჯეტოწლისგანმავლობაშიშესაბამისტერიტორიაზემც

ხოვრებიმოსახლეობისათვის. 

თვითმმართველობისბიუჯეტიდან,საკუთარიუფლებამოსილებისფარგლებში,შესაძლ

ებელიაჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისმიმართულებითშემდეგიძირითადიპ

როგრამებისგაითვალისწინება: 



·         მოსახლეობისათვისერთჯერადისოციალურიდახმარებისგაცემა; 

·         სამედიცინოსაჭიროებისათვისდაფინანსებისსრულადანნაწილობრივგანხორციე

ლება; 

·         სიღარიბისზღვარსქვემოთმყოფოჯახშიმაცხოვრებელიარასრულწოვნებისთვისს

ხვადასხვასოციალურიღონისძიებებისუზრუნველყოფადასაჭიროებისშემთხვევაში,სწ

ავლისსაფასურისნაწილობრივიანსრულიანაზღაურება; 

არსებობს 

სხვადასხვასაშეღავათოპროგრამებიკომუნალურგადასახადებზე,მუნიციპალურიტრან

სპორტითსარგებლობაზე, 

სპეციალიზირებულდაწესებულებებშისოციალურადდაუცველიოჯახისწევრებისდაფ

ინანსებაზე, უფასოსასადილოებისმოწყობაზედა სხვ. 

  

სასარგებლო რესურსები 

1.      სსიპ – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge 

2.      საქართველოს კონსტიტუცია, www.codex.ge, www.matsne.gov.ge 

3.      საქართველოსკანონი ,,სოციალურიდახმარებისშესახებ“, www.codex.ge, 
www.matsne.gov.ge 

4.      საქართველოსკანონი ,, საზოგადოებრივიჯანმრთელობისშესახებ“, www.codex.ge, 
www.matsne.gov.ge 

5.      ორგანულიკანონი ,,ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსი“, www.codex.ge, 
www.matsne.gov.ge 

6.      საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 
www.moh.gov.ge 

7.      აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო www.adjara.gov.ge 

8.       რეგიონალურიმედიისვებ-გვერდები 



  

დავალებები სტუდენტებისთვის 

  

1.      მოიძიეთ და განიხილეთ ცენტრალურ და რეგიონალურ მედიაში 

ჯანდაცვისდასოციალურისაკითხებზე, ასევე 

ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამსახურების საქმიანობის შესახებ 

მომზადებული მასალები? 

2.      აუდიტორიაში განიხილეთ კონკრეტული ქეისები. მოაწყვეთ დისკუსია შემდეგ 

საკითხებზე: არისთუარამასალაშიგამოყენებულიინფორმაცია საკმარისი? 

სადდაროგორშეეძლოჟურნალისტსეფექტურადგამოეყენებინა დამატებითი 

ინფორმაცია?  დამატებით რა წყაროებიდან შეეძლო ინფორმაციის მოძიება 

ჟურნალისტს? მასალის რომელი ნაწილი საჭიროებს დამატებით განმარტებას? 

3.       მოამზადეთ მასალა, სადაც გააშუქებთ  ჯანდაცვის და სოციალურ 

საკითხებს.  მოიძიეთ ინფორმაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

კონკრეტული მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობის შესახებ და 

გამოიყენებთ მასალა ბექგრაუნდად.  ჩაწერეთ  ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლის კომენტარი. 

4.       მოიფიქრეთხუთიკითხვა, რომლებსაცდაუსვამთადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენელს 

განხორციელებულისაქმიანობისდაარსებულიპრობლემებისირგვლივ. 

5.      მედიაშიმოძიებულიკონკრეტულიქეისებზე დაყრდნობით, მოაწყვეთ დისკუსია 

მუნიციპალიტეტის მიერ ჯანდაცვის და სსოციალური პროგრამების კუთხით 

განხორციელებული საქმიანობის და ამ საქმიანობის გამჭვირვალობისშესახებ. 

6.       მოიფიქრეთხუთიკითხვა, 

რომელსაცდაუსვამთადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლებს. 

შეკითხვადაიწყეთგანმარტებით: „საქართველოს კანონმდებლობით (კონკრეტული 

კანონის მუხლის მითითებით) მიხედვით… 

7.      ქეისების 

შერჩევისასგამოიყენეთრეგიონალურიმედიასაშუალებებისგამოცემებიც. 



  

რეკომენდაციებილექტორებისთვის 

  

1.       მოაწყვეთაუდიტორიაშიდისკუსიათვითმმართველობისსაქმიანობისშესახებმედ

იაშიმოძიებულიკონკრეტულიქეისებისირგვლივ. 

აქტიურადგამოიყენეთრეგიონალურიმედიასაშუალებებისგამოცემები. 

  

2.       მოაწყვეთ „გონებრივიიერიში“ აუდიტორიაშითემაზე: 

როგორშეიძლებაგამოვიყენოთსაქართველოს კანონმდებლობა ჯანდაცვის და 

სოციალური საკითხების შესახებ ჟურნალისტურიმასალისუკეთმომზადებისთვის? 

დაყავითსტუდენტებირამდენიმეჯგუფადდა „გონებრივიიერიშისთვის“ 

გუნდებსმოსამზადებლადგანუსაზღვრეთ 10 წუთი. 

შედეგებისშეჯამებისშემდეგმოაწყვეთდისკუსია. 

  

3.       შესთავაზეთ სტუდენტებს მოამზადონ მასალები შემდეგ თემებზე: 

ხელმისაწვდომი სამედიცინომომსახურება, ჯანმრთელისაკვები, სუფთაწყალი, 

სანიტარულისერვისები. ასევე, 

სპეციალურიმზრუნველობისსაჭიროებისმქონეპირების, 

სიღარიბისზღვარსქვემოთმყოფიოჯახებისანუსახლკაროპირებისსოციალურ-

ეკონომიკურიმდგომარეობა; ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებების 

მდგომარეობა,  სამკურნალო საშუალებათა წარმოება დავაჭრობა; 

ოჯახისექიმისინსტიტუტი; სამედიცინოდაზღვევის ხარისხი, 

უსახლკაროთათავშესაფრები, უმუშევართადასაქმებისხელშეწყობა, დევნილთა 

საყოფაცხოვრებო პირობები და უფლებები, 

საზოგადოებრივიმნიშვნელობისდაწესებულებებშისანიტარიულინორმებისდაცვა, 

საშეღავათოპროგრამები; და სხვ. 

  

საკონტროლოკითხვები 

  



1.      რას ნიშნავს ჯანმრთელობის დაცვის უფლება? 

2.      რა პროგრამები ხორციელდება 

ხარისხიანსამედიცინომომსახურებაზეხელმისაწვდომობისთვის? 

3.      რა პროგრამები ხორციელდება მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, რომლებიც 

საჭიროებენ სოციალურ დახმარებას? 

4.      რომელი კანონებით რეგულირდება საქართველოში ჯანდაცვის და სოციალური 

საკითხები? 

5.      როგორ ხორცილედება 

ადგილობრივთვითმმართველობებშიჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისღონისძ

იებებისორგანიზება? 

6.      რა ფუნქციები აქვს ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამსახურებს? 

7.      რა უფლებამოსილებები არის 

დელეგირებულიადგილობრივითვითმმართველობისდონეზე? 

8.      როგორ ფინანსდება 

ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისმუნიციპალურიპროგრამები? 

მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საქმიანობაში 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

ნუგზარ სუარიძე, თემურ თორდინავა 

დემოკრატია, როგორც მისი თეორიული მნიშვნელობით, ისევე პრაქტიკული 

თვალსაზრისით გულისხმობს მოქალაქეთა აქტიურ თანამონაწილეობას მართვის 

პროცესში. მოქალაქეთა თანამონაწილეობის საკითხი განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც საქმე გვაქვს თვითმმართველობასთან. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა 

თანამონაწილეობა დემოკრატიული მმართველობის ერთერთი აუცილებელი 

კომპონენტი და მისი შეფასების მთავარი ინდიკატორია. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის 

გაშუქებისას მნიშვნელოვანია ჟურნალისტი თემას მოქალაქეობრივი პოზიციიდან 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/moqalaqetha-charthuloba-adgilobrivi-thvithmmarthvelobis-saqmianobashi/
http://localreport.jrc.ge/author/natia/


მიუდგეს და განმარტებისას ყურადღება გაამახვილოს არა მხოლოდ იმაზე, რომ 

მოქალაქეთა ჩართულობა არ ყოფილა ან დაბალი იყო კონკრეტული 

თვითმმართველობის რომელიმე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, არამედ ხელი 

შეუწყოს მოქალაქეების ინფორმირებულობას თუ რა მექანიზმები არსებობს 

მუნიციპალიტეტის ერთეულებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი 

ჩართულობის და მნიშვნელობის უზრუნველსაყოფად. 

მაგალითისთვის ავიღოთ ერთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა სოფლის 

დახმარების პროგრამით, ერთ-ერთ დასახლებაში გარკვეული საჯარო შენობის 

გარემონტებას. მოსახლეობის ინტერვიუებიდან ირკვეოდა, რომ მათთვის ეს საკითხი 

უცნობია და პრიორიტეტული არ იყო რადგანაც სხვა პრობლემა აწუხებთ. 

ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ინტერვიუდან ირწმუნებოდა, რომ 

მოსახლეობის უმეტესობამ თავად განსაზღვრა რაში დახარჯულიყო თანხა და ეს 

ოფიციალურად დადგენილიცაა. სიუჟეტში სხვა საკითხები გაშლილი აღარაა. ამ 

შემთხვევაში ჟურნალისტმა არა თუ მიაწოდა ინფორმაცია მოქალაქეებს, როგორ უნდა 

იყვნენ ჩართული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, არამედ ისიც კი ვერ 

გვაჩვენა თუ როგორ მიიღო გადაწყვეტილება ორგანომ. საინტერესოდ რჩება შემდეგი 

საკითხები: რამდენი ადამიანი ცხოვრობს კონკრეტულ ადგილზე; კრების ოქმში 

რამდენი ადამიანის სურვილია დაფიქსირებული; ვინც ესწრებოდა კრებას რა 

ფორმით შეიტყვეს მის შესახებ და რატომ არ ჰქონდათ დანარჩენებს ინფორმაცია… 

იშვიათია ან საერთოდ არ არსებობს მოქალაქეთა ჩართულობით ვთქვათ პეტიციის 

წესით (რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 1 %) კონკრეტული საკითხების 

ინიცირება, ცვლილებების ფაქტები საკრებულოებში. მნიშვნელოვანია 

ჟურნალისტები ყურადღებას ამახვილებდნენ თუ რა ფორმით აწვდიან ინფორმაციას 

მუნიციპალიტეტები მოასახლეობას ამა თუ იმ საკითხზე, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს მოქალაქეთა მხრიდან ჩართულობა განხილვებისა და გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში (აღნიშნული საკითხი განხილული იყო მუნიციპალიტეტების 

ქონების განკარგვის თავში: მოსახლეობის წვდომა საინფორმაციო საშუალებებზე). 

ზოგიერთ შემთხვევაში თვითმმართველობებში მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხი 

ფიქტიურ ხასიათს ატარებს და სხვადასხვა საკითხების განხილვებისას ძირითადად 

ერთი და იგივე მოქალაქეების დასწრება ფიქსირდება (თუმცა ეს ყველა შემთხვევაში 

არ ნიშნავს რომ პროცესი ფიქტიურია, არსებობენ მოქალაქეობრივად აქტიური 

ადამიანებიც). შეუძლებელია მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სოფლის 

დახმარებისთვის პრიორიტეტის განსაზღვრისას სხდომას ამ სოფლიდან არავინ, ან 

მხოლოდ ერთეული მოქალაქეები ესწრებოდნენ თუ მათ ექნებათ ინფორმაცია ამის 

შესახებ და ეცოდინებათ ისიც თუ რა გავლენა შეუძლიათ მოახდინონ 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. 



  
ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეების თანამონაწილეობის მიზანს 

წარმოადგენს მართვის პროცესში საზოგადოებრივი ინტერესის მაქსიმალურად 

გათვალისწინება. საზოგადოებრივ ინტერესში ასახულია თითოეული მოქალაქის 

საჭიროება, მოთხოვნილება თუ პრობლემა, რომელთა დაკმაყოფილება და გადაჭრა 

ადგილობრივი ხელისუფლების პრეროგატივას წარმოადგენს. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა 

თანამონაწილეობა გულისხმობს საზოგადოების ჩართულობას პოლიტიკის 

განხორციელების პროცესში. ამასთან არსებობს მეტად მნიშვნელოვანი და 

აქტუალური პრობლემა ზემოთხსენებულ საკითხთან მიმართებაში – როგორ 

შეიძლება განხორციელდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში 

მოქალაქეთა თანამონაწილეობის  გაზრდა. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, 

ცივილიზებულ სამყაროში იქმნება, ინერგება და ვითარდება მოქალაქეთა 

ჩართულობის მექანიზმები. თუ გადავხედავთ წარმატებული სახელმწიფოების 

გამოცდილებას, ვნახავთ, რომ არსებობს მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების 

მრავალი ფორმა, რომელთა ეფექტურობა დამოკიდებულია კონკრეტულ სპეციფიკაზე, 

რომელიც განისაზღვრება სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული, ეთნიკური, 

მენტალური და სხვა ფაქტორების ზემოქმედებით. 

