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მცხეთისა და გორის  რაიონის მუნიციპალიტეტების საქმიანობის გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების ამაღლების ხელშეწყობა 

(ანგარიში მოიცავს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მონიტორინგის შედეგებს) 

ავტორი: ნანა სანებლიძე 

 

შესავალი 

არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საზოგადოებრივმა დამცველმა და ადამიანის უფლებათა 

ცენტრმა, 2015 წლის 15 დეკემბრიდან 2015 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით განახორციელეს 

ერთობლივი პროექტი - „მცხეთისა და გორის  რაიონის მუნიციპალიტეტების საქმიანობის 

გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ამაღლების ხელშეწყობა“. პროექტის მიზანს 

წარმოადგენდა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმისა და ამ პროცესში 

დემოკრატიული პრინციპების განმტკიცების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტების საქმიანობის 

მონიტორინგის გზით. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა განახორციელა მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის მონიტორინგი. 

 

მონიტორინგი განხორციელდა შემდეგი მეთოდოლოგიით: 

 

1. საკრებულოს საქმიანობის კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამჭვირვალობის 

მექანიზმის მუშაობის მონიტორინგი. 

 

პროექტის აღნიშნული კომპონენტი განხორციელდა საკრებულოს კომისიებისა და 

საკრებულოს სხდომების მონიტორინგის გზით. ადამიანის უფლებათა ცენტრი 

აწარმოებდა წერილობით და ზეპირ კომუნიკაციას საკრებულოს აპარატის უფროსთან 

და საკრებულოს ხუთივე კომისიის თავმჯდომარესთან, რომლებიც ორგანიზაციას 

აწვდიდნენ ინფორმაციას სხდომების შესახებ. გარდა ამისა, ადამიანის უფლებათა 

ცენტრი რეგულარულად აგზავნიდა განცხადებებს საკრებულოში და გამოითხოვდა 

პროექტისათვის საინტერესო ინფორმაციას.  

 

2. შერჩეული მიზნობრივი პროგრამების მიმდინარეობისა და შესრულების 

მონიტორინგი 

 

ადამიანის უფლებათა ცენტრი ახორციელებდა მუნიციპალიტეტის სოციალური 

პროგრამის მიმდინარეობის მონიტორინგს, ახორციელებდა პრაქტიკულ 

მონიტორინგს და ამუშავებდა გამგეობიდან გამოთხოვილ სხვადასხვა ინფორმაციას.  

 

3. თვითმმართველობებში საჯარო ინფორმაციის გაცემის პროცედურების მონიტორინგი 
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ადამიანის უფლებათა ცენტრი მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან და საკრებულოდან 

რეგულარულად გამოითხოვდა სხვადასხვა ინფორმაციას და აკვირდებოდა 

ინფორმაციის გაცემის წესების შესრულებას. ორგანიზაციამ ასევე მუნიციპალიტეტის 

გამგეობიდან და საკრებულოდან გამოითხოვა და დაამუშავა საჯარო ინფორმაციის 

რეესტრის მონაცემები. 

 

4. თვითმმართველობების წარმომადგენლების, გამგეობის თანამშრომლებისა და ასევე 

საკრებულოს წევრების მოსახლეობასთან შეხვედრების მონიტორინგი 

 

ადამიანის უფლებათა ცენტრი ესწრებოდა გამგებლის მოსახლეობასთან შეხვედრებს. 

ორგანიზაცია რეგულარულად უკავშირდებოდა დეპუტატებს მათ მიერ გასამართი 

შეხვედრების თაობაზე, აღნიშნულ შეხვედრებზე დასწრების მიზნით. თუმცა, უნდა 

აღინიშნოს, რომ დეპუტატების უმრავლესობის განცხადებით, მათ არ აქვთ ასეთი 

შეხვედრების გრაფიკი. 

 

5. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და რეგიონის სახელმწიფო 

რწმუნებულ-გუბერნატორს შორის სამართლებრივი ურთიერთობის მონიტორინგი 

 

სამხარეო-საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის ჩატარების შესახებ სამჯერ მივმართეთ 

გუბერნატორს, მისგან პასუხი არ მიგვიღია არცერთ წერილზე. გარდა ამისა, ბოლო 

თვეებში სამხარეო საკორდინაციო საბჭოს გამართვის შესახებ არანაირი ინფორმაცია 

არ მოიპოვება ინტერნეტ რესურსებში.  

