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თავი XVII. მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის 

განხორციელებაში 

 

მუხლი 98. საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ 

მოქალაქეთა მიღების წესი 
 

1. საკრებულოს თანამდებობის პირები და საკრებულოს წევრები ვალდებულნი არიან 

თვეში ერთხელ მაინც მოაწყონ მოქალაქეთა მიღება. 

2. მოქალაქეთა მიღების მიზნით საკრებულოს წევრს გამოეყოფა ოთახი საკრებულოს 

ადმინისტრაციულ შენობაში (მაჟორიტარული წესით არჩეულ საკრებულოს წევრს შესაბამისი 

ადმინისტრაციული ერთეულის მიხედვით მერიის რწმუნებულის ადმინისტრაციულ 

შენობაში). 

3. საკრებულოს წევრის (საკრებულოს თანამდებობის პირის) მიერ ამომრჩეველთა 

მიღების გრაფიკი, დღე, ადგილი და საათები ქვეყნდება საკრებულოს აპარატის მიერ 

შეხვედრამდე ერთი კვირით ადრე მაინც. 

4. მოქალაქეთა მიღების გრაფიკში აღინიშნება საკრებულოს წევრის (საკრებულოს 

თანამდებობის პირის) მიერ მოქალაქეთა მიღების დღე, მიღების საათები (არა ნაკლებ 6 

საათი), შესვენების დრო, მიღების ადგილი, თითოეული მოქალაქისთვის გამოყოფილი 

დროის რეგლამენტი (არა ნაკლებ 10 წუთი). 

5. საკრებულოს წევრის (საკრებულოს თანამდებობის პირის) მიერ მოქალაქეთა მიღებას 

აღრიცხავს და მოქალაქეთა მიღების ოქმს ადგენს საკრებულოს აპარატის თანამშრომელი. 

მოქალაქეთა მიღების ოქმში აღირიცხება მოქალაქეთა მიერ დასმული საკითხები. 

6. მიღების საათების დამთავრების შემდეგ, საკრებულოს წევრი (საკრებულოს 

თანამდებობის პირი) ეცნობა და ხელს აწერს მოქალაქეთა მიღების ოქმს. მოქალაქეთა მიღების 

ოქმი ინახება საკრებულოს აპარატში. 

7. საკრებულოს აპარატი უზრუნველყოფს მოქალაქეთა მიღების ოქმში დაფიქსირებული 

საკითხების შესრულების კონტროლს და საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსით” დადგენილ ვადებში აწვდის ინფორმაციას მოქალაქეს მის 

მიერ დასმული საკითხის გადაწყვეტის მიმდინარეობის შესახებ. 

 

მუხლი 99. საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო 

ჯგუფის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის წესი 
 

1. ნებისმიერ პირს უფლება აქვთ წინასწარი ნებართვის გარეშე დაესწროს საკრებულოს, 

საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის ღია სხდომებს.  

2.  საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის 

სხდომის დარბაზში (კაბინეტში) უნდა იყოს გამოყოფილი ადგილები სხდომაზე დასწრების 

მსურველ მოქალაქეებისათვის.  
 

3. საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის 

სხდომაზე დამსწრე პირს წინასწარი ნებართვის გარეშე, მაგრამ მხოლოდ სხდომის 



თავმჯდომარის თანხმობით უფლება აქვს ამ დებულებით (რეგლამენტით) დადგენილი 

წესით და სიტყვით გამოსვლის ხანგრძლივობის დაცვით დასვას შეკითხვები 

მომხსენებელთან და თანამომხსენებელთან, გააკეთოს განმარტება, განცხადება, ინფორმაცია 

ან მიმართვა. 

4. თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველს, საზოგადოებრივი, 

პოლიტიკური ორგანიზაციების, იურიდიული პირების და მოქალაქეთა ჯგუფების 

წარმომადგენელს უფლება აქვს გამოვიდეს მომხსენებლად ან თანამომხსენებლად, აგრეთვე 

მონაწილეობა მიიღოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი 

სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე საკითხის განხილვის დებატებში. ამ უფლების გამოსაყენებლად 

თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებული ამომრჩეველი, საზოგადოებრივი, 

პოლიტიკური ორგანიზაციების, იურიდიული პირების და მოქალაქეთა ჯგუფების 

წარმომადგენელი ვალდებულია სხდომამდე 2 დღით ადრე მაინც წერილობით მიმართოს 

საკრებულოს აპარატს. 

5. საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის 

სხდომაზე დამსწრე (მონაწილე) პირი ვალდებულია დაიცვას ამ დებულების (რეგლამენტის) 

დადგენილი სხდომაზე წესრიგის დაცვის წესები. 

6. ყველას აქვს უფლება ვინაობის მითითებით ან მის გარეშე საკრებულოს, საკრებულოს 

ბიუროს, საკრებულოს კომისიას, საკრებულოს დროებით სამუშაო ჯგუფს, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის თანამდებობის პირებს  წარუდგინოს საკუთარი მოსაზრება მათ 

უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხებთან დაკავშირებით.  
 

მუხლი 100.    საზოგადოებრივი დარბაზი და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 

 

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის გამჭვირვალეობისა 

და თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობის 

მიზნით იქმნება სათათბირო საკონსულტაციო ორგანო: ბათუმის თითოულ 

ადმინისტრაციულ  ერთეულში საზოგადოებრივი დარბაზი და საკრებულოში სამოქალაქო 

მრჩევევლთა საბჭო. 

2. საზოგადოებრივი დარბაზი იქმნება ქალაქ ბათუმის თითოეულ ადმინისტრაციულ 

ერთეულში. საზოგადოებრივი დარბაზი შედგება ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში რეგისტრირებული ამომრჩევლებისა და ამ ერთეულში მოქმედი იურიდიული 

პირების წარმომადგენლებისაგან. საზოგადოებრივი დარბაზის წევრთა რეგისტრაციას 

ახდენს შესაბამის ადმინისტრაციუყლ ერთეულში ქალაქ ბათუმის მერის წარმომადგენელი. 

საზოგადოებრივი დარბაზი პირველ სხდომაზე საკუთარი შემადგენლობიდან, დამსწრეთა 

ხმების უმრავლესობით, ღია კენჭისყრით, 2  წლის ვადით ირჩევს დარბაზის თავმჯდომარეს.  

საზოგადოებრივი დარბაზის წევრთა რაოდენობა არ შეიძლება იყოს შეზღუდული. 

4. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო არის საკრებულოს მუდმივმოქმედი სათათბირო-

საკონსულტაციო ორგანო. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო შედგება საზოგადოებრივი 

დარბაზის თითო წარმომადგენლისა და ქალაქ ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, ბიზნესს სექტორისა და მასმედიის საშუალებების ორ-ორი 

წარმომადგენლებისაგან, რომელთა არჩევა და შეცვლა ხდება შესაბამისი სექტორთან 

კონსულტაციის შედეგების შესაბამისად. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრები აირჩევიან 

ორი წლის ვადით.  



4. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის კოორდინირებისა და ორგანიზების 

მიზნით, საბჭო თავის შემადგენლობიდან ირჩევს საბჭოს სპიკერს, რომელიც 

უზრუნველყოფს საბჭოს სხდომებს შორის პერიოდში საბჭოს წევრთა სამუშაო შეხვედრების 

ორგანიზებას და წარმართვას. 

5. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო უფლებამოსილია: 

ა) წინასწარ განიხილოს საკრებულოს სამუშაო გეგმის პროექტები და საკრებულოს 

ან/და საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგის პროექტები, გამოთქვას თავისი მოსაზრებები და 

რეკომენდაციები განხილულ პროექტებთან დაკავშირებით; 

ბ) შესთავაზოს საკრებულოს ან/და საკრებულოს ბიუროს დღის წესრიგში ცალკეული 

საკითხების შეტანა; 

გ) წინასწარ განიხილოს საკრებულოს სხდომაზე განსახილველი ნორმატიული 

აქტების პროექტები და გამოთქვას თავის მოსაზრებები; 

დ) მოითხოვოს საკრებულოს ბიუროსა და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 

ერთობლივი სხდომის ჩატარება სპეციალური დღის წესრიგით; 

ე) მოამზადოს, განიხილოს და წარუდგინოს საკრებულოს და/ან მერს წინადადებები  

შესაბამის თვითმმართველ ერთეულში არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო 

გადაწყვეტის გზების შესახებ; 

ვ) მონაწილეობა მიიღოს თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის გამოკითხვების 

და საზოგადოებრივი განხილვების ჩატარების ორგანიზებაში; 

ზ) კოორდინაცია გაუწიოს ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შექმნილ 

საზოგადოებრივი დარბაზების საქმიანობას;  

6. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრს უფლება აქვს: 