  

  

  

  

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოქალაქეთა ჩართულობის 

დონე 

საქართველოში დემოკრატიულ პროცესებთან ერთად ადგილობრივი 

თვითმმართველობა ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების ფაზაშია. შესაბამისად, ამ სფეროში 

არსებული ნაკლოვანებები საზოგადოებრივი კეთილდღეობის პროგრესს 

დაბრკოლებას უქმნის. ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემებს შორის 

ერთერთი აქტუალურია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა 

თანამონაწილეობის საკითხი. ეს განპირობებულია უფრო ფუნდამენტური 

პრობლემებით, რომლებიც სოციალურ-ეკონომიკური, სამართლებრივი, მენტალური, 

თუ სხვა ფაქტორებით განისაზღვრება. 



არაერთი კვლევის შედეგებით დასტურდება, რომ საქართველოში ადგილობრივი 

თვითმმართველობაში მიმდინარე პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობისა და 

შესაბამისად ბიუჯეტში მოსახლეობის პრიორიტეტების გათვალისწინების დონე 

დაბალია. აღნიშნულ მოსაზრების დამატებითი არგუმენტია 2011 წელს ფონდ “ღია 

საზოგადოება – საქართველოს” მიერ ჩატარებული კვლევა – “Public Opinion About local 

Government in Georgia“ (Pawel Swianievicz, University of Warshaw). კვლევამ აჩვენა, რომ 

რესპონდენტების (1500 ადამიანი) მხოლოდ მინიმალური რაოდენობაა ჩართული 

ადგილობრივი პოლიტიკის ფორმირებაში. სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის 

უმრავლესობა არ არის საქმის კურსში თავისი მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ.უფრო დეტალური სურათი ასე გამოიყურება: 

 თბილისი – 3%; 

 ქალაქები სადაც მოსახლეობა 50 ათასს არ აღემატება – 4%; 

 ქალაქები სადაც მოსახლეობა 50 ათასს აღემატება – 6%; 

 სოფლები – 10%. 

ასევე შეგვიძლია განვიხილოთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა 

და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ 

ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელებული კვლევის შედეგები. წინამდებარე 

დიაგრამებზე ასახულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების 2010-

2011 წლების ბიუჯეტებში მოსახლეობის პრიორიტეტების გათვალისწინების 

მაჩვენებელი. იხილეთ დიაგრამა №1 და დიაგრამა №2. 

  



 
წყარო: „ხალხის მანიფესტი“; GYLA; ISFED; გვ: 64-65; 

  

მოცემული კვლევების შედეგებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი 

ნიშანდობლივია: დაბალია მოსახლეობის ჩართულობა – დაბალია მათი 

პრიორიტეტების გათვალისწინება ადგილობრივ ბიუჯეტში 

თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები 

ადგილობრივიმნიშვნელობისსაკითხებშიმოქალაქეთაჩართულობისსამართლებრივი

გარანტიები, მუნიციპალურაქტივობებში, 

მოქალაქეთაჩართულობისმექანიზმები,შემდეგისაკანონმდებლოაქტებითაა 

გარანტირებული: 

– ევროპულიქარტია ,, ადგილობრივითვითმმართველობისშესახებ“. პრეამბულაში 

ხაზგასმულია, 

რომმოქალაქეებსუფლებააქვთმონაწილეობამიიღონადგილობრივისაქმეებისწარმართ

ვაშიდაესწარმოადგენსერთ-ერთდემოკრატიულპრინციპს, 

რომელიცსაერთოაევროპისსაბჭოსყველაწევრისახელმწიფოსათვის; 

-საქართველოსრეგიონალურიგანვითარების 2010-2017 

წლებისსახელმწიფოსტრატეგიაშიერთერთიმნიშვნელოვანიპუნქტიმოქალაქეთათანამ

http://localreport.ge/wp-content/uploads/2014/09/diagrama.jpg


ონაწილეობისხელშეწობასდაადგილობრივხელისუფლებასთანერთადადგილობრივი

მნიშვნელობისსაკითხებშიეფექტურიდამდგრადიმონაწილეობისუზრუნველყოფასეხ

ება. 

2012 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ხელისუფლების 

სათავეში მოსულმა პოლიტიკურმა ძალამ თვითმმართველობის განვითარება თავისი 

პროგრამის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად გამოაცხადა. აღნიშნულს საფუძვლად 

დაედო კონცეფცია „საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და 

თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 

წლებისთვის“, რომელიც გულისხმობს ადგილობრივი ხელისუფლების ქვედა 

(მოსახლეობასთან უფრო ახლოს მყოფ) დონეზე განხორციელებას. ხოლო აღნიშნული 

კონცეფციის საფუძველზე 

საქართველოსრეგიონულიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტრომ 

შეიმუშავა ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, რომელიც 2014 წლის 5 

თებერვალს დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ მოქალაქეთა მონაწილეობას 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში განსაზღვრავს მე-4 კარი, 

კერძოდ: 

კოდექსის 85-ე მუხლი განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის საკითხებს რომლის 

თანახმადაც: 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

უზრუნველსაყოფად მუნიციპალიტეტის ორგანოები, მათი სტრუქტურული 

ერთეულები და თანამდებობის პირები ვალდებული არიან, შექმნან ორგანიზაციული 

და მატერიალურ-ტექნიკური პირობები მოქალაქეთა მიღების, მუნიციპალიტეტის 

ორგანოების სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობისა და გადაწყვეტილებათა 

მიღების პროცესის გამჭვირვალობისთვის. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტის 

ორგანოები კანონით დადგენილი წესით: 

 ადგილობრივი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ან 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით 

აქვეყნებენ: 

 ინიცირებულ გადაწყვეტილებათა პროექტებს; 

 ინიცირებულ გადაწყვეტილებათა პროექტების განხილვის პროცედურებსა 

და ვადებს; 

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აგრეთვე საკრებულოს კომისიის 

სხდომების დღის წესრიგს, ჩატარების ადგილსა და თარიღს; 



 მიღებულ ნორმატიულ, აგრეთვე სხვა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტებს, მათი გასაჩივრების ვადებსა და პროცედურებს; 

 გადაწყვეტილებათა შესრულების კონტროლში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

ვადებსა და პროცედურებს; 

 უზრუნველყოფენ მიღებული ნორმატიული ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ 

ხელმისაწვდომობას. 
  

კოდექსის 86-ე მუხლი განსაზღვრავსმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტის ინიცირებას პეტიციის წესით რომლის თანახმადაც: 

  

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 

საერთო რაოდენობის არანაკლებ 1 პროცენტს უფლება აქვს, მოამზადოს და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარუდგინოს ნორმატიული 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი. 

2. პეტიციის წესით საკითხი შეტანილი უნდა იქნეს წერილობით, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის სახით, 

რომელსაც ხელს უნდა აწერდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 1 

პროცენტისა. 

3. პეტიციის წესით შეტანილ პროექტს თან უნდა ერთოდეს შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღების საჭიროების დასაბუთება, პროექტის ავტორის 

(ავტორების) და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული 

მომხსენებლის ვინაობა და მისამართი. 

4. კანონით დადგენილი წესით შეტანილ პეტიციას რეგისტრაციაში ატარებს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი. 

5. მუნიციპალიტეტის საკრებულო ვალდებულია პეტიციის წესით შეტანილი 

პროექტი რეგისტრაციიდან 1 თვის ვადაში განიხილოს საკრებულოს 

სხდომაზე. 

6. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე პეტიციის წესით შეტანილი 

პროექტის განხილვაში მომხსენებლის სტატუსით, სათათბირო ხმის 

უფლებით მონაწილეობს პროექტის ინიციატორთა მიერ დანიშნული 

მომხსენებელი. 
  

კოდექსის 87-ე მუხლი განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის კოლეგიური ორგანოების 

სხდომების საჯაროობას რომლის თანახმადაც: 



 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

კომისიებისა და მთავრობის სხდომები საჯაროა, გარდა საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 
  

კოდექსის 88-ე მუხლი განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირისა და 

საკრებულოს წევრის საჯარო ანგარიშების მოსმენას რომლის თანახმადაც: 

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველს უფლება 

აქვს, შეუზღუდავად დაესწროს მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირისა 

და საკრებულოს წევრის საჯარო ანგარიშების განხილვას. 

2. მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი და საკრებულოს წევრი ვალდებული 

არიან, წელიწადში ერთხელ მაინც მოაწყონ საჯარო შეხვედრა 

ამომრჩევლებთან და მათ წარუდგინონ ანგარიში გაწეული მუშაობის 

შესახებ, აგრეთვე უპასუხონ ანგარიშის განხილვისას ამომრჩეველთა მიერ 

დასმულ შეკითხვებს. 
  

თვითმმართველობის პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებია: 

 საჯარომოსმენები:მეთოდიგულისხმობსოფიციალურმოსმენასსაკრებულოს

სხდომაზე. 

გადაწყვეტილებისმიღებამდეხელისუფლებამუნდამისცესმოქალაქეებსშესაძ

ლებლობაგამოთქვანთავიანთიდამოკიდებულებამისაღებგადაწყვეტილებაზ

ედამოუსმინონმათ, თურაარისმნიშვნელოვანისაზოგადოებისათვის. 

 მოქალაქეთამოსაზრებანისაკრებულოსსხდომებზე:საკრებულომყოველ 

სხდომაზეუნდაგამოყოსდრომოქალაქეთაკომენტარებისთვის. 

 ყუთებიმოქალაქეთაწინადადებებისთვის:ესძალიანიოლიდამარტივიმეთოდ

ია, რომელიცგულისხმობსყუთებისჩამოკიდებასსოფლებში/ქალაქებში, 

რათამოქალაქეებსშეეძლოთთავიანთიწინადადებებისმიწოდებახელისუფლ

ებისთვის. 

 ფოკუს–ჯგუფები: ხელისუფლებამუნდაგამოიყენოსფოკუს-

ჯგუფებიმოქალაქეთააზრისგასაგებად. 

ამისათვისსაჭიროაშერჩეულიმოქალაქეებისჯგუფისშეკრება, 

რათამათისაშუალებითმთლიანადსაზოგადოებისაზრის გაგება 

გახდესშესაძლებელი. 

ჩართულობის მექანიზმებადშეიძლება 

გამოყენებულ იქნას 



ასევე:  მოქალაქეთასაერთოკრება; 

მოქალაქეთაკომიტეტები; 

მრჩეველთასაბჭოები; 

ახალგაზრდულისაბჭოები;საგანგებო 

სიტუაციები და ადგილობრივი 

მთავრობა 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

კობა კუპრაშვილი, ნუგზარ სუარიძე 

ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, სეტყვა, ქარიშხალი – სტიქიისა და სხვა საგანგებო 

მდგომარეობის დროს მედიას პირველ რიგში ადგილობრივი ხელისუფლების 

პირველი პირები – მერები, გამგებლები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, ახსენდებათ. 

ისინი ასეთი შემთხვევების გაშუქებისას უმეტესად ხდებიან ინფორმაციის 

პირველადი წყაროები – მსხვერპლის, ზარალის, განოხრციელებული თუ 

განსახორციელებელი ღონისძიბების შესახებ. 

კახეთის საინფორმაციო ცენტრს (ick.ge) ხშირად უწევს კახეთში სტიქიით 

გამოწვეული ზარალის გაშუქება, ასეთი მასალების ძირითადი რესპონდენტები 2012,-

13, 14 წლების მსგავსი თემატიკის მასალებში ადგილობრივი ხელისუფლების 

წარმომადგენლები არიან. მასალებში არ შეიმჩნევა განსხვავება, კონკრეტულად , რომ 

ის რაც 2012-13 წლებში საგანგებო სიტუაციების მართვის, სახანძრო და სამაშველო 

დანაყოფები ადგილობრივი თვითმმართველობების დაქვემდებარებებში იყო. 2014 -

15 წლის გარდამავალი პერიოდის შემდეგ ყველა დონის, მათ შრის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებისადმი დაქვემდებარებული სახანძრო – სამაშველო 

დანაყოფები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში გაერთიანდება. 

მედიას უკვე 2015 წლიდან  შეეძლება გამოარკვიოს – აისახება თუ არა დადებითად ეს 

რეფორმა საგანგებო სიტუაციების მართვაზე. აღნიშნული თემა შესაძლოა გახდეს 

სამომავლოდ არაერთი სტატიისა თუ რეპორტაჟის თემა. თემის გაშუქების დროს 

მედიებმა სასურველია გადახედონ საკუთარ არქივს და შეადარონ წინა წლების და 

ახალი სტატისტიკა, დამოუკიებელ ექსპერტებს შეაფასებინონ საგანგებო 

სიტუაციების მართვის ეფეტურობა. 

თუმცა, მიუხედავად იმისა, იქნება თუ არა საგანგებო სიტუქციების მართვა უშუალოდ 

თვითმმართველობების დაქვემდებარებაში, ლოკალურ ტერიტორიებზე 
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წარმოქმენილი პრობლემების აღმოფხრისთვის მოსახლებაც და ცენტრალური 

მთავრობაც ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავს. ადგილობრივი 

ხელისუფლებაც მოვალეა: 

 აუცილებლობის შემთხვევაში მიიღონ გადაწყვეტილება მოსახლეობის 

ევაკუაციის შესახებ, უზრუნველყონ ევაკუირებული მოსახლეობა 

სტაციონალური ან სხვა დროებითი საცხოვრებელი სადგომებით. 

 მიიღონ, დაამუშავონ და საჭიროებისამებრ გასცენ ინფორმაცია საგანგებო 

სიტუაციებისგან მოსახლებისა და ტერიტორიის დაცვის საკითხებზე. 