 

 

1. საკრებულოს საქმიანობის კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

გამჭვირვალობის მექანიზმის მუშაობის მონიტორინგი 

 

1.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდი 

მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდის ერთ-ერთი უმთავრესი დანიშნულებაა ხელი შეუწყოს 

საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობას თვითმმართველი ორგანოების მიერ 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში, მათი ინტერესების გასათვალისწინებლად.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

აქვს საჯარო ინფორმაციის ხელისაწვდომობის დაუბრკოლებელ უზრუნველყოფას.   
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მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველ ერთეულს გააჩნია ვებ-გვერდი  და ვებ-

გვერდის დებულება, რომლის შესაბამისადაც ვებ-გვერდზე ხდება ინფორმაციის განახლება. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორი რეგულარულად ეცნობა მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდს - www.mtskheta.org.ge. შეიძლება ითქვას, რომ ამ 

დროისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული არაერთი  მოთხოვნაა დარღვეული. 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 134-ე მუხლით განსაზღვრულია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის 

ამსახველი დოკუმენტების გამოქვეყნება და მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე.  

საკრებულოს აპარატი ვალდებულია გამოაქვეყნოს:  

 ცნობა საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის სხდომის 

ჩატარების ადგილის, დროისა და დღის წესრიგის თაობაზე და განსახილველ 

საკითხებზე დაინტერესებულ პირთა მიერ მოსაზრებების წარდგენის ვადის შესახებ - 

შესაბამისი სხდომის ჩატარებამდე 7 დღით ადრე მაინც;  

 საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმები - 

ხელმოწერიდან 2 დღის ვადაში; 

 საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკის - 

გრაფიკის დამტკიცებიდან 2 დღის ვადაში; 

 საკრებულოს წევრის მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრის დღე, ადგილი, საათები და 

დღის წესრიგი (მისი არსებობის შემთხვევაში) - შეხვედრამდე ერთი კვირით ადრე 

მაინც; 

 საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის მუშაობის წლიურ 

ანგარიში - წარდგენიდან 5 დღის ვადაში; 

 და ა.შ. 

ჩამოთვლილთაგან არცერთი ინფორმაცია არ არის განთავსებული მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ვებ-გვერდზე 

სრულადაა გამოქვეყნებული საკრებულოს დადგენილებები და განკარგულებები. 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება სხვადასხვა მიზნობრივი პროგრამები, რომელიც 

სხვადასხვა სფეროს მოიცავს. დაფინანსებული პროგრამების მიმდინარეობის ფარგლებში 

მნიშვნელოვანია, რამდენად გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია ყველა ფიზიკური თუ 

იურიდიული პირისათვის ინფორმაცია ამ პროცესზე. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ვებ-

გვერდზე არ არის ინფორმაცია მიმდინარე და განხორციელებული პროგრამებისა და 

პროექტების შესახებ. 

http://www.mtskheta.org.ge/
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აუცილებელია, მცხეთის მუნიციპალიტეტმა უმოკლეს დროში აღმოფხვრას არსებული 

პრობლემები, რათა მოსახლეობამ შეძლოს სასურველი ინფორმაციის მიღება უმოკლეს 

დროში. 

2014 წელს შეიქმნა მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოფიციალური ფეისბუქ- 

გვერდი (https://www.facebook.com/mtskhetis?fref=ts). მისი მიზანია მოსახლეობის 

ინფორმირება მცხეთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ადამიანის 

უფლებათა ცენტრის მონიტორი აკვირდება აღნიშნულ გვერდს. გვერდის საშუალებით 

ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გაეცნოს მცხეთის მუნიციპალიტეტის დღის მთავარ 

მოვლენებს. აქ ძირითადად განთავსებულია ინფორმაცია კულტურული ღონისძიებების 

შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ საკრებულოს აპარატმა ფეისბუქ გვერდზე განათავსოს 

ინფორმაციას საკრებულოს სხომების შესახებაც, რათა მოქალაქეები იყვნენ 

ინფორმირებულები და სურვილის შემთხვევაში, შეძლონ სხდომებზე დასწრება. 