ა) დაესწროს და წინასწარი წერილობითი მიმართვის გარეშე მონაწილეობა მიიღოს 

საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე 

საკითხის განხილვის დებატებში, დასვას შეკითხვები მომხსენებელთან და 

თანამომხსენებელთან, გააკეთოს განმარტება, განცხადება, ინფორმაცია ან მიმართვა;  

ბ) შევიდეს და გადაადგილდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 

ადმინისტრაციულ შენობაში, ამ ორგანოს საჯარო მოსამსახურეთათვის დაწესებული რეჟიმის 

(სპეციალურის გარდა) ფარგლებში; 

გ) შეუფერხებლად შეხვდეს თვითმმართველობის თანამდებობის პირებს, 

გამოითხოვოს და მიიღოს საჭირო ინფორმაცია სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 

უფლებამოსილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; 

დ) საკრებულოს, საკრებულოს კომისიას, საკრებულოს დროებით სამუშაო ჯგუფს 

წერილობით წარუდგინოს თავისი შენიშვნები და მოსაზრებები ნორმატიული აქტის 

პროექტის თაობაზე, რომლებიც უნდა დაერთოს ნორმატიული აქტის პროექტს; 

ე) ისარგებლოს დებულებით დადგენილი სხვა უფლებამოსილებებით. 

6. საზოგადოებრივი დარბაზის და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის 

ორგანიზაციის  სხვა დეტალური წესები და პრინციპები განისაზღვრება დებულებით, 

რომელსაც სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წარდგინებით განკარგულებით ამტკიცებს 

საკრებულო.  
 

 

 

მუხლი 101. საკრებულოს დადგენილების პროექტის პეტიციით ინიცირების წესი 
 

1. თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ არა ნაკლებ 5 კაციან ჯგუფს უფლება 

აქვს მიმართოს საკრებულოს აპარატს განცხადებით საკრებულოს დადგენილების პროექტის 



პეტიციით ინიცირების პროცედურის დაწყების შესახებ. პეტიცია შეიძლება 

ითვალიწინებდეს, როგორც ახალი ნორმატიული აქტის მიღებას ისე არსებულ ნორმატიულ 

აქტში ცვლილებას ან მის გაუქმებას. 

2. განცხადება შეტანილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, რომელსაც ხელს უნდა 

აწერდეს საინიციატივო ჯგუფის არა ნაკლებ 5 წევრი. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად შედგენილი 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი და განმარტებითი ბარათი, უნდა იყოს მითითებული 

ნორმატიული აქტის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის სავარაუდო დრო, პროექტის 

ავტორის (ავტორების) და საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული მომხსენებლის ვინაობა და 

მისამართი. 

3. საკრებულოს აპარატი დაუყოვნებლივ რეგისტრაციაში ატარებს შემოტანილ 

განცხადებას და განცხადების შემომტან პირს გადასცემს ხელმოწერების შეგროვებისათვის 

პეტიციის მხარდამჭერთა სიის ბლანკებს.  

4. მხარდამჭერთა სიის ბლანკში მითითებული უნდა იყოს თვითმმართველ ერთეულში 

რეგისტრირებულ ამომრჩევლის: 

ა) სახელი და გვარი; 

ბ) დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი); 

გ) პირადი ნომერი საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის (პასპორტის) 

მიხედვით; 

დ)  რეგისტრაციის ადგილი საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის მიხედვით; 

ე) ხელმოწერის თარიღი; 

ვ)  ხელმოწერა.  

5. ხელმოწერების შეგროვებას უზრუნველყოფს პასუხისმგებელი პირი (საინიციატივო 

ჯგუფის წევრი). ბლანკში მითითებული უნდა იყოს ხელმოწერების შეგროვებაზე 

პასუხისმგებელი პირის (საინიციატივო ჯგუფის წევრის) სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, 

პირადი ნომერი,  რეგისტრაციის ადგილი (საქართველოს მოქალაქის პიორადობის მოწმობის 

მიხედვით), ხელმოწერით დადასტურების თარიღი და ხელმოწერა, აგრეთვე საკონტაქტო 

ტელეფონის ნომერი. 

6. პეტიციის ინიციატორთა ჯგუფი ვალდებულია მხარდამჭერთა ბლანკების გაცემიდან 

30 დღის ვადაში შეაგროვონ თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 

არა ნაკლებ 1%–ის ხელმოწერები და ჩააბარონ საკრებულოს აპარატს, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში პეტიციას არ გააჩანია იურიდიული ძალა და იგი არ ექვემდებარება შემდგომ 

განხილვს. 

7. საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი პირი რეგისტრაციაში ატარებს შემოტანილ 

პეტიციას და არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში  შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე, 

არათანამიმდევრობით ამოწმებს მხარდამჭერთა ხელმოწერების კანონით დადგენილი 

რაოდენობის 20 პროცენტის ნამდვილობას. თუ გაბათილდა მისი არანაკლებ 10 პროცენტისა, 

იმავე წესით დამატებით ამოწმებს მხარდამჭერთა ხელმოწერების იმავე რაოდენობას. მისი 

არანაკლებ 10 პროცენტის გაბათილების შემთხვევაში მხარდამჭერთა სიის გაბათილებული 

ნაწილი უბრუნდება პეტიციის ინიციატორს და ეძლევა 2 დღის ვადა ხარვეზების შესავსებად. 

პეტიციის ინიციატორთა მიერ წარმოდგენილ მხარდამჭერთა სიის შესწორებულ ნაწილს 

დანარჩენ სიასთან ერთად კვლავ ამოწმებს საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი პირი 

ზემოაღნიშნული წესით. თუ იმავე წესით შემოწმებული მხარდამჭერთა ხელმოწერების 



დადგენილ რაოდენობაზე მეტი კვლავ გაბათილდა, მხარდამჭერთა სია მთლიანად 

ბათილდება და პეტიციის ინიციატორს უარი ეთქმება ინიცირებაზე. 

8. მხარდამჭერთა სიაში ამომრჩევლის ხელმოწერა ბათილად მიიჩნევა, თუ: 

ა) მითითებული არ არის ან არასრულად არის მითითებული სახელი და გვარი; 

ბ) მითითებული არ არის ან არასრულად არის მითითებული დაბადების თარიღი  

(წელი, თვე და რიცხვი); 

გ) მითითებული არ არის ან არასრულად არის მითითებული რეგისტრაციის ადგილი 

(დასახლებული პუნქტი, ქუჩა, სახლისა და ბინის ნომრები); 

დ) ხელმოწერის თარიღი მითითებული არ არის ან არ ემთხვევა მხარდამჭერთა სიის 

შედგენის  ვადას;  

ე) არ არის ხელმოწერილი ან ხელმოწერა შესრულებულია სხვა პირის მიერ და ამას 

წერილობით ადასტურებს ამომრჩეველი, რომლის ნაცვლადაც შესრულებულია ხელმოწერა;  

ვ) ხელმომწერი არ არის თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებული ამომრჩეველი; 

ზ) არასრულად ან არასწორად არის მითითებული პირადი ნომერი (საქართველოს 

მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის მიხედვით) 

9. ბათილია ყველა ხელმოწერა, შესრულებული იმ ბლანკზე, რომელიც 

დადასტურებული არ არის ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ 

დადგენილი წესით, ან რომელიც არის საკრებულოს აპარატის ბეჭდით დამოწმებული. 

10. საკრებულო ვალდებულია პეტიციის წესით შემოტანილი პროექტი 

რეგისტრაციიდან ერთი თვის ვადაში განიხილოს საკრებულოს სხდომაზე. 

11. საკრებულოს სხდომაზე პეტიციის წესით შემოტანილი პროექტის განხილვაში 

მომხსენებლის სტატუსით, სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობს პროექტის 

ინიციატორთა მიერ დანიშნული მომხსენებელი. 

12. პეტიციის ფორმა მტკიცდება საკრებულოს განკარგულებით. პეტიციის ფორმა 

გაცემამდე დამოწმებული უნდა იყოს საკარებულოს აპარატის ბეჭდით. 
 

მუხლი 102. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს და/ან თანამდებობის 

პირისადმი მიმართვა 
 

1. ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მიმართოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოს და/ან თანამდებობის პირს მათ უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხის 

გადასაწყვეტად.  

2. მიმართვა შეიძლება შეეხებოდეს როგორც იმ საკითხებს, რომელიც უშუალოდ და 

პირდაპირ ეხება ამ პირის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, ასევე შეიძლება შეეხებოდეს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციაში შემავალი საკითხის შესწავლას, 

გადაწყვეტილების მომზადებას, მიღებას, მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვას ან 

გაუქმებას. 

3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო და/ან თანამდებობის პირი 

ვალდებულია საქართველოს კანონის ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსით” დადგენილ ვადებში განიხილოს და გასცეს პასუხი მიმართვაზე. 
 