 უზრუნველყონ ჰუმანიტარული დახმარების განაწილება დაზარალებულ და 

უმწეო მდგოამრეობაში მყოგი პირებისთვის. 

 ორგანიზება გაუწიონ საავარიო-სამაშველო და სხვა სახის გადაუდებელ 

სამუშაოთა შესრულებას. 

 ჩაერთონ ზარალის აღმოფხვრის, შედეგების ლიკვიდაციის ღონისძიებებში. 

ის რომ საგანგებო სიტუაციების მართვა კანონით აღარ არის თვითმმართველობების 

უშუალო დაქვემდებარებაში , არ ართმევს ადგილობრივ მთავრობებს საკუთარი 

ბიუჯეტების დაგეგმვისას უფლებას გაითვალისწინონ, შესაძლო სტიქიის და სხვა 

საგანგებო სიტუაციით გამოწვეული შედეგის სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის 

გარკვეული თანხა. თუ როგორი შეიძლება იყოს ადგილობრივი საკრებულოს სხდომა, 

რომელიც სტიქიით მიყენებული ზარალის ალიკვიდაციო სამუშაოების შესახებ 

გადაწყვეტილებებს იღებს, კარგად სჩანს ,,გურიის მოამბის“ ერთ-ერთ აღწერით 

მასალაში, რომელიც დეტალურად გადმოსცემს საკრებულოს სხდომის 

მიმდიანრეობას (იხილეთ ქვემოთ). 

მოქმედი კანონის მიხედვით [1] მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისთვის სპეციალური 

ტრანსფერი შეიძლება გამოიყოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ხოლო 

მუნიციპალიტეტისთვის, რომლის ადმინისტრაციული ტექრიტორია მოქცეულია 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიის ფარგლებში, – ასევე შესავაისი 

ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან. სპეციალური ტრანფერი გამოიყოფა 

სტიქიური მოვლენების, ეკოლოგიური და სხვა სახის კატასტროფების, საომარი 

მოქმედებების, ეპიდემიებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შედეგების, ზიანის 

სალიკვიდაციოდ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი ღონისძიებების 

დასაფინანსებლად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 

არასაკმარისია. 

ასე მაგალითად, 2014 წელს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან რეგიონებს დამატებით ტრანსფერი გამეოყოთ ჯამში სამ მილინზე მეტი 

ლრის ოდენობით. ამ თანხით ხაშურის, დუშეთის, ვანის, საჩხერის, ჩოხატაურის, 

ლენტეხის და ვანის მუნიციპალიტეტებმა უნდა უზრუნველყონ სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული ხიდების ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, სანიაღვრე არხების, 

გაბიონების, ნაპირსამაგრი ნგებობების და სხვა ნფრასტრუქტურული ღონისძიებების 
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ჩატარება. ამგვარი სახის ტრანსფერების გარეშე ვერც სამომავლოდ იქნება 

ცენტრალური ბიუჯეტი, შესაბამისად, არსებითად მნიშვნელოვანია, მედიამ 

გააკონტროლოს -როგორ შეასრულა ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტმა მასზე 

დელეგირებული უფლება – მოვალეობანი. 

 სასურველია მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის საკითხის გაშუქებით 

ამგვარი სიტუაციის წარმოქმნამდე ინტერესდებოდეს 

 ადგილობრივი ბიუჯეტის შედგენისას მედიამ სასურველია გადაამოწმოს, 

რამდენით განისაზღვრა სარეზერვო ფონდი, რომლითაც შესაძლოა სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები დაფინანსდეს? ეს საკითხი 

არსებითად საყურადღებოა იმ რეგიონებში, სადაც სტიქია იშვიათი მოვლენა 

არ არის. 

 მედია პერიდულად უნდა ამოწმებდეს, ხომ არ ხდება სარეზერვო ფონდის 

არამიზნობრივი ხარჯვა ( მაგალითად კულტურული ღონისძიებების 

ორგანიზებისთვის) 

 მედია სასურველია მჭიდროდ მუშაობდეს ეკოლოგებთან, უსაფრთხოების 

ექსპერტებთან და აიდიტორიას წინასწარ აწვდიდეს ინფორმაციას შესაძლო 

საფრთხეების და სამოქალაქო უსაფრთხოების სისტემის შესახებ, ამგვარი 

სისტემის მოშლისა და არარსებობის პირობებში პერიოდულად 

უბრუნდებოდეს თემას და ხშირად სვამდეს კითხვას ადგილობრივ 

მუნიციპალიტეტებში – რა სამუშაობი იგეგმება სტიქიათა პრევენციისთვის. 

 უშუალოდ სტიქიისა და საგანგებოს სიტუაციის დროს, მედია სასურველია 

დაექვემდებაროს საგანგებო შტაბის მითითებებს. მოერიდოს პანიკის 

გაღვივებას და ეცადოს აუდიტორიას მიაწოდოს საჭირო ინფორმაცია. მედია 

ისე უდა ეცადოს გააშუქოს მოვლენა, რომ ხელი არ შეუშალოს საგაგებო 

შტაბის, მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა 

მუშაობას. 

2014 წლის ზაფხულში ლენტეხის მუნიციპალტეტში ადიდებულმა მდინარემ და 

სეტყვამ ლაშხეთისა და ჩოლურის სოფლები დააზარალა. წყალი ეზოებსა და 

სახლებში შეიჭრა, დაიტბორა სახნავ-სათესი მიწები. დაიკარგა პირუტყვი. ძლიერი 

მეწყერის შედეგად რამდენიმე ადგილას გზაზე მეწყერი ჩამოწვა და  სოფლები 

მიუვალი გახადა. 

მედიათა დიდი ნაწილი, რომლებსაც ლენტეხის რაიონში კორესპონდენტები არ ყავთ, 

ინფორმაციის მიღებას ადგილობრივი გამგებლისგან ცდილობდნენ, ეს უკანასკნელი 

კი თავიდანვე ჩართული იყო სტიქიით გამოწვეული შედეგის ლიკვიდაციის, გზის 

გაწმენდით სამუშაოებში, სადაც ტელეფონი ცუდად იჭერდა. მედიათა ნაწილმა 

სტიქიის შესახებ მასალებში აღნიშნა, რომ გამგებელი მათ ზარებს არ პასუხობდა. 

 მედია უნდა დაინტერესდეს სტიქიით მიყენებული ზარალის 

სალიკვიდაციო სამუშაოების გაშუქებით, თან არაერთჯერადად, 

პერიოდულად, რომ მოახდინოს პროცესის ზედმიწევნითი მონიტორინგი. 



  
გურიის მოამბე: სტიქიის სალიკვიდაციოდ 100 000 ლარი გამოიყო 
  

თავდაპირველად, მიმდინარე წლის 18 ივნისს ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის 

დასკვნა მოისმინეს. კომისიამ, რომელსაც გამგებლის მოადგილე ნუგზარ ღლონტი 

ხელმძღვანელობდა, შეისწავლა სტიქიის შედეგად დაზარალებული 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების და კერძო მესაკუთრეების მდგომარეობა.  სტიქიამ 

ძირითადად დააზარალა სუფსის, ღრმაღელის, ჩოჩხათის და ნიგვზიანის 

ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლები. 

ნუგზარ ღლონტის ინფორმაციით, ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

დაზიანებული გზების საერთო სიგრძემ შეადგინა 6400 მეტრი. დაზიანდა 2 ხიდი. 

სოფელ წყალწმინდაში მწყობრიდან გამოვიდა მშენებარე ჭაბურღილი; ჩოჩხათის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შრომისუბანში დაიტბორა 6 ოჯახის საყანე 

ფართობი, საჭიროა 200 გ/მ არხის ამოღება. ხორეთში, ჯიხანჯირში, კოკათში და 

გულიანში დაიღვარა გზები საერთო სიგრძით 4600 გრძივი მეტრი. სუფსის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში, ახალსოფელში დაზიანებული გზის მონაკვეთის 

აღსადგენად საჭიროა გაბიონის მოწყობა 10 მეტრზე. 

ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ხაჯალიაში დაზიანდა 

ხიდი.  მთლიანობაში ინფრასტრუქტრულ ობიექტებზე ზარალის მოცულობამ 

საპროექტო მონაცემების გათვალისწინებით შეადგინა 121230 ლარი. 

რევაზ ჩიტიძის თქმით, საქართველოს მთავრობის  განკარგულებით  სტიქიის 

სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 100 000 ლარი. უკვე შემუშავდა 

პროექტები, უკვე მომავალი კვირიდან დაიწყება მუშაობა ამ მიმართულებით. თუმცა 

მანამდე ადგილობრივი ხელისუფლების უშუალო ძალისხმევით პირველივე დღეს 

აღდგა სტიქიის შედეგად დამეწყრილი წყალწმინდა-ღრმაღელის შემაერთებელი გზის 

ერთი მონაკვეთი და ღრმაღელის სასოფლო გზის 4 მონაკვეთი. აღნიშნული 

მონაკვეთები შესაბამისი სამსახურების მიერ ოპერატიულად გაიწმინდა, რათა 

მოსახლეობას არ შექმნოდა გადაადგილებასთან დაკავშირებული პრობლემები. 

სტიქიის სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი 100000 ლარი,  როგორც ადგილობრივი 

შესყიდვების გეგმაში, ასევე ადგილობრივ ბიუჯეტში აისახება. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკარანტინო მავნებლის `ამერიკული თეთრი 

პეპლის~  წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებების თაობაზე ინფორმაცია გააკეთა 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსმა ზაზა ქავზინაძემ. 

როგორც მან აღნიშნა, ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების 

ჩასატარებლად  საქართველოს მთავრობის  განკარგულებით მუნიციპალიტეტს 

გამოეყო 60 ათასი ლარი. გამოცხადდა გამარტივებული ტენდერი, რომელშიც 

გაიმარჯვა ინდ.მეწარმე ,,რობერტ იმნაიშვილმა~. ტენდერის პირობებიდან 

გამოდინარე ინდმეწარმეს თხოვების ფორმით დროებით სარგებლობით გადაეცა 29 



,,სოლო~ აპარატი და შესაწამლი პრეპარატი. დასაქმდა ადგილობრივი კადრები, 

ისინი, რომელთაც გამოცდილება ჰქონდათ ანალოგიური სამუშაოების შესრულებაში. 

აღნიშნული თანხით 2 ეტაპად დამუშავდება 870 ჰა ფართობი. პირველი ეტაპის 

სამუშაოები დასრულდა 28 ივნისს. შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას 

საკრებულოს თავმჯდომარის  ბრძანების შესაბამისად შექმნილი ისპექტირების 

ჯგუფი აწარმოებს. 

რევაზ ჩიტიძის განცხადებით, გარდა ამისა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამუშაოებს ასრულებდნენ 2 

,,ოვეტ~ აგრეგატი და ე.წ.` საკაუტი~, რომელთა მიერ დამუშავდა 2000 ჰა ფართობი. 

საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, ხელისუფლება დგას ყველა მოქალაქის 

გვერდით, ამიტომაც მობილიზებულად ასრულებს მავნებლის წინააღმდეგ 

მიმართულ ღონისძიებებს. წელს გაცილებით ნაკლებია მავნებელი, ვიდრე წინა 

წლებში იყო. თუმცა მავნებლის წინააღმდეგ ბრძოლა რომ უფრო ეფექტური იყოს, 

მოსახლეობამაც უნდა შეიტანოს თავისი წვლილი. მოჭრას ან გაანადგუროს მცენარის 

დაზიანებული ტოტი. 

დღის წესრიგით გათვალისწინებული რამდენიმე საკითხი შეეხებოდა 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის: 

`ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმების გამოყენებისა და 

აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 

ფორმის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის ჟურნალისა და 

გამოსაყენებლად უვარგისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 

ჩამოწერის აქტის ფორმის დამტკიცების შესახებ~; `ზედამხედველობის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ~ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2010 წლის 12 აგვისტოს N23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე~  და 

`ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

საქმისწარმოებისას დოკუმენტების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ~ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 თებერვლის N5 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე~. ზემოხსენებული საკითხები 

სხდომას გააცნო იურიდიული სამსახურის უფროსმა შოთა ჩაგუნავამ. 

ცვლილება შევიდა არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული 

პირების  `ტურიზმის განვითარების ცენტრის~,  `ლანჩხუთი-

კეთილმოწყობას~,`სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის~ 

წესდებაში. იურიდიული სამსახურის უფროსის თქმით, ცვლილება გამოიწვია იმან, 

რომ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში გადმოსცა ქ. ლანჩხუთში, 

ნინოშვილის  ქუჩა N37-ში მდებარე შენობა. აღნიშნულმა ფაქტმა 

გამოიწვია  დასახელებული ა.(ა).ი.პ. წესდებაში ცვლილების შეტანა იურიდიული 

მისამართის ნაწილში. 

სხდომაზე ასევე იმსჯელეს მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების 

ნუსხის დამტკიცების შესახებ~. 

საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით, ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობა 



უნდა ამოიღონ საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხიდან, ხოლო მიწა, რომელზედაც 

შენობა განთავსებულია, დარჩება ნუსხაში. ცვლილება გამოწვეულია იმით, რომ 

ექსპერტის მიერ დადგენილი ღირებულება (როგორც მიწის, ასევე ნაგებობის) საკმაოდ 

მაღალია, ამის გამო ორჯერ ჩავარდა აუქციონი. შენობა მართლაც ავარიულია, არ 

გამოიყენება სამშენებლო მასალად, ამიტომ უსაფრთხოების ზომებისთვის 

აუცილებელია მისი დემონტაჟი. 