 

 

 

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ოფიციალური ფეისბუქ-გვერდი 

(https://www.facebook.com/mtskhetis/info?tab=page_info) შეიქმნა 2014 წელს.  საინფორმაციო 

გვერდი განკუთვნილია მოსახლეობისათვის ახალი ინფორმაციის მიწოდებისა და 

მსჯელობებისათვის ყველა აქტუალურ თემაზე. აქ განთავსებულია ინფორმაცია ზოგიერი 

პროექტის დასრულების და დაწყების შესახებ. გამგეობა ამ მხრივ უფრო აქტიურია, ვიდრე 

https://www.facebook.com/mtskhetis?fref=ts
https://www.facebook.com/mtskhetis/info?tab=page_info
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საკრებულო. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეები არ განიხილავენ გვერდზე 

გავრცელებულ ინფორმაციას. 

 

 

1.2 მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 

საკრებულოს საქმიანობის კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამჭვირვალობის 

მექანიზმი მოიცავს მოქალაქეთა მონაწილეობას ადგილობრივ თვითმმართველობის 

განხორციელებაში. ამისათვის 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.  

მოსახლეობას აქვს უფლება დაესწროს საკრებულოს დაგეგმილ და რიგგარეშე სხდომებს, 

მუდმოქმედი და დროებითი კომისიის სხდომებს. აღნიშნული უფლების რეალიზაციის 

წინაპირობას წარმოადგენს მოსახლეობის სათანადო წესით ინფორმირება.  

მცხეთის უნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 134-ე მუხლის შესაბამისად, 

საკრებულოს აპარატი ვალდებულია გამოაქვეყნოს ცნობა საკრებულოს, საკრებულოს 

ბიუროს, საკრებულოს კომისიის სხდომის ჩატარების ადგილის, დროისა და დღის წესრიგის 

თაობაზე შესაბამისი სხდომის ჩატარებამდე 7 დღით ადრე მაინც. 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგითი სხდომა გაიმართა 2015 წლის 30 იანვარს. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორი აკვირდებოდა მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდს, 

რომელზეც არ გამოქვეყნებულა ინფორმაცია სხდომის ჩატარების დროის, ადგილისა და 
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დღის წესრიგის შესახებ. შესაბამისად, მოსახლეობის უმრავლესობა არ იყო ინფორმირებული 

და ვერც შეძლებდა საკრებულოს სხდომაში მონაწილეობის მიღებასა და მასზე დასწრებას.  

ინფორმაცია სათანადო წესით არ გამოქვეყნებულა არც 20 თებერვლის, 27 თებერვლის, 30 

მარტისა და 30 აპრილის სხდომებამდე.  

1.2.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის რიგითი სხდომა 

საკრებულოს მუნიციპალიტეტის  სხდომა გაიმართა 2015 წლის 30 დეკემბერს 14:00 საათზე. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელმა წინასწარ გამოითხოვა სხდომის დღის 

წესრიგი, რომელიც საკრებულომ ვერ მოგვაწოდა მისი არარსებობის გამო. ჩვენ მიერ დღის 

წესრიგის გაცნობა მოხდა 30 იანვარს, უშუალოდ საკრებულოს თავჯდომარესთან შეხვედრის 

შემდეგ. დღის წესრიგი მოგვაწოდა საკრებულოს აპარატმა.  

საკრებულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 30 იანვრის სხდომას არ ესწრებოდა მოსახლეობა. 

სხდომაზე წარმოდგენილნი იყვნენ მხოლოდ საკრებულოს წევრები და საკრებულოს 

თანამშრომლები. აღნიშნული შესაძლოა გამოიწვია მოსახლეობისთვის სათანადო 

ინფორმაციის მიუწოდებლობამ.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორი და პროექტის კოორდინატორი აკვირდებოდნენ 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 იანვრის რიგითი სხდომის 

მიმდინარეობას. საკრებულოს სხდომას მისი დაწყების დროს ესწრებოდა 17 წევრი.  

საკრებულოს რეგლამენტის მიხედვით, საკრებულოს წევრთა რეგისტრაცია უნდა დაიწყოს 

სხდომამდე 1 საათით ადრე. 30 იანვრის სხდომაზე საკრებულოს წევრთა რეგისტრაცია 

დაიწყო ზუსტად 14:00 საათზე, სხდომის დაწყების დროს, რაც არღვევს რეგლამენტის  

დანაწესს. გარდა ამისა, არ მომხდარა საკრებულოს წევრთა ხელახალი რეგისტრაცია ყოველი 

კენჭისყრის დაწყების წინ, როგორც ამას რეგლამენტის 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტი 

ითვალისწინებს. 

