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თავი XVII. მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის 

განხორციელებაში 

 
 

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.  
 

 

 