სხვადასხვაში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ,  ზვიად აფხაზავამ 

დეპუტატებს გააცნო  მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის, დროშის) ესკიზის 

შესარჩევი კონკურსში  გამარჯვებულის ვინაობა. ჰერალდიკის საბჭომ მოიწონა 

ლანჩხუთის სამხატვრო სკოლის მიერ წარმოდგენილი ესკიზი. წარდგენილი ესკიზები 

იდეურად და მასზე გამოსახული სიმბლოების თვალსაზრისით მისაღებია და 

ექვემდებარება დამუშავებას. ამჟამად საქართველოს პარლამენტთან არსებულ 

ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოში მიმდინარეობს ესკიზის  დამუშავება. 

დეპუტატებმა ხაზი გაუსვეს იმ გარემოებას, რომ მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტს 

ჰქონდეს საკუთარი დროშა და გერბი, რომლის დამტკიცებაში მონაწილეობას 

თვითონვე მიიღებენ. 

ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ადგილობრივ ბიუჯეტში შესატან 

ცვლილებებზე, რომელიც საფინანსო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ 

წარმოადგინა. ისევე, როგორც საკრებულოს ერთ-ერთ წინა სხდომაზე შესული 

ცვლილება, იმდღევანდელიც  სოციალურ პროგრამებს ეხებოდა. ამ მხრივ, 

მისასალმებელია საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივა, ავტომობილის შესაძენად 

განკუთვნილი თანხა სოციალური პროგრამების დასაფინასებლად მიიმართა. 

რევაზ ჩიტიძის თქმით, მოქალაქეებზე ზრუნვის შედეგია ის, რომ ადგილობრივი 

ხელისუფლება დაინტერესებულია სოციალური პროგრამების ზრდით. ამ 

მიმართულებით კვლავაც მიმდინარეობს მუშაობა. ამით საკრებულოს სხდომამ 

მუშაობა დაასრულა. 

  

  

  

  

ინტერმუნიციპალური ურთიერთობები 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

თემურ თორდინავა, ნათია კუპრაშვილი 
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თუ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები თქვენთან ინტერვიუში დასუფთავების, 

მიუსაფარი ცხოველების მოვლის, განათლების ხელმისაწვდომიბის უზრუნველყოფის 

(ან სხვა მსგავსი საკითხის) ჯეროვნად ვერგანხორციელების მიზეზად ბიუჯეტში 

არასაკმარის თანხებს, მუნიციპალიტეტის მცირე ტერიტორიულ მასშტაბს ან რაიმე 

მსგავს მიზეზს ასახელბენ, დროა დასვათ კითხვა – უფიქრიათ თუ არა მათ პრობლემის 

მოსაგვარებლად მეზობელ მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობაზე? 

90-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოში თვითმმართველობის 

ჩამოყალიბებისა და სრულყოფისთვის  არაერთი ინსტიტუციური ცვლილება 

განხორციელდა, თუმცა მუნიციპალიტეტებს შორის სამეზობლო და 

ინტერმუნიციპალური  ურთიერთობების პრაქტიკა ჯერ კიდევ სუსტია ( პრაქტიკაში 

გვაქვს მხოლოდ ცალკეული  პრცედენტები ), მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი 

ერთობლივი პროექტის განხორციელების საჭიროება შეიძლება იდგეს ამა თუ იმ 

რეგიონში და მუნიციპალიტეტებში, რითაც გაცილებით პროდუქტიული იქნებოდა 

საერთო სარგებელი 

თუმცა ინტერმუნიციპალური ურთიერთობების უზრუნველმყოფი საკანონმდებლო 

ბაზა ასე თუ ისე არსებობს, იგი სხვადასხვა ასპექტით გვხვდება ზოგიერთ 

საკანონმდებლო თუ კანონქვენდებარე აქტებში: 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპულ ქარტიაში“, საუბარია 

ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების უფლებაზე  გაერთიანების შექმნის 

შესახებ. კერძოდ: 

ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს, მათი უფლებამოსილების 

განხორცილებისას, უფლება აქვთ ითანამშრომლონ და კანონის ფარგლებში შექმნან 

გაერთიანება ხელისუფლების სხვა ადგილობრივ ორგანოებთან, რათა შეასრულონ 

საერთო ინტერესებში შემავალი ამოცანები[1]. 

ორგანულ კანონში ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  21-

22  მუხლების მიხედვით: 

 მუნიციპალიტეტებს უფლებამოსილებათა ეფექტიანი განხორციელებისა და 

მოსახლეობისთვის ხარისხიანი მომსახურების გაწევის მიზნით უფლება 

აქვთ, ხელშეკრულების საფუძველზე დააფუძნონ ერთობლივი სამეწარმეო 

და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, შექმნან 

სამსახურები, რომლებსაც გადასცემენ მათი უფლებამოსილებით 

გათვალისწინებულ ცალკეულ ერთგვაროვან ფუნქციებს შესაბამისი 

მატერიალური და ფინანსური უზრუნველყოფით. აღნიშნული 

იურიდიული პირების მართვის, დაფინანსებისა და კონტროლის წესები და 

პირობები განისაზღვრება მუნიციპალიტეტებს შორის საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად დადებული ხელშეკრულებით. 

 ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტს 

უფლება აქვს, სხვა მუნიციპალიტეტთან დადოს ხელშეკრულება საბიუჯეტო 
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სახსრების გაერთიანების შესახებ. ასევე მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია 

ითანამშრომლოს სხვა ქვეყნების ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებთან„ ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებს ან 

ხელისუფლების ორგანოებს შორის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის 

შესახებ“ სახელმძღვანელო ევროპული კონვენციისა და საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად 
  

სახელმწიფო შესყიდვის ერთობლივად განხორციელება 

მუნიციპალიტეტთა შეთანხმებით შესაძლებელია ტენდერის საშუალებით 

სახელმწიფო შესყიდვის ერთობლივად განხორციელება. 

მუნიციპალიტეტთა  შეთანხმება სახელმწიფო შესყიდვის ერთობლივად 

განხორციელების თაობაზე იდება წერილობით ფორმით, რომელსაც ხელს აწერენ 

შესაბამისი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელები ან მათ მიერ საამისოდ 

უფლებამოსილი პირები. იმ შემთხვევაში, თუ ერთობლივი შესყიდვა ხორციელდება 

ერთ სისტემაში შემავალი შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ, ერთობლივი 

შესყიდვის განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება ზემდგომი 

თანამდებობის პირის ან მის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირის 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე[2]. 

სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო 

სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო –  არის სახელმწიფო რწმუნებულთან 

გუბერნატორთან არსებული მუნიციპალიტეტთა საკონსულტაციო ორგანო, 

რომლის  მიზანია, უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის ინტერესების წარმოდგენა და 

გათვალისწინება სახელმწიფო რწმუნებულის − გუბერნატორის უფლებამოსილების 

განხორციელების ტერიტორიის განვითარების დაგეგმვისა და განხორციელების 

პროცესში.  საბჭოს შემადგენლობაში თანამდებობრივად შედის ყველა შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილე. 

სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს უფლებამოსილებაა: 

 სახელმწიფო რწმუნებულის−გუბერნატორის წარდგინებით შესაბამის 

ტერიტორიაზესახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელი პროექტების, 

პროგრამებისა და მათი ხარჯთაღრიცხვების განხილვა; 

 სახელმწიფო რწმუნებულის−გუბერნატორის უფლებამოსილების 

განხორციელების ტერიტორიის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგიის განხილვა; 
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 სახელმწიფო რწმუნებულისთვის−გუბერნატორისთვის რეკომენდაციების 

შემუშავება შესაბამისი ტერიტორიის განვითარების და გეგმვისა და 

განხორციელების პროცესში[3]. 

მიუხედავად ამ კანონით განსაზღვრული შესაძლებლობებისა და ვალდებულებებისა, 

ქართულენოვან მედიასივრცეში ავტორებმა ვერ შეძლეს მოეძიებინათ 

ჟურნალისტური პროდუქტი, რომელიც მუნიციპალიტეტებს შორის ურთიერთობების 

კონკრეტული მაგალითების შესახებ მოგვიყვებოდნენ. მედიის დაინტერესება 

მხოლოდ მუნიციპალიტეტთა ან სხვა ტერიტორიულ ერთეულთა ე.წ. დაძმობილების 

მიმართ ჩანს, რაც უფრო სიმბოლურ ხასიათს ატარებს, ვიდრე საქმიანს. 

საშურია, რომ მედიამ, განსაკუთრებით კი რეგიონში მოქმედმა ჟურნალისტებმა 

დასვან კითხვები: მაგალითად, განიხილავს თუ არა ესა თუ ის მუნიციპალიტეტი 

კონკრეტულ თანამშრომლობას სხვა, განსაკუთრებით ახლომდებარე 

მუნიციპალიტეტთან, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე ეხება მსგავსი მომსახურების 

შესყიდვას (დასუფთავება, ცხოველთა მოვლა, მიუსაფართა პრობლემების მოგვარება 

და სხვა)? ეს კითხვა შესაძლოა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს მაშინ, თუ 

გაარკვევთ, რომ ახლომდებარე მუნიციპალიტეტები მსგავს მომსახურებას ერთსა და 

იმავე პირისგან ყიდულობენ. ასე მაგალითად livepress -მა 2014 წელს გაარკვია, რომ ,, 

აბაშის, წალენჯიხის, მარტვილისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებს მიუსაფარი 

ცხოველების იზოლაციისთვის ხელშეკრულებები გააფორმეს ინდივიდუალურ 

მეწარმე გიორგი მაღლაფერიძესთან, რომელმაც „მოხეტიალე ძაღლების თავშესაფარში 

გადაყვანის მომსახურება” უნდა უზრუნველყოს”. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ 

მასალა ცხოველთა უფლებების დარღვევბს ეხება, ჟურნალისტი არ ინტერესდება –

 იქნებოდა თუ არა უფრო ხარისხიანი მომსახურება,(მეტიც უფრო იაფი) 

მუნიციპალიტეტებს ერთობლივი შესყიდვა რომ განეხორციელებინა? 

მნიშნელოვანია, ჟურნალისტები დაინტერესდნენ სამხარეო საკონსულტაციო 

საბჭოების ფუქნციონირების დეტალებითაც,  გაარკვიონ საბჭოების მუშაობის 

დებულება, მათ მიერ რეკომენდაციების შემუშავების პროცესი და თავად 

რეკომენდაციების შინაარსი. 

ჟურნალისტებს ინტერმუნიციპალური საკითხების გაშუქებისას დახმარებას 

საერთაშორისო შეთანხმებებით მიღებული რეგულირებიც ცოდნაც დაეხმარება: 

ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებს ან ხელისუფლების ორგანოებს შორის 

ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ სახელმძღვანელო ევროპული კონვენცია 
  
,,ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებს ან ხელისუფლების ორგანოებს 

შორის ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ სახელმძღვანელო ევროპული 

კონვენცია“მიღებულია მადრიდში, 1980 წლის 21 მაისს. 
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2006 წლის 28 აპრილს  საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 

დადგენილება  კონვენციისრატიფიცირებისთაობაზე, რომლისთანახმადაც: 

საქართველომ გამოაცხადა, რომ კონვენციის მე-3 მუხლისმე-2 პუნქტის შესაბამისად, 

აღნიშნული კონვენციის ფარგლებში, კონვენციის მონაწილე სხვა სახელმწიფოებთან 

ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობას საქართველო განახორციელებს 

სახელმწიფოთაშორისი შეთანხმებების დადების გზით. 

კონვენციისმე-2 მუხლის შესაბამისად: 
  

1. ამ კონვენციის მიზნებისათვის, ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა ნიშნავს 

ნებისმიერ ერთობლივ აქციას, რომელიცმ ოწოდებულია გააძლიეროსდა 

წაახალისოს კეთილმეზობლური ურთიერთობები ორი ან მეტი 

ხელშემკვრელი მხარის იურისდიქციებში  შემავალ ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიულ ერთეულებს ან ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს 

შორის, და ამ მიზნით, ნებისმიერი შეთანხმების ან ხელშეკრულების 

დადებას. ტრნასსასაზღვრო თანამშრომლობა განხორციელდება ქვეყნის 

ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულების ან ხელისუფლების 

ორგანოების შიდასამართლით განსაზღვრული უფლებამოსილებების 

ფარგლებში, ეს კონვენცია არ შეცვლის ამგვარი უფლებამოსილებების 

ფარგლებსა და ბუნებას. 

2. ამ კონვენციის მიზნებისათვის,  გამოთქმა – „ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიული ერთეულები ან ხელისუფლების ორგანოები“ ნიშნავს 

ერთეულებს, ხელისუფლების ორგანოებს ან სხვა ორგანოებს, რომლებიც 

ახორციელებენ ადგილობრივ ან რეგიონალურ ფუნქციებს და განიხილებიან 

ასეთებად თითოეული სახელმწიფოს შიდასამართლით. ამასთან, 

თითიოეულ ხელშემკვრელ მხარეს, ამ კონვენციის ხელმოწერის ან ევროპის 

საბჭოს გენერალური მდივნისათვის შემდგომში შეტყობინების 

გაგზავნისგზით შეუძლია დაასახელოს ის ერთეულები, ხელისუფლების 

ორგანოები ან სხვა ორგანოები, რომელთა სუბიექტებითა და ფორმებით იგი 

აპირებს შეზღუდოს ამ კონვენციის გამოყენების ფარგლები და ან რომელთა 

გამორიცხვასაც იგი აპირებს ამ კონვენციის გამოყენების ფარგლებიდან. 