სხდომა გახსნა საკრებულოს თავჯდომარემ. კენჭი ეყარა საკრებულოს სხდომის დღის 

წესრიგს, რომელიც  მიღებულ იქნა ერთხმად. ამის შემდეგ, დაიწყო საკრებულოს დღის 

წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების მოხსენება და მათი განხილვა.  

ზოგადი წესების თანახმად, საკრებულოს სხდომაზე მოხსენების და თანამოხსენების 

მოსმენის შემდეგ საკრებულოს თავჯდომარე საკრებულოს წევრებს და საკრებულოს 

სხდომაზე დამსწრე პირებს აძლევს უფლებას საკითხთან დაკავშირებით კითხვით მიმართონ 

მომხსენებელს (თანამომხსენებელს). საკრებულოს წევრები მომხსენებლებსა და 

თანამომხსენებლებს კითხვით მიმართავდნენ უშუალოდ მოხსენებისა და თანამოხსენების 

დროს, ამასთან, ისინი შეკითხვის დასმის მიზნით არ მიმართავდნენ საკრებულოს 

თავჯდომარეს, როგორც ამას მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 57-ე 

მუხლის მე-6 პუნქტი ითვალიწინებს. 
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აღსანიშნავია, რომ საკრებულოს თავჯდომარე კანონდებლობის მოთხოვნათა დაცვით 

ხელმძღვანელობდა საკრებულოს სხდომას. საკრებულოს წევრები დეტალურად 

განიხილავდნენ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს, სვავდნენ კრიტიკულ 

შეკითხვებს და ცდილობდნენ სიღმისეულად შეესწავლათ დღის წესრიგით 

გათვალისწინებული თითოეული საკითხი.  

 

1.2.3 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის  20 თებერვლის სხდომა 

2015 წლის 20 თებერვალს ჩატარდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე 

სხდომა, რომელიც მოწვეულ იქნა მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარის, 

გურამ ანსიანის ინიციატივით. სხდომის ჩატარების შესახებ გვაცნობა საკრებულოს აპარატის 

თანამშრომელმა, მანვე მოგვაწოდა დღის წესრიგი.  

პროცედურული დარღვევები კვლავ შეინიშნებოდა, კერძოდ რეგლამენტის შესაბამისად არ 

მომხდარა რეგისტრაცია, დარღვეული იყო კითხვების დასმის პროცედურები და ა.შ. 

სხდომის ჩატარების შესახებ არ გავრცელებულა წინასწარი ინფორმაცია მედია 

საშუალებებში. სხდომას არ ესწრებოდა მოსახლეობა, თუმცა ესწრებოდა ერთ-ერთი 

არასამთავრობო ორგნიზაციის წარმომადგენელი. 

 

1.2.4 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 თებერვლის სხდომა 

2015 წლის 27 თებერვალს ჩატარდა მცხეთის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს მორიგი 

სხდომა. სხდომის ჩატარების შესახებ სამი დღით ადრე გვაცნობა საკრებულოს აპარატი 

თანამშრომელმა, მანვე მოგვაწოდა დღის წესრიგი.  

ამჯერადაც, არ გავრცელებულა ინფორმაცია სხდომის ჩატარების შესახებ მედია 

საშუალებებსა და ელექტრონულ ვებ-გვერდზე. სხდომას არ ესწრებოდა მოსახლეობა. 

სხდომას ესწრებოდა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. 

 

1.2.5 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 მარტის სხდომა 

2015 წლის 30 მარტს გაიმართა მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა. 

სხდომის ჩატარების შესახებ 24 მაისს მოგვაწოდეს ინფორმაცია ელექტრონულ ფოსტაზე. 27 

მარტს მცხეთის მუნიციპალიტეტი საკრებულოს აპარატის წევრმა მოგვაწოდა დღის წესრიგი.  

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები დეპუტატებმა განიხილეს და დაამტკიცეს 

დაახლოებით ერთ საათში. მათ სიღრმისეულად არ შეუსწავლიათ ზოგიერთი საკითხი. 
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მაგალითად, დღის წესრიგის მე-4 საკითხი იყო განკარგულების პროექტი: „მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საფეხბურთო კლუბის  „მცხეთას“-ს 

დაფუძნების თაობაზე, 2015 წლის 23 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულების დამტკიცების 

შესახებ“. დეპუტატებმა განკარგულების პროექტი მიიღეს ისე, რომ არ გაცნობიან 

ხელშეკრულების შინაარს, რაც, რა თქმა, უნდა დადებითად ვერ შეფასდება.  