მუხლი 103. საკრებულოს მიერ ამომრჩეველთა მოსმენის წესი (საკრებულოს „ღია კარის 

სხდომა“) 
 



1. სამ თვეში ერთხელ მაინც საკრებულო სხდომათა დარბაზში ატარებს 

თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა მოსმენას 

(საკრებულოს „ღია კარის სხდომას"). 

2. ამომრჩეველთა მოსმენა (საკრებულოს ,,ღია კარის სხდომა") ტარდება საკრებულოს 

თავმჯდომარის ბრძანებით. ბრძანება გამოიცემა მოსმენამდე 7 დღით ადრე მაინც. 

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება 7 დღით ადრე განთავსდება საკრებულოს ვებ–

გვერდზე და საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე. საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება 

შეიძლება გამოქვეყნდეს აგრეთვე შესაბამისი ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების 

მეშვეობით. 

3. ამომრჩეველთა მოსმენას ესწრება საკრებულოს თანამდებობის პირები და 

საკრებულოს წევრები, მერი ან/და მერიის სხვა უფლებამოსილი თანამდებობის პირები. 

4. „ღია კარის სხდომაში” მონაწილეობის მისაღებად თვითმმართველ ერთეულში 

რეგისტრირებულმა ამომრჩეველმა განცხადებით უნდა მიმართოს საკრებულოს აპარატს ,,ღია 

კარის სხდომის” ჩატარებამდე ორი დღით ადრე მაინც. 

5. საკრებულოს აპარატი რეგისტრაციაში ატარებს შემოსულ განცხადებებს და ადგენს 

„ღია კარის სხდომაში” გამომსვლელთა სიას. 

6. „ღია კარის სხდომაში“ მონაწილეთა რიგითობა განისაზღვრება განცხადების 

შემოტანის მიხედვით. 

7. „ღია კარის სხდომაში“ მონაწილე ყველა პირს ეძლევა გამოსვლისათვის არა უმეტეს 5 

წუთი. 

8. „ღია კარის სხდომაზე“ დასმულ საკითხებზე დებატები არ იმართება. „ღია კარის 

სხდომაზე“ გამომსვლელი ამომრჩევლისათვის დაზუსტებისათვის კითხვის დასმის უფლება 

აქვს მხოლოდ სხდომის თავმჯდომარეს. 

9. საკრებულოს აპარატი უზრუნველყოფს „ღია კარის სხდომის“ ოქმის შედგენას, 

სხდომაზე დასმულ საკითხების აღრიცხვას და წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს უახლოეს 

სხდომას, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას წარმოდგენილი საკითხების შესაბამის 

კომისიისათვის ან/და მერისათვის განსახილველად გადაცემის შესახებ. 

10. საკრებულოს აპარატი აცნობებს „ღია კარის სხდომაზე“ მონაწილე პირს მის მიერ 

დასმული საკითხის განხილვის მიმდინარეობის შესახებ და აკონტროლებს დასმული 

საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში გადაწყვეტას.  
 

მუხლი 104. ამომრჩეველთა მიერ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის წესი 
 

1. თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 5 კაციან 

საინიციატივო ჯგუფს უფლება აქვს მიმართოს საკრებულოს აპარატს განცხადებით 

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის პროცედურის დაწყების შესახებ. 

2. განცხადება შეტანილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, რომელსაც ხელს უნდა 

აწერდეს ამ საკითხის ინიციატორები. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს რიგგარეშე სხდომის 

მოწვევის მოტივაცია, სხდომის დღის წესრიგის პროექტი განსახილველი საკითხის 

(საკითხების) ასახვით, დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის პროექტი (პროექტები) განმარტებით ბარათებთან ერთად.  

3. საკრებულოს აპარატი დაუყოვნებლივ რეგისტრაციაში ატარებს შემოტანილ 

განცხადებას და განცხადების შემომტან პირს (პირებს) გადასცემს ხელმოწერების 

შეგროვებისათვის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის მხარდამჭერთა სიის ბლანკებს, 

რომლის ფორმას განკარგულებით ამტკიცებს საკრებულო.  



4. რიგგარეშე სხდომის მოწვევის ინიციატორები ვალდებულია მხარდამჭერთა ბლანკების 

გაცემიდან 30 დღის ვადაში შეაგროვოს თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ 

ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის არა ნაკლებ 3%–ის ხელმოწერები და ჩააბარონ 

საკრებულოს აპარატს, წინააღმდეგ შემთხვევაში რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 

განცხადება არ დაკმაყოფილდება. 

5. თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 

არა ნაკლებ 3%–ის ხელმომწერთა ნამდვილობის დადასტურების შემთხვევაში საკრებულოს 

რიგგარეშე სხდომა უნდა ჩატარდეს ხელმოწერათა ჩაბარებიდან 7 დღის ვადაში. 
 

მუხლი 105. ამომრჩეველთა მოთხოვნით მოწვეული საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 

ჩატარების წესი 
 

1. ამომრჩეველთა მოთხოვნით მოწვეული საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის 

წესრიგი განისაზღვრება და მტკიცდება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის 

მოთხოვნის ინიციატორი ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი სხდომის 

დღის წესრიგის პროექტის მიხედვით და ასეთ პროექტში ასახული განსახილველი 

საკითხების თანმიმდევრობის დაცვით. 

2. ამომრჩეველთა მოთხოვნით მოწვეული საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ტარდება 

საჯაროდ.  

3. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის მოთხოვნის ინიციატორებს და/ან მათ 

მიერ წარდგენილ პირს ეძლევა შესაძლებლობა საკრებულოს დებულებით (რეგლამენტით) 

დადგენილი წესით მონაწილეობა მიიღოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგით 

გათვალისწინებული ყველა საკითხის განხილვაში, მათ შორის წარმოადგინოს მოხსენება, 

გასცეს პასუხები და განმარტებები განსახილველი საკითხის ირგვლივ დასმულ კითხვებზე, 

გაეცნოს საკრებულოს გადაწყვეტილების პროექტს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგით 

გათვალისწინებულ ყველა საკითხზე და  გამოთქვას შენიშვნები, მოსაზრებები ან/და 

რეკომენდაციები საკრებულოს გადაწყვეტილების პროექტთან მიმართებით. 

 

მუხლი 106. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა 
 

1. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა ხდება ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოს მიერ განსახილველ საკითხზე მოსახლეობის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, 

აგრეთვე სხვა გაერთიანებების მიერ გამოთქმული შენიშვნების, წინადადებების, 

რეკომენდაციების შეგროვების, სისტემატიზაციისა და საკითხზე მათი დამოკიდებულების 

წარმოჩენის მიზნით. 

2. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ფორმებია: 

ა) საერთო კრება; 

ბ) მოსახლეობის გამოკითხვა; 

გ) ინტერაქტიური განხილვა სატელევიზიო გადაცემის, ინტერნეტის ან მასობრივი 

ინფორმაციის და კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამოყენებით. 

3. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის შედეგები ქვეყნდება და სავალდებულოა იქნეს 

მოსმენილი საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს 

დროებითი სამუშაო ჯგუფის, მერიის სტრუქტურული ერთეულისა და ტერიტორიული 

ორგანოს მიერ საკითხის განხილვისას. 
 



მუხლი 107. დასახლების საერთო კრება 
 

1. დასახლებისათვის უმნიშვნელოვანესი სოციალურ-ეკონომიკური საკითხის 

განხილვის მიზნით შეიძლება ჩატარდეს დასახლების ამომრჩეველთა საერთო კრება. 

2. საერთო კრებაში მონაწილეობას ღებულობენ დასახლებაში მცხოვრები საარჩევნო 

უფლების მქონე მოქალაქენი. 

3. საერთო კრება ტარდება: 

ა) საკრებულოს თავმჯდომარის, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის ან 

საკრებულოს ფრაქციის ინიციატივით; 

ბ) მერის ინიციატივით; 

გ) დასახლებაში მცხოვრებ ამომრჩეველთა 1%-ის, მაგრამ არა ნაკლებ 50 პირის ინიცია-

ტივით. 

4. საერთო კრება ტარდება ინიციატორის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, 

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით, რომელიც უნდა გამოიცეს კრების ჩატარებამდე 7 

დღით ადრე მაინც. 

5. დასახლებაში, რომლის მოსახლეობის რაოდენობა აღემატება 1000 კაცს, საერთო 

კრება ტარდება რამდენიმე ჯგუფად ერთი და იმავე ან სხვადასხვა დღეს. 

6. დასახლების საერთო კრებაზე არ შეიძლება გამოტანილი იქნეს ერთ საკითხზე მეტი, 

რაც არ გამორიცხავს დასახლების საერთო კრების მიერ საკუთარი ინიციატივით 

ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ სხვა საკითხების 

განხილვას. 