კონვენციის მე- 3 მუხლის მიხედვით: 
  

1. ამ კონვენციის მიზნისათვის, ხელშემკვრელი მხარეები მე-2 მუხლის მე-2 

პუნქტის დაცვით, წაახალისებენ ადმინისტრაციულ ტერიტორიული 

ერთეულებისა და ხელისუფლების ორგანოებისნების მიერინიციატივას, 

რომლებიც ეფუძნებიან ევროპისსაბჭოში შემუშავებულ სახელმძღვანელო 

შეთანხმებებს ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებს ან 



ხელისუფლების ორგანოებს შორის. თუკი ისინი მიზანშეწონილად 

მიიჩნევენ, მათ შეუძლიათ მხედველობაში მიიღონ ევროპის საბჭოშიშ 

ემუშავებული ორმხრივი და მრავალმხრივი სახელმწიფოთაშორისი 

შეთანხმებების მოდელები, რომლებიც მოწოდებულნი არიან ხელი შეუწყონ 

თანამშრომლობას ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულებსა და 

ხელისუფლების ორგანოებს შორის. 

[1]„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტია“, მუხლი – 10. 

[2]სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება №9, მუხლი-4 

[3]„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, მუხლი 146-148 
 
 

საერთაშორისო კანონმდებლობა, 

საერთაშორისო ორგანიზაციები და 

თვითმმართველობა 
2014 წლის 6 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

ოთარ კიკვაძე, მარიამ გერსამია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის გაშუქებისას, მნიშვნელოვანია 

ჟურნალისტები ფლობდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

საერთაშორისო კანონმდებლობის საბაზისო ცოდნას. აღნიშნული კანონმდებლობის 

უკეთ გაცნობა ჟურნალისტს დაეხმარება უკეთ მოემზადოს ადგილობრივ და უცხოელ 

ექსპერტებთან, დამკვირვებლებთან, კანონმდებლებთან, საჯარო მოხელეებთან, 

იურისტებთან ინტერვიუსთვის, გაამდიდროს  მასალის ბექგრაუნდი და წარმოაჩინოს 

კონტექსტი.   

Q: რატომ უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა საერთაშორისო კანონმდებლობა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ? 

A:  ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის გაშუქებისას, ჟურნალისტური 

მასალა უფრო ინფორმატიული ხდება, თუ რესპონდენტის და ჟურნალისტის 

მხრიდან, კითხვა-პასუხის კონტექსტში, ხდება ნორმატიული აქტების მოხსენიება, 

მათი რეფერირება (მაგალითად, ასეთია ევროპული ქარტიის “ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ”) და ევროპული ქარტიის შესაბამისი მუხლების 

განმარტება. ასევე, მნიშვნელოვანია ისტორიული თარიღების და მოვლენათა 

განვითარების ქრონოლოგიის ცოდნა, რაც ჟურნალისტს მიეხმარება მასალის 

ბექგრაუნდის, კონტექსტის მომზადებაში. 

Q: რომელ საკანონმდებლო აქტებს უნდა ვიცნობდეთ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სისტემის გაშუქებისას? 
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A: ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის მარეგულირებელ საკანონმდებლო 

აქტებს შორის, უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს საქართველოს 

კონსტიტუცია,  ევროპული ქარტია “ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ”, 

“საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 

და რამდენიმე სხვა კანონი. 

Q: რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროპული ქარტია „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოსთვის? 

A: ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ არის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ერთერთი ფუძემდებლური 

დოკუმენტი და მას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ადგილობრივი დემოკრატიის 

განვითარებაში. 

ქარტიის რატიფიცირებით, საქართველომ აიღო ვალდებულებები მასში 

გათვალისწინებული ძირითადი პრინციპების დაცვასა და აღიარებაზე. ამ კუთხით, 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სუბსიდიარობის პრინციპი, რომლის 

მიხედვით გადაწყვეტილებები უნდა იქნას მიღებულ იმ დონეზე, რომელიც ახლოსაა 

ხალხთან და იმავდროულად, რომელ დონეზეც ამ გადაწყვეტილების მიღება ყველაზე 

მართებულია. ეს პრინციპი ადგილობრივი თვითმმართველობისაგან მოითხოვს: 

 კვალიფიციური მოხელეების არსებობას; 

 არჩეული საკრებულოს არსებობას; 

 ადექვატურ ფინანსურ უზრუნველყოფას; 

 აუცილებელი ინფრასტრუქტურის არსებობას; 
  

Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალისტმა ევროპული ქარტიის შესახებ? 

A: ყურადღებას გავამახვილებთ ქარტიის რამდენიმე მუხლზე. ევროპული ქარტიის ამ 

მუხლების მოშველიება ჟურნალისტს შეუძლია იმ შემთხვევაში თუ სადაო ხდება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევითობის და დაფინანსების პრინციპი, 

თვითმმართველობის საზღვრები იცვლება მოქალაქეებთან კონსულტაციის გარეშე და 

სხვ. 

ქარტიის მე-2 მუხლის მიხედვით, სახელმწიფო ვალდებულია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის პრინციპები აღიაროს ეროვნულ კანონმდებლობაში და 

შეძლებისდაგვარად კონსტიტუციაში. 

მე-3 მუხლის მიხედვით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები არჩევითი 

უნდა იყოს. 

მე-5 მუხლი განსაზღვრავს თვითმმართველობის საზღვრების ცვლილებისას 

ადგილობრივ მოქალაქეებთან კონსულტირების საჭიროებას. 

მე – 6 მუხლის მიხედვით, ხელისუფლების  ადგილობრივი ორგანოები 

უფლებამოსილნი არიან განსაზღვრონ თავიანთი შიდა 

ადმინისტრაციული  სტრუქტურები იმ მიზნით, რომ მოხდეს მათი მისადაგება 

ადგილობრივ საჭიროებებთან და უზრუნველყოფილი იქნას ეფექტური მართვა. 



მე-7 მუხლი განსაზღვრავს საკრებულოს წევრის უფლებამოსილებას, 

პასუხისმგებლობას, საქმიანობის წესსა და გარანტიებს. 

მე-8 მუხლის II პუნქტი აყალიბებს თუ რა შემთხვევაშია მართებული ცენტრის მიერ 

ზედამხედველობის გაწევა. ამ მუხლის მიხედვით, ცენტრალურ ხელისუფლებას აქვს 

უფლება ადმინისტრაციული ზედამხედველობა გაუწიოს ადგილობრივ ორგანოებს 

დელეგირებული კომპეტენციის შემთხვევაში; 

მე-9 მუხლის მიხედვით, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებისთვის 

მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ორგანოები ფლობდნენ ფინანსურ სახსრებს; 

მე-10 მუხლის მიხედვით, ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს, მათი 

უფლებამოსილებების განხორციელებისას, უფლება აქვთ ითანამშრომლონ და 

კანონის ფარგლებში შექმნან გაერთიანება ხელისუფლების სხვა ადგილობრივ 

ორგანოებთან; 

მე-11 მუხლის მიხედვით, განსაზღვრულია ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სამართლებრივი დაცვის შესაძლებლობები,  საკუთარი უფლებების სასამართლო 

წესით დაცვასთან დაკავშირებით. 
  
  
ისტორიული ბექგრაუნდი: მნიშვნელოვანი თარიღები 

1968 წელს: დასავლეთ ევროპის ქვეყნებმა მიიღეს დეკლარაცია თვითმმართველობის 

უფლებების შესახებ; 

1981 წელს:  დეკლარაციას კონვენციის სახე მიეცა და სავალდებულო გახდა 

ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნებისათვის; 

1984 წელს: ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნების მიერ აღიარებულ იქნა ევროპული 

ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” 
1985 წელს: ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” 
კონვენციად იქცა. 

2002 წლის 23 მაისს: საქართველო შეუერთდა ევროპულ ქარტიას ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ”. 
2004 წლის 26  ოქტომბერს: საქართველომ მოახდინა ევროპის ქარტიის 

რატიფიცირება (ძალაში შევიდა 2005 წლის 1 აპრილს). 
  

სასარგებლო რესურსები: 

1. ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

შესახებ“; http://www.parliament.ge/files/international-
acts/conventions/2004/515-IIs-26-10-2004.doc; 

2. სსიპ – საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილება„ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული 

ქარტიის “ რატიფიცირების თაობაზე; www.matsne.gov.ge 
  

http://www.parliament.ge/files/international-acts/conventions/2004/515-IIs-26-10-2004.doc
http://www.parliament.ge/files/international-acts/conventions/2004/515-IIs-26-10-2004.doc
http://www.matsne.gov.ge/


დავალებები სტუდენტებისთვის 
  

1. მოიძიეთ მედიით გაშუქებული ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სისტემის შესახებ მომზადებული მასალები. უპასუხეთ შეკითხვას: არის თუ 

არა მასალაში გამოყენებული რაიმე ინფორმაცია საერთაშორისო 

კანონმდებლობის შესახებ? იმსჯელეთ სად და როგორ შეეძლო ჟურნალისტს 

ეფექტურად გამოეყენებინა საერთაშორისო კანონმდებლობის კონტექსტი 

და/ან ისტორიული ბექგრაუნდი? 
  

2. მოიფიქრეთ ხუთი კითხვა, რომელსაც დაუსვამთ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. შეკითხვა დაიწყეთ 

განმარტებით: „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული 

ქარტიის“ (ამა და ამ) მუხლის მიხედვით… 

  

  
რეკომენდაციები ლექტორებისთვის 
  

1. მოაწყვეთ აუდიტორიაში დისკუსია თვითმმართველობის საქმიანობის 

შესახებ მედიაში მოძიებული კონკრეტული ქეისების ირგვლივ. აქტიურად 

გამოიყენეთ რეგიონალური მედია საშუალებების გამოცემები. 
  

2. მოაწყვეთ „გონებრივი იერიში“ აუდიტორიაში თემაზე: როგორ შეიძლება 

გამოვიყენოთ ევროპული ქარტია ჟურნალისტური მასალის უკეთ 

მომზადებისთვის? დაყავით სტუდენტები რამდენიმე ჯგუფად და 

„გონებრივი იერიშისთვის“ გუნდებს მოსამზადებლად განუსაზღვრეთ 10 

წუთი. შედეგების შეჯამების შემდეგ მოაწყვეთ დისკუსია. 
  

  

საკონტროლო კითხვები 
  

1. რა პრინციპებს ეფუძნება ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ”? 

2. საინდან და როდის იღებს სათავეს პირველი დეკლარაცია 

თვითმმართველობის შესახებ? 

3. რომელ ქვეყნებზე ვრცელდება ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ”? არის თუ არა მათ რიცხვში საქართველო? 



4. რატომ არის მნიშვნელოვანია ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ” ახალი დემოკრატიის ქვეყნებისთვის? 

5. ევროპული ქარტიის მიხედვით, როგორ რეგულირდება 

უფლებამოსილებები ცენტრალურ და ადგილობრივ ხეისუფლებას შორის? 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
საერთაშორისო ორგანიზაციები 
  

ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის გაშუქებისას, ჟურნალისტები 

ინფორმაციის მოსაძიებალად ხშირად მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებს. მნიშვენლოვანია, ჟურნალსიტმა კარგად იცოდეს, თუ რომელი 

ორგანიზაცია, რა მიმართულებით მუშაობს დემოკრატიის და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სისტემის განვითარებისთვის. ჟურნალისტი  უნდა ფლობდეს 

აუცილებელ ინფორმაციას ამ ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. განსაკუთრებით 

საყურადღებოა ამ ორგანიზაციების საქმიანობა სხვადასხვა რეგიონში. 

Q: რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციები მუშაობენ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სისტემის განვითარებაზე საქართველოში? 

A: საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე არაერთი 

საერთაშორისო ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის: გაეროს განვითარების პროგრამა 

(UNDP), USAID/კავკასიის მისია საქართველოში, ევროკავშირის წარმომადგენლობა 

საქართველოში, ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“, ევრაზიის 

თანამშრომლობის ფონდი.   

Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალსიტმა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP-ის) 

შესახებ? 

A: 1992 წლის ივლისში საქართველო გაეროს 179-ე წევრი გახდა, რაც ორგანიზაციის 

ღირებულებების და პრინციპების აღიარებას გულისხმობს. საქართველოში 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ოფისი 1993 წლის დასაწყისში გაიხსნა. ამ 

დროიდან მოყოლებული საქართველოში ერთ გუნდად მუშაობს გაეროს მრავალი 

სააგენტო, ფონდი და პროგრამა. 
  

http://www.un.org/


გაეროს ის სააგენტოები, რომელთაც მუდმივი წარმომადგენლობა აქვთ ქვეყანაში, 

საქართველოს გაეროს სააგენტოთა ჯგუფში (UNCT) ერთიანდებიან. საქართველოს 

გაეროს სააგენტოთა ჯგუფს გაეროს მუდმივი კოორდინატორი ხელმძღვანელობს, 

რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი 

წარმომადგენლის მოვალეობასაც ითავსებს. 
  

ორგანიზაციის წარმომადგენლობა 1993 წლიდან ფუნქციონირებს საქართველოში. 

სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კერძო სექტორთან 

მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) 

ეხმარება საქართველოს ოთხ ძირითად სფეროში: 

  

 დემოკრატიული მმართველობა; 

 ეკონომიკური განვითარება; 

 გარემოს დაცვა და ენერგეტიკა; 

 კრიზისების პრევენცია და კრიზისის შემდგომი რეაბილიტაცია. 
  

ორგანიზაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან და მხარს 

უჭერს დემოკრატიული რეფორმების გატარებას, ეკონომიკურ განვითარებას, 

ეროვნული პრიორიტეტების შესრულებას. ასევე აქტიურად თანამშრომლობს 

სამოქალაქო საზოგადოებასთან: არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, აკადემიურ 

ინსტიტუტებთან, მედიასთან, კერძო სექტორთან. 

Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალსიტმა საქართველოში USAID-ის/საქართველოში 

კავკასიის მისიის  შესახებ? 

A: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 

ფედერალური სააგენტოა, რომელიც პასუხისმგებელია აშშ-ს მიერ განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის გაწეულ ეკონომიკურ დახმარებაზე მსოფლიოს მასშტაბით. სააგენტო 

დახმარებას უწევს მრავალ ქვეყანას სიღარიბის დაძლევაში, დემოკრატიული და 

ეკონომიკური რეფორმების გატარებასა და სტიქიური უბედურებების შედეგების 

აღმოფხვრაში. USAID გასცემს გრანტებს და აფორმებს კონტრაქტებს პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან, რომლებიც ახორციელებენ სტრატეგიული მიზნების მისაღწევად 

შემუშავებულ პროექტებს. 1992 წლიდან USAID-მ საქართველოს ჰუმანიტარული 

დახმარებისა და განვითარების პროგრამებისათვის დაახლოებით 1,5 მილიარდი 

დოლარი გამოჰყო. პროგრამული მიმართულებებია: 
  

http://www.ungeorgia.ge/
http://undp.org.ge/index.php?sec_id=4&lang_id=GEO
http://undp.org.ge/index.php?sec_id=4&lang_id=GEO


 დახმარების ახალი მიმართულებები; 

 1 მილიარდი აშშ დოლარის დახმარება; 

 ეკონომიკის აღორძინება; 

 ენერგეტიკა და გარემოს დაცვა; 

 დემოკრატია და მმართველობა; 

 ჯანდაცვა და სოციალური განვითარება; 

აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში USAID-ს მრავალი პროექტი აქვს 

დაფინანსებული. 

Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალსიტმა საქართველოში ევროკავშირის 

წარმომადგენლობის შესახებ? 

A:  საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა 1995 წლიდან მოღვაწეობს. მისი 

მიზანია ევროკავშირის პოლიტიკის წარმოჩენა, ამ პოლიტიკის განმარტება და 

განხორციელება, ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შესახებ 

ანგარიშების მომზადება და მათი ანალიზი. ევროკავშირის წარმომადგენლობა 

აწარმოებს მოლაპარაკებებს მისთვის მინიჭებული მანდატის ფარგლებში. 
  

წარმომადგენლობის ძირითადი საქმიანობა სამ სფეროშია თავმოყრილი: 

 პოლიტიკური ურთიერთობები, 

 ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები, 

 თანამშრომლობა და საგარეო დახმარება. 
  

ამ ამოცანების შესასრულებლად ევროკავშირის ცდილობს წარმატებული 

კონტაქტების დამყარებას პარტნიორებთან საქართველოს მთავრობასა და სამოქალაქო 

საზოგადოებაში, ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან. 

  

ფინანსური და ტექნიკური თანამშრომლობის საშუალებით, ევროკავშირი მხარს 

უჭერს საქართველოს მნიშვნელოვანი რეფორმების გეგმას. საქართველოში 

დღეისათვის 100–ზე მეტი პროექტი ხორციელდება. ევროკავშირი შემდეგ 

სექტორებში გამოყოფს დახმარებას: 

  

 სამართალი, თავისუფლება და უსაფრთხოება; 



 ადამიანის უფლებები, დემოკრატიზაცია და სამოქალაქო საზოგადოება; 

 კონფლიქტების დარეგულირება; 

 ეკონომიკა, ვაჭრობა და საჯარო ფინანსების მართვა; 

 ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა და რეგიონული განვითარება; 

 განათლება, ჯანდაცვა და სოციალური განვითარება. 

Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალსიტმა ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ შესახებ? 

A:  ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო” ღია საზოგადოების ფონდების ქსელის 

წევრი ორგანიზაციაა, რომელიც 1994  წელს ნიუ-იორკის “ღია საზოგადოების 

ინსტიტუტმა” დააფუძნა. ფონდი ხელს უწყობს ღია, დემოკრატიული სახელმწიფოს 

ჩამოყალიბებას და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას, ემსახურება 

საზოგადოებრივი ინტერესების წარმოჩენას, მოქალაქეთა ფუნდამენტური 

უფლებების დაცვას და საზოგადოებაში განსხვავებული აზრის მიმართ პატივისცემის 

დამკვიდრებას. 
  

ფონდმა “ღია საზოგადოება-საქართველო”, სხვა დონორ ორგანიზაციებთან ერთად, 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოში სამოქალაქო სექტორის და მედიის 

განვითარებაში. ფონდი ახორციელებს პროექტებს და მხარს უჭერს ისეთ 

ინიციატივებს და ინოვაციურ მიდგომებს, რომლებიც ემსახურება კანონის 

უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და 

მედიის განვითარებას, სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, ეროვნულ და 

ევროპულ ინტეგრაციას, ჯანდაცვის სფეროს განვითარებასა და სოციალურ 

თანასწორობას. 

  

დღესდღეობით, ფონდი ხუთ ეროვნულ პროგრამას ახორციელებს, რომელთაც 

თავიანთი პრიორიტეტული მიმართულებები გააჩნიათ და ეხმაურებიან 

ადგილობრივ პრობლემატიკას: 

  

 ადამიანის უფლებების დაცვისა და კანონის უზენაესობის პროგრამა; 

 სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა; 

 თავისუფალი მედიის პროგრამა; 

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა; 

 აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამა; 
  
Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალსიტმა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის შესახებ? 



A:   ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი – ევრაზიის ფონდის ქსელის განუყოფელი 

ნაწილია.  ევრაზიის ფონდის ქსელი  აერთიანებს: ახალ  ევრაზიის 

ფონდს (რუსეთი),  ევრაზიის  თანამშრომლობის ფონდს (სამხრეთ 

კავკასია), აღმოსავლეთ ევროპის ფონდს (უკრაინა, ბელორუსია, 

მოლდოვეთი),  ევრაზიის ფონდს ცენტრალური აზიაში და ევრაზიის ფონდს (აშშ). 
  

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი დაარსდა 2007 წელს და იგი წარმოადგენს 

ევრაზიის ფონდის სამართალმემკვიდრეს, რომელმაც 1992 წლიდან აშშ-ს 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და სხვა დონორების მხარდაჭერით 

სამხრეთ კავკასიაში პროგრამებსა და საგრანტო პროექტებში დაახლოებით 75 

მილიონი აშშ დოლარი დააბანდა. 

  

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ხელმძღვანელობს შემდეგი პროგრამული 

მანდატებითა და მიდგომებით. ეს მანდატებია: 

  

 სამოქალაქო და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესაძლებლობების შექმნა – 

ფონდი ცდილობს, გაზარდოს მოქალაქეთა აქტივობა, აგრეთვე ჩართოს 

ისინი ბიზნესსაქმიანობის, მთავრობისა და დონორ ორგანიზაციათა 

მონიტორინგში; 

 ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევების უნარ-ჩვევების განვითარება 

პოლიტიკის ფორმულირების გაუმჯობესების მიზნით – ფონდი აგრძელებს 

მუშაობას, რათა სამხრეთ კავკასიაში გააუმჯობესოს სოციალური კვლევების 

ხარისხი – ტრენინგების, კვლევის მეთოდების და სტიპენდიების 

საშუალებით; 

 კორპორაციული და საზოგადოებრივი ფილანტროპიისათვის ხელის 

შეწყობა – ფონდი ცდილობს წაახალისოს სამხრეთ კავკასიაში 

საზოგადოების კეთილი ნება და აქტივობა. 
  
Q: რა უნდა იცოდეს ჟურნალსიტმა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოების (GIZ-ის) შესახებ? 

A:   გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამინისტროს დაკვეთით, გერმანიის 

ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება 1992 წლიდან მხარს უჭერს 

საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესს. 

თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებებია: 
  

http://www.neweurasia.ru/
http://www.neweurasia.ru/
http://www.epfoun.org/
http://www.eurasia.kiev.ua/
http://www.efcentralasia.org/
http://www.eurasia.org/


 სოციალური მიმართულება; 

 ეკონომიკური მიმართულება; 

 კარგი მმართველობა. 
  

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ასრულებს გერმანიის 

ოფიციალური სტრუქტურების დაკვეთებსაც. მაგალითად: გერმანიის გარემოს 

დაცვის სამინისტროს დაკვეთით, ხორციელდება გარემოსდაცვითი პროექტები. 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მიერ პროექტების 

განხორციელება ხდება სამხრეთ კავკასიის ინიციატივის ფარგლებში, რაც 

ითვალისწინებს რეგიონის ქვეყნებში მსგავსი მიდგომების გამოყენებას. 

  

სასარგებლო რესურსები: 

1. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), www.ungeorgia.ge 

2. USAID/კავკასიის მისია საქართველოში, www.usaid.gov/georgia 

3. ევროკავშირის წარმომადგენლობა 

საქართველოში, www.eeas.europa.eu/delegations/georgia 

4. ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“, www.osgf.ge 

5. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, www.epfound.ge 

6. რეგიონალური მედიის ვებ-გვერდები 
  
დავალებები სტუდენტებისთვის 
  

1. მოიძიეთ მედიით გაშუქებული ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სისტემის შესახებ მომზადებული მასალები, სადაც მოხსენიებულია 

საერთაშორისო ორგანიზაციები და მათი წარმომადგენლები. იმსჯელეთ სად 

და როგორ შეეძლო ჟურნალისტს უფრო ეფექტურად გამოეყენებინა 

წყაროები? 
  

2. მოიფიქრეთ ხუთი კითხვა, რომლებსაც დაუსვამთ საერთაშორისო 

ორგანიზაციის წარმომადგენელს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

შესახებ განხორციელებული საქმიანობის და არსებული პრობლემების 

ირგვლივ.   
  

რეკომენდაციები ლექტორებისთვის 

http://www.ungeorgia.ge/
http://www.usaid.gov/georgia
http://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia
http://www.osgf.ge/
http://www.epfound.ge/


  
1. მასალის განხილვამდე, სტუდენტები წერენ ე.წ. ქუიზს იმის შესახებ, თუ რა 

იციან აღნიშნული ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. მასალის გაცნობის 

შემდეგ, სტუდენტები განმეორებით წერენ აღნიშნულ ქუიზს. შედარების 

საფუძველზე ფასდება და გამოიკვეთება მიღებული ცოდნა. 
  

2. სტუდენტები ეცნობიან საერთაშორისო ორგანიზაციების ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებულ ანგარიშებს, აგროვებენ საინტერესო სტატისტიკას, თემებს, 

ამუშავებენ კითხვებს დაფინანსებული პროექტების შესახებ. აზუსტებენ 

საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლის ინტერვიუირების 

პროცედურებს. 
  

3. მოიწვიეთ „გესტ-სპიკერებათ“ საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები, რომლებსაც სტუდენტები დაუსვამენ კითხვებს 

რეგიონებში მათ მიერ განხორციელებული პროგრამების შესახებ. 

საკონტროლო კითხვები 

1. რა მიმართულებით მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში? 

2. რომელი სფეროების განვითარებაში ეხმარება საქართველოს გაეროს 

განვითარების პროგრამა (UNDP)? რა პროექტები განახორციელა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის? 

1.  ვინ არიან საერთაშორისო ორგანიზაციების პრესსპიკერები საქართველოში? 

2. რა პროცედურების გავლით ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლების ინტერვიუირება? 

3. როდის გახდა საქართველო გაეროს წევრი და  რა იცით საქართველოს 

გაეროს სააგენტოთა ჯგუფის შესახებ? 

1. რომელი წლიდან მოღვაწეობს საქართველოში და რა პროგრამული 

მიმართულებები აქვს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (USAID)? რა პროექტები განახორციელა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის? 

2. რომელი წლიდან მოღვაწეობს საქართველოში ევროკავშირის 

წარმომადგენლობა და რა არის მისი საქამიანობის მიზნები საქართველოში? 

რა პროექტები განახორციელა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განვითარებისთვის? 

3. რომელი წლიდან და რა მიმართულებებით მოღვაწეობს საქართველოში 

ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“?  რა პროექტები განახორციელა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის? 



4. რომელი წლიდან და რა მიმართულებებით მოღვაწეობს საქართველოში 

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი? რა პროექტები განახორციელა 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის? 

5. რომელი წლიდან და რა მიმართულებებით მოღვაწეობს საქართველოში 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)? რა 

პროექტები განახორციელა ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განვითარებისთვის? 

სკოლამდელი განათლების საკითხების 

გაშუქება 
2014 წლის 5 SEPTEMBER NATIA KUPRASHVILI 

აღნიშნული თემების გაშუქება გარკვეულ პრობლემებთანაა დაკავშირებული. ასე, 

მაგალითად: სკოლამდელი საგანმანათლებლო დაწესებულებების უმრავლესობა, 

როგორც წესი, ჟურნალისტებთან კონტაქტს უფრთხის. აქვე, ხშირად იჩენს თავს ისეთი 

პრობლემები, როგორიცაა ჟურნალისტების არასაკმარისი ინფორმირებულობა. 

შედეგად კი ბავშვებთან დაკავშირებული მასალების სრული უმეტესობა, 

დაახლოებით, ერთგვაროვანი ხარვეზებით ხასიათდება. 