დღის წესრიგის მე-9 საკითხით გათვალისწინეული იყო განკარგულების პროექტი: „მცხეთის 

მუნიციპალიტეტში საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივმოქმედი კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 

წლის 10 სექტებრის 310 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“. კომისიის 

შემადგენლობიდან გავიდა ერთი წევრი და საკრებულომ მის ადგილას დაამტკიცა სხვა პირი, 

თუმცა მისი კანდიდატურის განხილვა და შეფასება არ მომხდარა.    

 

1.2.6 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 აპრილის სხდომა 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორი დაესწრო მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 30 აპრილის რიგით სხდომას. სხდომის ჩატარების შესახებ 

ინფორმაცია მივიღეთ საკრებულოს აპარატის უფროსთან დაკავშირების შემდეგ. 29 აპრილს 

საკრებულოს აპარატის თანამშრომელმა მოგვაწოდა სხდომის დღის წესრიგი.  

დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო 13 საკითხი. დეპუტატებმა თითოეული საკითხი 

დეტალურად შეისწავლეს. მათ არ დააამტკიცეს დღის წესრიგის მე-4 (განკარგულების 

პროექტი  „სოფელ ქსოვრისის დამისამართების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წკუს 22 სექტემბრის #177 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე) და მე-10 (განკარგულების პროექტი: „მცხეთის მუნიციპალიტეტისა საკუთრებაში 

არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“) საკითხები გარკვეული 

უზუსტობების არსებობის გამო.  დანარჩენი საკითხები საკრებულოს დეპუტატებმა 

დაატკიცეს ერთხმად.  

1.2.7 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ივნისის სხდომა 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორი დაესწრო მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2015 წლის 30 ივნისის რიგით სხდომას. სხდომის შესახებ ინფორმაცია მივიღე 

მხოლოდ საკრებულოს აპარატის უფროსთან დაკავშირების შემდეგ. აპარატის თანაშრომელმა 

მოგვაწოდა დღის წესრიგი 30 ივნისს. სხდომის გამართვის ადგილისა და დროის შესახებ 

ინფორმაცია არ გამოქვეყნებულა პროაქტიულად, არც მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე და 

არც ფეისბუკ გვერდზე.  
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სხდომაზე შეინიშნებოდა უმნიშვნელო პროცედურილი დარღვევები, მაგალითად სხდომა 

14:00 საათის ნაცვლად დაიწყო 15:00 საათზე.  

საკრებულოს სხდომა დარბაზის ნაცვლად გაიმართა გუბერნიის სათათბირო ოთახში, სადაც 

არ იყო გამოყოფილი ადგილები მოსახლეობისათვის. სხდომას არ ესწრებოდა არც 

ადგილობრივი მოქალაქე და მედია საშუალების წარმომადგენელი. არასამთავრობო 

ორგანიზაციებიდან სხდომაზე წარმოდგენილი იყო მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ცენტრის 

მონიტორი.  

ადამინის უფლებათა ცენტრი თვლის, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეები 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მონაწილეობას არ იღებენ. 

მონიტორინგის პროცესში გამოვლინდა ინფორმირებულობის საკითხის მნიშვნელოვანი 

დარღვევა, რაც აღნიშნულის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს.  

 

 

 

1.3 მოსახლეობის გამოკითხვა 

1.3.1 შეხვედრა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხდგვერდის მოსახლეობასთან 

ადამიანის უფლებათა ცენტრმა შეიმუშავა კითხვარი, რომლის მიზანია მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეთა ძირითადი პრობლემებისა და საჭიროებების 

იდენტიფიცირება და თვითმმართველობის განხორციელებაში მათი ჩართულობის ხარისხის 

განსაზღვრა.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები 2015 წლის 4 ივნისს იმყოფებოდნენ 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხადგვერში. ისინი შეხვდნენ  მოსახლეობას და 

შეავსეს წინასწარ შემუშავებული კითხვარი. გამოიკითხა 11 მოქალაქე, რომლებმაც 

გამოკითხვაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვეს.  

გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ: 

 11 ადამიანიდან არცერთი არასდროს დასწრებია მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

კომისიების სხდომებს, ისინი არ ფლობენ ინფორმაციას მათი ჩატარების შესახებ; 

 10 მოქალაქის თქმით მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის 

წარმომადგენლები არ შეხვედრიან მათ არჩევნების შემდეგ, მხოლოდ 1-მა პირმა 

განაცხადა, რომ ისინი  მას 4-5 ჯერ შეხვდნენ; 

 გამოკითხულთაგან არცერთ პირს არასდროს გამოუთხოვია საჯარო ინფორმაცია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განმახორციელებელი ორგანოებიდან, თუმცა  
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მათ არაერთხელ მიუმართავთ გამგეობისათვის განცხადებით თავიანთ სოციალურ და 

ინფრასტრუქტურულ პრობლემებთან დაკავშირებით; 

 გამოკითხულთა უმრავლესობამ დაასახელა, რომ სოფელს აქვს გაზიფიცირებისა და 

წყლის პრობლემა. ისინი უარყოფითად აფასებენ მუხათგვერდში გზის დაგების 

სამუშოებს და აცხადებენ, რომ ისინი უხარისხოდ ჩატარდა, რის შედეგადაც 

ახლადგაკეთებული გზის ზოგიერთი მონაკვეთი დაზიანდა; ადამიანის უფლებათა 

ცენტრისთვის ცნობილია, რომ მუხათგვერდში დაგეგმილია 2014 წელს დაწყებული 

შიდა-საუბნო გზების დაგება, თუმცა მოქალაქეთა განცხადებით 2015 წელს 

სამუშაოები არ ჩატარებულა.  

 

 ხალხის განცხადებით, სოფელში არ არის ბაღი და სკოლა და მათ თავიანთი შვილების 

ტარება უწევთ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებში ან ქალაქ მცხეთაში. 

 

11-დან 10 ადამიანი უარყოფითად აფასებს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

გამგეობის მუშაობას და აცხადებენ, რომ არანაირ ინფორმაციას არ ფლობენ მათ მიერ 

განხორციელებული და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ. გამოკითხულთა უმრავლესობის 

თქმით, სოფელს დღემდე არ მიეწოდება გაზი, რაზეც გამგეობა რეაგირებას არ ახდენს. 

გამოკითხვისას გავესაუბრეთ მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მცხოვრებს, ქ-ნ მარიამ 

ფირუზაშვილს, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი და მარტოხელა პენსიონერი. მას 
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დაზიანებული აქვს სახლის სახურავი, რის გამოც უსველდება სახლის ორივე სართული, 

არსებობს კედლების ჩამონგრევის საშიშროებაც. მან დახმარების თხოვნით არაერთხელ 

მიმართა გამგეობას, თუმცა მათგან პასუხი  არ მიუღია. ადამიანის უფლებათა ცენტრის 

იურისტმა მარიამ ფირუზაშვილისათვის დახმარების თხოვნით მიმართა გამგებელს, თუმცა 

მან უარი განაცხადა იმ მიზეზით, რომ ბიუჯეტში დაზიანებული სახურავების 

სარეაბილიტაციოდ არაა გათვალისწინებული ხარჯები. 1  

 

 

ადამიანის უფლებათა ცენტრი თვლის, რომ აუცილებელია საკრებულოს წევრებისა და 

გამგეობის წარმომადგენების მოსახლეობასთან უშუალო შეხვედრები, რათა შემდგომ 

ბიუჯეტის დაგეგმვისას ცნობილი და გათვალისწინებული იყო სოფლის ძირითადი 

პრობლემები და საჭიროებები.  

 

1.3.2 შეხვედრა მცხეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ქსნის მოსახელეობასთან 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები 2015 წლის 3 ივლისს შეხვდნენ მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის დაბა ქსნის მოსახლეობას და გამოკითხეს ისინი სპეციალურად 

შემუშავებული კითხვარის საშუალებით. სულ გამოიკითხა 30 მოქალაქე. 

                                                            
1 http://humanrights.ge/index.php?a=main&pid=18407&lang=geo 
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ქსანში ვიზიტის შედეგები მუხაგვერდში მოსახლეობასთან შეხვედრისა და გამოკითხვის 

შედეგების იდენტურია, იმ განსხვავებით, რომ გამგეობის წარმომადგენელი გიორგი ჯიქია 

აქტიურად ხვდება ადგილობრივ მოსახლეობას. 

გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ: 

 30 ადამიანიდან არცერთი არასდროს დასწრებია მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

კომისიების სხდომებს, ისინი არ ფლობენ ინფორმაციას მათი ჩატარების შესახებ; 

 28 ადამიანის აღნიშნავს, რომ მათ აქტიურად ხვდება გამგეობის წარმომადგენელი 

გიორგი ჯიქია, თუმცა 30 მოქალაქის თქმით, მათ არასდროს შეხვედრია საკრებულოს 

დეპუტატები და საკრებულოს თავჯდომარე. 