7. დასახლების საერთო კრებას ვალდებულია ესწრებოდეს მერიის რწმუნებული, ამ 

საარჩევნო ოლქიდან არჩეული საკრებულოს წევრი და საკრებულოს აპარატის 

წარმომადგენელი, რომელიც ადგენს დასახლების საერთო კრების ოქმს და აცნობს მას კრების 

მონაწილეებს. 

8. დასახლების საერთო კრების ოქმში შეიტანება დასახლების საერთო კრების 

ჩატარების დრო და ადგილი, საერთო კრებაზე მონაწილეთა რაოდენობა, განხილული 

საკითხი (საკითხები), მიღებული გადაწყვეტილება (გადაწყვეტილებები).  

9. დასახლების საერთო კრების ოქმი წაკითხული უნდა იქნეს დასახლების საერთო 

კრებაზე და გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით ხელს აწერენ კრებაზე დამსწრე 

მერიის  რწმუნებული, ამ დასახლებიდან არჩეული საკრებულოს წევრი,  საკრებულოს 

აპარატის წარმომადგენელი და კრების არა ნაკლებ ხუთი მონაწილე. 

10. დასახლების საერთო კრების გადაწყვეტილებას ამ დებულებით (რეგლამენტით) 

დადგენილი წესით აქვეყნებს საკრებულოს აპარატი კრების ჩატარებიდან ხუთი დღის 

ვადაში. 

 

მუხლი 108. მოსახლეობის გამოკითხვა 
 

1. მოსახლეობის გამოკითხვა ტარდება თვითმმართველი ერთეულში მცხოვრებ 

ამომრჩევლებში ან მათ ნაწილში (დასახლებაში ან დასახლებათა ჯგუფში) ადგილობრივი 

თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხზე მოსახლეობის აზრის 

გაგების მიზნით. 

2. გამოკითხვა ტარდება საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე. 

3. გამოკითხვის ჩატარების ინიციატორი შეიძლება იყოს საკრებულოს თავმჯდომარე, 

ბიურო, საკრებულოს კომისია, საკრებულოს ფრაქცია ან მერი. 



4. გამოკითხვის ჩატარების ორგანიზებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 

5. გამოკითხვის ჩატარების ფორმას (შერჩევითი სოციოლოგიური გამოკითხვა, 

თვითმმართველი ერთეულის (დასახლების, დასახლების ჯგუფის) მოსახლეობის 

გამოკითხვა ერთ კონკრეტულ საკითხზე და ა.შ.) განსაზღვრავს გამოკითხვის ჩატარების 

ინიციატორი. 

6. მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგებს ამ დებულებით (რეგლამენტით) დადგენილი 

წესით აქვეყნებს საკრებულოს აპარატი შედეგების შეჯამებიდან ხუთი დღის ვადაში. 

 

მუხლი 109. მოქალაქეთა მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის განხორციელება 
 

მოქალაქეთა მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე 

საზოგადოებრივი კონტროლის განხორციელების უზრუნველყოფის ფორმებია: 

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირების მიერ 

გაწეული საქმიანობაზე პერიოდული ანგარიშის ჩაბარება; 

ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ 

უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე (თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტი, 

ადგილობრივი ბიუჯეტი, მუნიციპალური პროგრამები, ადმინისტრაციული ერთეულების 

შექმნა და გაუქმება, შესყიდვის განხორციელება, რომლის ღირებულებაც აღემატება 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების 5%, თვითმმართველი ერთეულის სიმბოლოკა, 

გეოგრაფიულ ობიექტებისათვის სახელწოდებების მინიჭება და სხვ.) გადაწყვეტილების 

მიღებამდე  საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ვალდებულება; 

გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და თანამდებობის პირების 

საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტების გამოქვეყნება და მათი ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა. 

 

მუხლი 110. საკრებულოს წევრის შეხვედრები ამომრჩევლებთან 
 

1. საკრებულოს წევრი ვალდებულია საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული 

გრაფიკის შესაბამისად სამ თვეში ერთხელ მაინც მოაწყოს საჯარო შეხვედრები 

თვითმმართველი ერთეულის ამომრჩევლებთან. ამომრჩევლებთან შეხვედრების გრაფიკი  

მტკიცდება საკრებულოს შესაბამის წევრთან შეთანხმებისა და მასთან კონსულტაციის 

საფუძველზე. 