შესავალი 

ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში სკოლამდელი ასაკის ბავშვების უმრავლესობა დღის 

მნიშვნელოვან ნაწილს ოჯახის გარეთ, სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში 

ატარებს, ამიტომ მომავალი თაობის ჯანსაღი განვითარების ხელშესაწყობად, 

სკოლამდელი განათლების სექტორის განვითარებას მნიშვნელოვანი ყურადღება 

ეთმობა. 

არაერთი კვლევა ცხადყოფს, რომ ადრეული განათლება წარმოადგენს 

უმნიშვნელოვანეს ინვესტიციას როგორც ბავშვის მომავალი პიროვნული, 

სოციალური და აკადემიური განვითარების, ისე საზოგადოების 

კეთილდღეობისთვის. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ბავშვი მასტიმულირებელ და უსაფრთხო გარემოში 

იზრდებოდეს, სადაც ის თავს დაცულად იგრძნობს, სხვადასხვა უნარის 

განვითარებისა და   ბუნებრივი ცნობისმოყვარეობის დაკმაყოფილების საშუალებაც 

მიეცემა. 

აღნიშნული საკითხები მედიისათვისაც აქტუალურია. არასრულწლოვნები ხშირად 

ექცევიან ჟურნალისტის თვალთახედვის არეში. ბავშვთა საკითხებზე ადეკვატური, 

არადისკრიმინაციული, ხარისხიანი მასალების შექმნა, რომლებიც ჟურნალისტთა 

საერთაშორისო ფედერაციის მიერ აღიარებულ სტანდარტებსა და ეთიკურ ნორმებს 

http://localreport.jrc.ge/2014/09/skolamdeli-ganathlebis-sakithkhebis-gashuqeba/
http://localreport.jrc.ge/author/natia/


შეესაბამება და, ამასთანავე, იცავს ბავშვთა უფლებებს, თანამედროვე 

ჟურნალისტებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ ბავშვთა ინტერესების გაშუქებას ან, 

თუნდაც, უგულებელყოფას, თანაბრად შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს, ერთი 

მხრივ, ბავშვებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაზე და, მეორე მხრივ, 

ზოგადად, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე არასრულწლოვანი მოქალაქეების 

მიმართ. 

ასაკისა და ფსიქოლოგიური წყობიდან გამომდინარე, ბავშვები განსაკუთრებულად 

მოწყვლადები არიან. მათ ზრდასრულებზე მეტად უჭირთ სოციალიზაცია და თავის 

დამკვიდრება საზოგადოებაში. უუნარონი არიან, თავი დაიცვან გარემოს მავნე 

ზეგავლენისა თუ სხვა აგრესიული ფაქტორების წინააღმდეგ. მგრძნობიარე ასაკში 

მიღებული უარყოფითი და დადებითი გამოცდილებაც, ბავშვთა მომდევნო 

განვითარებაში გადამწყვეტ როლს თამაშობს. 

ამ პრიზმაში მეტად საყურადღებოა მედიის როლი, რომელიც, თავისი უსაზღვრო 

შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მოზარდისათვის დადებითი ან უარყოფითი 

იმპულსის მიმცემი შეიძლება აღმოჩნდეს. 

თემატიკის აქტუალობას ისიც განაპირობებს, რომ ის ერთდროულად რამდენიმე 

სპეციფიკურ საკითხს მოიცავს: 

1. განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესების გაშუქება; 

2. ბავშვის როლისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების/პრობლემების 

შესწავლა და აუდიტორიამდე მიტანა. 

ბავშვი, როგორც პიროვნება, ბავშვის მოთხოვნები და საჭიროებები – ასეთი კუთხით 

ქართულ მედიაში არასრულწლოვანთა თემა, თითქმის, არ შუქდება. დანალკისის 

გადაფარვა კი სენსაციური თუ ვითომ სენსაციური სიუჟეტების აქცენტირებით ხდება 

შესაძლებელი. მედიის პრიორიტეტი კონკრეტული თემიდან სკანდალური ამბის 

შეთხზვაა. ასეთი მიდგომა განსაკუთრებით რთულ ფორმას იძენს მაშინ, როდესაც 

საქმე ბავშვს ეხება. 

არსებობს მრავალი სტერეოტიპი – ბავშვები, რომლებსაც ხატავენ როგორც 

ძალადობის, კონფლიქტების, დანაშაულისა და სიღარიბის უმწეო მსხვერპლთ; ასევე 

ბავშვები, რემლებსაც მოზრდილთა სამყაროს გასართობ აქსესუარებად განიხილავენ. 

ნიშანდობლივია ისიც, რომ აღნიშნული თემების გაშუქება გარკვეულ 

პრობლემებთანაა დაკავშირებული. ასე, მაგალითად: სკოლამდელი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების უმრავლესობა, როგორც წესი, 



ჟურნალისტებთან კონტაქტს უფრთხის. აქვე, ხშირად იჩენს თავს ისეთი პრობლემები, 

როგორიცაა ჟურნალისტების არასაკმარისი ინფორმირებულობა. შედეგად კი 

ბავშვებთან დაკავშირებული მასალების სრული უმეტესობა, დაახლოებით, 

ერთგვაროვანი ხარვეზებით ხასიათდება. კრიმინალური და სენსაციური მასალების 

მიღმა კი მედია, ბავშვებით, უმეტესად, 1 ივნისს ან ბავშვებთან დაკავშირებულ სხვა 

დღესასწაულებზე თუ ინტერესდება. 

მედიისათვის მნიშვნელოვანი იცოდეს, რომ საქართველოში 2005 წელს 

განხორციელდა სკოლამდელი განათლების სიტემის რეორგანიზაცია და 

დეცენტრალიზაცია. შედეგად, ადგილობრივ თვითმმართველობებს დაეკისრათ 

სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების შექმნის, მათი დებულებების 

დამტკიცებისა და საქმიანობის მართვასა და წარმომადგენლობაზე პასუხისმგებელი 

პირების დანიშვნის ვალდებულება. ბუნებრივია, ამ ცვლილებებმა გამოიწვია 

საკანონმდებლო სფეროს მოწესრიგება და ახალი რეგულაციების შექმნა. 

თემა N 1: 

სკოლამდელი განათლების საკითხების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის 

მიმოხილვა 

საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლის მიხედვით, „საქართველოს სკოლამდელ 

აღზრდას სახელმწიფო უზრუნველყოფს კანონით დადგენილი წესით“. აღნიშნული 

ჩანაწერი უმთავრესი საფუძველია იმისათვის, რომ სახელმწიფოში არსებობდეს 

სკოლამდელი აღზრდის ისეთი სისტემა, სადაც მოზარდის სრულფასოვანი 

განვითარების ყველა პირობა იქნება უზრუნველყოფილი. 

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის კ1 პუნქტის 

მიხედვითადგილობრივი თვითმმართველობა: 

 აფუძნებს სკოლამდელ სააღმზრდელო, სკოლის გარეშე საგანმანათლებლო, 

სკოლის გარეშესაგანმანათლებლო სააღმზრდელო და სკოლისგარეშე 

სააღმზრდელო დაწესებულებებს კერძო სამართლის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით; 

 აღნიშნული კანონის 26-ე მუხლი ადგენს საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს უფლებამოსილებას ზოგადი განათლების 

სფეროში, რაც გულისხმობს სამინისტროს მიერ აღნიშნულ სფეროში 

პოლიტიკის განსაზღვრას, ეროვნული სასწავლო გეგმების შემუშავებას და 

სხვ. 

სკოლამდელი და ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოწყობის, 

აღჭურვისა და სამუშაო რეჟიმის სანიტარიული წესებისა და ნორმების დამტკიცების 

შესახებ, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

2001 წლის №308/ნ ბრძანებით დარეგულირებულია სკოლამდელი აღზრდის სფეროს 

შემდეგი მიმართულებები: 

 მოთხოვნები მიწის ნაკვეთისადმი; 



 მოთხოვნები შენობებისადმი; 

 მოთხოვნები ბუნებრივი და ხელოვნური განათებისადმი; 

 ბავშვთა სკოლამდელი დაწესებულებების შენობათა ხელოვნური 

განათებისათვის რეკომენდაციები; 

 მოთხოვნები სანიტარიულ-ტექნიკური მოწყობილობისადმი; 

 მოთხოვნები სათავსების მოწყობისადმი; 

 მოთხოვნები სათავსებისა და ნაკვეთის სანიტარიული მდგომარეობისადმი; 

 მოთხოვნები სითბურ-საჰაერო რეჟიმისადმი; 

 მოთხოვნები კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და 

საკვების მომზადებისადმი; 

 პერსონალის პირადი ჰიგიენა; 

 მოთხოვნები სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვთა მიღების წესებისადმი; 

 მოთხოვნები დღის რეჟიმისა და სასწავლო მეცადინეობის 

ორგანიზებისადმი; 

 მოთხოვნები კვების ორგანიზებისადმი; 

 მოთხოვნები ფიზიკური აღზრდის ორგანიზებისადმი; 

 ფიზიკური აღზრდის მეცადინეობათა სახეები და სამუშაოს ფორმები; 

 მოთხოვნები სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ჰიგიენური სწავლებისა და 

აღზრდისადმი; 

 პასუხისმგებელობა სანიტარიული წესების დაცვაზე. 
  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ნათელია, რომ თითოეული წესი და ნორმა 

საჭიროებს როგორც სახელმწიფო, ასევე საზოგადოებრივ, სამოქალაქო კონტროლს, 

ამისათვის კი მედია ერთ-ერთი საუკეთესო რესურსია. 

  

ჟურნალისტური ინფორმაცია, უპირველესად, საზოგადოებისათვის უნდა იყოს 

სასარგებლო. აქედანვე მომდინარეობს მეოთხე ხელისუფლების ცნობილი მეტაფორაც. 

ჟურნალისტი თამამად უნდა დაინტერესდეს ისეთი თემებით, როგორიცაა 

სკოლამდელი დაწესებულებების შენობის ნორმასთან შესაბამისობა, სანიტარულ-

ჰიგიენური წესების დაცვა, ბავშვის განვითარებისათვის საჭირო სასწავლო მასალის 

არსებობა, სკოლამდელი დაწესებულებების მონიტორინგის სიხშირე და მიღებული 

შედეგები და ა. შ. 

ბავშვთა სკოლამდელ დაწესებულებებში კვების ორგანიზაციის სანიტარიული 

წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის №280/ნ ბრძანება, სკოლამდელ 

დაწესებულებებში არეგულირებს შემდეგ საკითხებს: 



 ზოგადი მოთხოვნები კვების ორგანიზებისადმი; 

 სხეულის ჭარბი წონის მქონე ბავშვების კვება; 

 ალერგიული ბავშვების კვება; 

 რეკონვალესცენტ ბავშვთა კვების თავისებურებანი; 

 მოთხოვნები კვების ბლოკის აღჭურვილობის, პროდუქტების შენახვისა და 

საკვების მომზადებისადმი; 

 კვების ბლოკის თანამშრომელთა პირადი ჰიგიენა; 

 საკვები პროდუქტების ორგანოლეპტიკური შეფასება; 

 მოთხოვნები ბავშვთა და მოზარდთა აღმზრდელობით და სასწავლო 

დაწესებულებებში სადეზინფექციო ღონისძიებებისადმი. 

ორგანულ კანონში ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ სკოლამდელი 

განათლების საკითხები შემდეგი მუხლებში არის აკუმულირებული: 

 მე-16 მუხლის ი ქვეპუნქტის მიხედვით თვითმმართველობის საკუთარი 

უფლებამოსლიებაა-მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული სკოლამდელი 

დასკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებების 

შექმნადამათიფუნქციონირებისუზრუნველყოფა; 

 93-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად – აკრძალულია მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდებარე, მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ 

სკოლამდელი აღზრდის საჯარო დაწესებულებებში გადასახადის, ტარიფის 

ან სხვა საფასურის შემოღება სასწავლო-აღმზრდელობითი 

მომსახურებისადაკვებითი მომსახურებისათვის. 2013 წლის სექტემბრიდან 

საბავშვო ბაღებში სწავლა გახდა უფასო. 

2010 წელს შემუშავებულ იქნა „ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების 

სტანდარტები“ რომელიც მომზადდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების 

ცენტრისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, 

გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით. 

სტანდარტები სტრუქტურულად დაყოფილია სხვადასხვა მიმართულებებად, 

რომლებიც ორიენტირებულია სწავლისა და განვითარების შემდეგ სფეროებზე: 

 ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება; 

 შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა; 

 სწავლისადმი მიდგომა; 

 მეტყველების განვითარება; 

 სოციალურ-ემოციური განვითარება; 

მედია მოწოდებულია გააშუქოს ის პროცესები, რომლებიც ხელს უწყობს როგორც 

სულიერად ისე ფიზიკურად ჯანსაღი საზოგადოების ფორმირებას. სწორედ ამიტომ 

სკოლამდელ დაწესებულებებში კვებისა და ფიზიკური განვითარების ორგანიზება 

მედია მუშაკებისათვის ინტერესის სფეროს წარმოადგენს. 



ბავშვთა საკითხების გაშუქებისას, აუცილებელია, გათვალისწინებულ იქნას საკვები 

სტანდარტის მინიმუმი და ის, თუ რამდენად ახერხებს სკოლამდელი დაწესებულება 

ამ მინიმუმზე უკეთესი პირობების შექმნას. საკვები სტანდარტის გაშუქებისას 

მნიშვნელოვანია ისეთი დეტალების გამორკვევა, რომლებიც ნორმატიული აქტებითაა 

გათვალისწინებული, თუმცა მათ ნაკლები ყურადღება ექცევა კონტროლისა და 

მონიტორიგნისას. მაგალითად, მნიშვნელოვან თემად შეიძლება ჩაითვალოს ჭარბი 

წონის მქონე ბავშვთა მდგომარეობა, რომელთა კვებასაც ჯანდაცვის მინისტრის 

ბრძანება განსაზღვრავს. რეგიონული მედიისათვის საინტერესო საკითხია, თუ 

რამდენად ხშირად ხდება მზარეულთა და სხვა პერსონალის გადამზადება და 

რამდენად იცნობენ ისინი შესაბამის სტანდარტებს. 

გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული საკითხებით მედიის დაინტერესება უნდა 

ხდებოდეს პერმანენტულად, გეგმიური მონიტორინგის პრინციპით და არ მაშინ, როცა 

ამა თუ იმ საკითხის აქტუალიზაცია კონკრეტული შემთხვევით იქნა გამოწვეული. 

მედია მუდმივად უნდა ცდილობდეს, თავად იყოს საზოგადოებაში განსჯისა და 

ანალიზის პროცესის ინსპირატორი. 

  

  

თემა N 2: 

საბავშვო ბაგა-ბაღების მენეჯმენტის სისტემები და სკოლამდელი განათლების 

ხელშემწყობი სტრუქტურა 

საბავშვო ბაგა-ბაღების მენეჯმენტის სისტემების ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის 

თვითმმართველობების მიერ შექმნილია არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირები საბავშვო ბაღების გაერთიანებები (თბილისში ,,თბილისის 

საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“) რომელთა ძირითად მიზნებს 

წარმოადგენს: 

 უზრუნველყოს სკოლამდელი მართვის პოლიტიკის განხორციელება და 

შიდა მონიტორინგი; 

 უზრუნველყოს სკოლამდელი დაწესებულებების მომსახურების ხარისხის 

მდგრადობა; 

 უზრუნველყოს სკოლამდელი დაწესებულებების ფინანსური მონიტორინგი; 

 ხელი შეუწყოს სკოლამდელ დაწესებულებებში თანამშრომელთა 

პროფესიულ განვითარების პროცესს; 

 ხელი შეუწყოს სკოლამდელ დაწესებულებებში ინკლუზიური განათლების 

პროცესს; 



 ხელი შეუწყოს ბავშვის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული სამთავრობო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების შეთანხმებულ მუშაობას და ა. შ.; 

 სკოლამდელი განათლების სფეროს ხელშესაწყობად საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში შეიქმნა სკოლამდელი 

განათლების განვითარების სამმართველო. 

   სამმართველოს მიზანია სკოლამდელი განათლების სფეროში არსებული 

პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრის გზების 

მოძიება;  მუნიციპალიტეტების დახმარება სკოლამდელი განათლების 

დაწესებულებების მართვისა და ორგანიზების  საქმეში, მათი სახელმძღვანელოები 

თუ ზრუნველყოფა და საბავშვო ბაღების მუშაობის ეფექტიანობის ამაღლება. 

სამმართველო  ზრუნავს, რათა ხელი შეეწყოს სკოლამდელი განათლების 

ხელმისაწვდომობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით, თითოეული ბავშვის სკოლისათვის 

მომზადებას და მათთვის ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების უზრუნველყოფას. 

სამმართველოს მიერ შექმნილია: 

სკოლამდელი განათლების ვებგვერდი www.preschooleducation.ge, რომელზეც 

განთავსებულია ინფორმაცია, როგორც, ზოგადად, სკოლამდელი განათლების, ასევე 

საერთაშორისო კონფერენციის  შესახებ. საზოგადოებას საშუალება აქვს გაეცნოს 

საკონფერენციო თემებსა და პრეზენტაციებს, სკოლამდელი განათლების სფეროში 

არსებულ პუბლიკაციებსა და მიმდინარე პროექტებს; 

 შეიქმნა სკოლამდელი განათლების მონაცემთა ბაზა, რომელშიც 

განთავსებულია ინფორმაცია საქართველოს მასშტაბით არსებული საბავშვო 

ბაღებისა და იქ არსებული  მდგომარეობის შესახებ; 

 გამოიცა მეთოდური სახელმძღვანელოები სკოლამდელი დაწესებულების 

აღმზრდელთა და სპეციალისტთათვის: ადრეულ ასაკში სწავლისა და 

განვითარების სტანდარტები,  სკოლამდელი ასაკის ბავშვის შეფასების 

ფორმა, თამაშები და აქტივობები სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის, 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მართვის გზამკვლევი, 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ფიზიკური გარემოდა ა.შ. ასევე 

შეიქმნა სახელმძღვანელო ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი 

სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის ქართულის, როგორც მეორე ენის 

შესასწავლად. 
  

რეგიონული მედიისათვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სკოლამდელი 

დაწესებულებების მენეჯმენტისა და განათლების სისტემის გაშუქება იძენს, რადგან 

ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით, რეგიონებში განთავსებულ 

დაწესებულებებში ხშირია ეთნიკური უმცირესობებისათვის სპეციალური ჯგუფების 

არსებობა. აღნიშნული პრაქტიკა ცალკეულ განხილვებსა და სისტემატიზირებას 

საჭიროებს. პროგრამა, რომელის მიხედვითაც სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა 

http://www.preschooleducation.ge/


განვითარება მიმდინარეობს, ადაპტირებული უნდა იყოს ეთნიკურ უმცირესობის 

წარმომადგენელი ბავშვებისათვის, ვისთვისაც მშობლიური ენა ქართული არ არის. 

გარდა ამისა, შესწავლის ობიექტად შეიძლება იქცეს, თუ რამდენადაა 

გათვალისწინებული სკოლამდელი სასწავლო დაწესებულებების მუშაობის გრაფიკი 

კონკრეტული რეგიონის სპეციფიკასთან მიმართებით. ცნობილია, რომ ასეთი 

დაწესებულებების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციას წარმოადგენს შრმოისუნარიანი 

მოსახლეობისათვის მუშაობის უფლების განხორციელების ხელშეწყობა, რადგან 

დასაქმებულთა ის ნაწილი, რომელიც ვერ ახერხებს ბავშვისათვის ძიძის აყვანას, 

სწორედ სკოლამდელ სასწავლო დაწესებულებებს მიმართავენ. აქედან გამომდინარე, 

საინტერესოა, ასეთი დაწესებულებების მენეჯმენტისას, რამდენად ხდება 

კონკრეტულ რეგიონში დასაქმების სპეციფიკის გათვალისწინება. 

გაშუქების პროცესში მნიშვნელოვანია შევეხოთ ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა 

ბავშვის სოციალიზაციის ხელშეწყობა, სპეციალიზირებული პროგრამების არსებობა 

განსაკუთრებულ საჭიროებათა მქონე ბავშვებისათვის. მნიშვნელოვანია 

შევისწავლოთ და გავაშუქოთ მშობლების დამოკიდებულება სკოლამდელი 

დაწესებულებების მიმართ. 

  

თემა N 3: 

სამომავლო გეგმები სკოლამდელი განათლების საკითხებთან დაკავშირებით 
  
კანონ-პროექტი ,,ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ“ 

კანონ-პროექტის ,,ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ“ შემუშავება 

საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით დაიწყო 2013 წლის დეკემბერში. 

კანონპროექტის მომზადების მხარდაჭერას ახორციელებს გაეროს ბავშვთა ფონდი 

(UNICEF). აღნიშნული კანონპროექტის მომზადების პროცესში ჩართულები იყვნენ 

საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

თვითმმართველობები, დარგის სპეციალისტები და სხვადასხვა სამინისტროები 

(ფინანსთა სამინისტრო, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო, განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო). საბოლოოდ, აღნიშნული კანონპროექტი 

გადაეგზავნა პარლამენტს. შემოდგომაზე აღნიშნული კანონპროექტის განხილვაა 

დაგეგმილი. ასევე, პარალელურად, კანონ-პროექტის მიხედვით კანონი მოაწესრიგებს 

საქართველოში ადრეულ ასაკში ბავშვზე ზრუნვისა და განათლების, სკოლამდელი 

განათლების და წინა სასკოლო განათლების დაწესებულებების ორგანიზაციულ 

სტრუქტურას, ადგენს მათი დაფუძნების, ლიცენზირების, საქმიანობის, 

განვითარების, რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის წესს, ადრეულ ასაკში ბავშვზე 



ზრუნვისა და განათლების, სკოლამდელი განათლების და წინა სასკოლო განათლების 

მომსახურების საყოველთაო ხელმისაწვდომობას, ხარისხის უზრუნველყოფისა და 

ანგარიშვალდებულების სამართლებრივ საფუძვლებს. კანონი ადგენს სახელმწიფოს, 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და 

სხვა იურიდიული ან/და ფიზიკური პირების უფლებებს, ვალდებულებებს, 

ფუნქციებს, პასუხისმგებლობას, კომპეტენციის ფარგლებს, ადრეული და 

სკოლამდელი განათლების დაფინანსების სისტემასა და პრინციპებს. 

მუშავდება   სტრატეგია ,,ადრეული და სკოლამდელი განათლების 

შესახებ“აღნიშნული სტრატეგიის მომზადებაში ჩართულები არიან: გაეროს ბავშვთა 

ფონდი (UNICEF, განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ფონდი ,,ღია 

საზოგადოება-საქართველო“, World Vision, ადგილობრივი და საერთაშორისო 

ექპერტები და სხვადასხვა ორგანიზაციები. 

გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF )მხარდაჭერით, განათლების და მეცნიერების 

სამინისტრო ამუშავებს ეროვნულ მოდელს 5-წლიანი ბავშვების სასკოლო მზაობასთან 

დაკავშირებით. ასევე, ილიას უნივერსიტეტის ჩართულობით, მზადება სკოლამდელი 

განათლების მასწავლებლების მომზადება/ გადამზადების პროგრამების 

დიზაინი/კურიკულუმი. 

მედია მუშაკთათვის მნიშვნელოვან გამოწვევად შეიძლება იქცეს კონკრეტული 

საკითხების მუდმივი მონიტორინგი და მასზე მუშაობა, რადგან აღნიშნული 

საქმიანობა პროცესში ჩართულობასა და ისეთი დეტალების კვლევა-ძიებას მოითხოვს, 

რომელზეც რიგით მოქალაქეს ხელიც ნაკლებ მიუწვდება და ყურადღებას 

არასათანადოდ გაამახვილებს. რეგიონებში, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა 

ყოფითი (სოციალური) პრობლემებითაა დაკავებული, სწორედ მედია იქცევა იმ 

გენერატორად, რომელიც საზოგადოებაში არსებული პრობლემების წინ წამოწევას 

ცდილობს და რომელსაც გრძელვადიან პერსპექტივაში არც თუ სახარბიელო 

შედეგების მოტანა შეუძლია. 

აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, ჟურნალისტები მუდმივად იყვნენ ჩართულნი 

კონკრეტული საკითხის შესახებ წამოწყებულ ახალ პროცესებში და მიეხმარონ 

საზოგადოებას, სწორად აღიქვას კონკრეტული ინიციატივის არსი და გამომდინარე 

შედეგები. ეს კი საკითხის სისტემური შესწავლითა და მის შესახებ მუდმივად 

განახლებადი ინფორმაციით მიიღწევა. 

მედია მოწოდებულია, გააშუქოს არამხოლოდ მოვლენები, არამედ პროცესები, რადგან 

გრძელვადიან პერსპექტივაში სწორედ პროცესი იძლევა იმ შედეგებს, რაც 

საზოგადოების გაჯანსაღებისკენაა მიმართული. რეგიონული მედიის შემთხვევაში კი, 

ხშირად, სწორედ მედია ხდება ის რგოლი, რომელსაც საზოგადოების ყოველდღიური 

რუტინული პრობლემებისაგან მოწყვეტა და მათი ახლადწარმოქმნილი ან უკვე დიდი 



ხნის არსებული, თუმცა მივიწყებული პრობლემების გარშემო კონსოლიდაცია 

შეუძლია. 

  

  

საკონტროლო კითხვები: 

1. რამდენად მნიშვნელოვანია სკოლამდელი განათლების სექტორის 

განვითარება და რატომ? 

2. რა ძირითადი ხარვეზები ახასიათებს ბავშვთა საკითხებთან დაკავშირებულ 

მედია მასალებს? 

3. როდის განხორციელდა საქართველოში სკოლამდელი განათლების 

სისტემის რეორგანიზაცია და დეცენტრალიზაცია. აღწერეთ დამდგარი 

შედეგები და ცვლილებები საკანონმდებლო სფეროში. 

4. რა და რა საკითხები რეგულირდება ბავშვთა სკოლამდელ 

დაწესებულებებში კვების ორგანიზაციის სანიტარიული წესებისა და 

ნორმების დამტკიცების შესახებ მინისტრის ბრძანებით? 

5. ორგანულ კანონში ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

სკოლამდელი განათლების საკითხები რომელ მუხლებშია 

აკუმულირებული? 

6. ჩამოაყალიბეთ 2010 წელს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების 

ცენტრისა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, 

გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით შემუშავებული 

დოკუმენტი „ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები“. 

7. დაასახელეთ სკოლამდელ დაწესებულებებში კვებისა და ფიზიკური 

განვითარების ორგანიზებასთან დაკავშირებული თქვენთვის 

მნიშვნელოვანი რამდენიმე საკითხი, რომელთა შესახებაც მასალის 

მომზადებას ისურვებდით. 

8. რა მიზნებს ემსახურება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროში შექმნილი სკოლამდელი განათლების განვითარების 

სამმართველო? 
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