 გამოკითხულთაგან არცერთ პირს არასდროს გამოუთხოვია საჯარო ინფორმაცია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განმახორციელებელი ორგანოებიდან; 

 გამოკითხულთა სრული უმრავლესობის განცხადებით, ისინი არ ფლობენ არანაირ 

ინფორმაციას გამგეობისა და საკრებულოს მუშაობის შესახებ.  

 მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია ქსანში მიმდინარე მიზნობრივი პროექტების 

შესახებ 

ადგილობრივები უმთავრეს პრობლემად ასახელებენ კანალიზაციის,  გარე განათების,  

სარწყავი წყლის არქონას,  სასმელი წყლის ნაკადის კლებასა და მისი გრაფიკით მიწოდებას. 

მოსახლეობის განცხადებით მათ შეუფერხებლად მიეწოდებათ გაზი.  

მოქალაქეთა განცხადებით, მათ სასმელი წლის პრობლემასთან დაკავშირებით არაერთხელ 

მიმართეს გამგეობის წარმომადგენელს, თუმცა მათი თხოვნა რეაგირების გარეშე დარჩა. 

წლის გრაფიკით მიწოდებისა და მასთან დაკავშირებული პრობლემების მიზეზად გიორგი 

ჯიქია ასახელებს ქსნის სასჯელაღსრულების დაწესებულების მიერ მისი დიდი რაოდენობით 

მოხმარებას და აღნიშნავს, რომ აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრა მისი შესაძლებლობების 

ფარგლებს სცილდება. ადგილობრივები პროტესტის ნიშნად  გეგმავენ სასმელი წლის 

გადაკეტვას.  

 

2. შერჩეული მიზნობრივი პროგრამების მიმდინარეობის და შესრულების 

მონიტორინგი 

2.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა  

მცხეთის მუნიციპაილტეტის საკრებულომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა 

სოციალური უზრუნველყოფის მიზნით 2015 წლის 30 იანვარს მიიღო დადგენილება #2 

„მცხეთის მუნციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის 

დამტკიცების შესახებ“. აღნიშნული პროექტი ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.  
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სოციალური დახმარების მიზანს წარმოადგენს: 

• საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამითა და კერძო დაზღვევით მოსარგებლე პირების 

სამედიცინო მომსახურების იმ წილის დაფინანსებაა, რაც არ ფინანსდება 

სახელმწიფო ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ; აგრევე, არ ფინანსდება 

რომელიმე კერძო, ან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში.  

• სოციალური დახმარების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემა, 

• მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, 

უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ 

პირთა სარიტუალო ხარჯების გაცემა მათი ოჯახის წევრებზე.  

 

 პროგრამით სარგებლობა შეუძლიათ : 

1. მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ საქართველოს 

მოქალაქეებს, რომლებიც არინ: 

• ეკონომიურად გაჭირვებული პირები ან ოჯახები;  

• რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 000 და უფრო ნაკლებია; 

• მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები; 

• საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული 

ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა ოჯახის წევრები 

2. მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლებს. 

 

სამედიცინო მომსახურების მოცულობა და ანაზღაურების წესი განისაზღვრება 

დადგენილებით. მისი მაქსიმალური ოდეობა შეადგენს 3500 ლარს (ბოლო ცვლილებების 

შესაბამისად).   

ერთჯერადი ფულადი დახმარება შეადგენს 100 ლარს და გაიცემა მხოლოდ : 

• ოჯახებზე , რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 000 და უფრო ნაკლებია 

• მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 

ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული 

ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილ პირთა სარიტუალო ღონისძიებისათვის საჭირო თანხა 

შეადგენს 250 ლარს; 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა გარდაცვალების შემთვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო თანხა 

შეადგენს 200 ლარს. 
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მიმდინარე წლის პირველი იანვრიდან დღემდე დაფინანსდა 5 პირის მკურნალობის 

ხარჯები:  

 სოფელ ნავაზში მცხოვრები ნუგზარ მუზაშვილი - მკურნალობის დარჩენილი თანხა 

დაფინანსდა სრულად; 