2. საკრებულოს წევრის ამომრჩევლებთან შეხვედრა შეიძლება გაიმართოს წინასწარ 

შედგენილი დღის წესრიგით ან მის გარეშე. საკრებულოს წევრის მიერ ამომრჩევლებთან 

შეხვედრის მიზნით შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს საკრებულოს დარბაზი, სხვა შენობა 

ან შეხვედრა ჩატარდეს ღია ცის ქვეშ. 

3.  საკრებულოს წევრის მიერ ამომრჩევლებთან შეხვედრის დღე, ადგილი, საათები, 

აგრეთვე დღის წესრიგი (მისი არსებობის შემთხვევაში) ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით 

ქვეყნდება საკრებულოს აპარატის მიერ შეხვედრამდე ერთი კვირით ადრე მაინც. 

4. საკრებულოს წევრის ამომრჩევლებთან შეხვედრის ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს 

საკრებულოს აპარატი. ამომრჩევლებთან შეხვედრის ოქმს ხელს აწერს საკრებულოს წევრი. 

ოქმი საკრებულოს თავმჯდომარის ვიზირების შემდეგ ინახება საკრებულოს აპარატში. 

 

 



 

 

მუხლი 111. საკრებულოს წევრის ანგარიში 

1. საკრებულოს წევრი (მათ შორის საკრებულოს თანამდებობის პირი) ვალდებულია 

კვარტალში ერთხელ, მიმდინარე კვარტალის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში, 

საკრებულოს შესაბამისი განკარგულებით დამტკიცებული ფორმით, საკრებულოს 

წარუდგინოს ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

2. საკრებულოს აპარატი ვალდებულია უზრუნველყოს ამ მუხლის 1-ლი პუნქტით 

გათვალისწინებული ანგარიშის პროაქტიულად გამოქვეყნება დადგენილი წესის მიხედვით 

საკრებულოს წევრის მიერ ანგარიშის წერილობითი ფორმით, ოფიციალურად ანგარიშის 

წარდგენიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.“. 

 

 

მუხლი 112. საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 
 

1. საკრებულოს თავმჯდომარე მოვალეა წელიწადში ერთხელ მაინც საკრებულოს 

წარუდგინოს ანგარიში მის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ. 

2. საკრებულოს წევრთა ერთი მესამედის მოთხოვნით საკრებულოს თავმჯდომარე 

მოვალეა ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან ერთი თვის ვადაში წარმოადგინოს მისი მუშაობის 

შესახებ რიგგარეშე ანგარიში. 

3.  საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიშის ტექსტი, ანგარიშის წარდგენის დღე, 

ადგილი და საათი ამ დებულებით (რეგლამენტით)დადგენილი წესით ქვეყნდება 

საკრებულოს აპარატის მიერ ანგარიშის წარდგენამდე ერთი კვირით ადრე მაინც. 

4. საკრებულოს თავმჯდომარე ვალდებულია წელიწადში ერთხელ მაინც შეადგინოს და 

გამოაქვეყნოს საკრებულოს მუშაობის ანგარიში.  

5. საკრებულოს აპარატი უზრუნველყოფს საკრებულოს მუშაობის ანგარიშის ტექსტის 

გამოქვეყნებას ამ დებულებით (რეგლამენტით)დადგენილი წესით. 

 

 

მუხლი 113. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის 

პირების საქმიანობის ანგარიშები 
 

საკრებულო, საკრებულოს ბიურო, საკრებულოს კომისია, საკრებულოს ფრაქცია, მერი, 

მერიის სტრუქტურული ერთეულები და ტერიტორიული ორგანოები ვალდებულნი არიან ამ 

დებულებით (რეგლამენტით) დადგენილი წესით წელიწადში ერთხელ მაინც გამოაქვეყნონ 

ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

 

მუხლი  114. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და თანამდებობის 

პირების საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტების გამოქვეყნება და მათი ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 
 

საკრებულოს აპარატი ვალდებულია ამ რეგლამენტით გათვალიწინებული 

დოკუმენტები ან/და ინფორმაცია გამოაქვეყნოს საკრებულოს ვებ–გვერდზე, ყველასათვის 

ხელმისაწვდომ და თვალსაჩინო ადგილას განთავსებულ სპეციალურ სტენდზე, ასევე 

საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ადგილობრივ გაზეთში. თუ დოკუმენტი 



დიდი მოცულობისაა, სპეციალურ სტენდსა და გაზეთში ქვეყნდება მხოლოდ ამ დოკუმენტის 

დასახელება, მოკლე შინაარსი და მითითება, რომ მისი გაცნობა შესაძლებელია საკრებულოს 

აპარატში ან/და მერიის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულში. 

   

 