 სოფელ ვაზიანში მცხოვრები ზაზა ღოღობერიძე - გამგეობამ გამოყო 2500 ლარი 

ოპერაციის ღირებულებისათვის; 

 სოფელ მისაქციელში მცხოვრები მალხაზ წიკლაური - გამგეობამ მისი მკურნალობის 

დარჩენილი თანხის სრულად დასაფინანსებლად გამოყო 2 281 ლარი და 50 თეთრი; 

 სოფელ ქსანში მცხოვრები გიორგ მაკარაშვილი- გამეობამ მისი მკურნალობისთვის 

დარჩენილი სანხის სრულად დასაფინანსებლად გამოყო 2 276 ლარი და 80 თეთრი; 

 სოფელ ციხისძირში მცხოვრები რამაზ ოღლი მურაზი - გამგეობამ მისი მკურნალობის 

დასაფინანსებლად გამოყო 3500 ლარი.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 2015 წლის 25 მაისს გამგეობიდან გამოითხოვა ინფორმაცია 

მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ. გამგეობიდან 

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2015 წლის 1 იანვრიდან 1 მაისამდე აღნიშნული 

პროგრამის ფარგლებში გაცემულია:  

1. სამედიცინო მომსახურების თანხა 197 მოქალაქეზე, აქედან 100 %-ით 

დაფინანსებულია 35 პირი, 70%-ით-25, 50%-ით - 8, 40%-ით 5, ხოო თანადაფინანსების 

პრინციპით 121 ბენეფიციარი.  

2. ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაცემულია 156 მოქალაქეზე. 

3. სარიტუალო ხარჯები ანაზღაურებულია მუნიციპალიტეტის 2 მოქალაქისთვის.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრი დადებითად აფასებს მოქალაქეთათვის შეთავაზებულ 

შეღავათებს, თუმცა ჩვენთვის გაუგებარია იმ პროგრამით, რომელიც ითვალისწინებს 

სოციალურად გაჭირვებულ პირთათვის მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებასა და მათ 

გარკვეულ დახმარებას,  რატომ სარგებლობენ საკრებულოსა და გამგეობის წევრები. 

მოსალოდნელია, რომ მათ მკურნალობაზე გაწეული ხარჯები დააკლდება მცხეთის 

მოსახლეობას და  გარკვეული ნაწილი ამ პროგრამით ვერ ისარგებლებს. ჩვენი აზრით, 

აშკარად სახეზეა უპირატესობის მინიჭება თანამდებობრივი მდგომარეობის გამო.  

2.2 განათლების პროგრამა (სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა) 

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა 

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის 

ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებულია საბავშვო ბაღის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების 

დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით  უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების 
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მშენებლობა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 17 საბავშვო ბაღი, სადაც 

დაწყებით განათლებას იღებს 1 100-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტმა პროგრამის ეფექტურად 

განხორციელების მიზნით დააფუძნა ააიპ „თვითმმართველი თემის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. 

მონიტორინგის პროცესში აღმოვაჩინეთ, რომ მცხეთის მუნიციპალიტის საკრებულო და 

გამგეობა სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობას დიდ ყურადღებას აქცევს და ეს პროგრამა 

წარმატებით ხორციელდება.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ჩვენი მოთხოვნის შესაბამისად, რეგულარულად 

წარმოგვიდგენს   ააიპ „თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტი სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების’“ მუშაობის ანგარიშებს. აღსანიშნავია, რომ ამ 

დროის განმავლობაში  პროგრამის ფარგლებში ბევრი აქტივობა განხორციელდა, რაც 

დადებითად უნდა შეფასდეს.  

აპრილამდე მოხდა ბაღების აღჭურვა სწავლებისათვის საჭირო მასალებით, ერედის და 

მუხრანის №2 საბავშვო ბაგა-ბაღისთვის მოხდა ახალი ინსტრუმენტების შეძენა. ყველა ბაღში 

დამონტაჟდა გამწოვი და მექანიკური ვენტილაცია, დრენაჟი. სამზარეულოს ფანჯრები 

დაიფარა მწერებისაგან დამცავი ბადით, მოხდა კვების ბლოკის სათანადო ჭურჭელითა და 

მოწყობილობებით აღჭურვა. სკოლამდელი დაწესებულებები საჭიროებისამებრ მომარაგდა 

მაცივრებითა და გაზქურებით.  

ლისის, წილკნის, მუხრანის №2 და ნიჩბისის საბავშვო ბაგა-ბაღებში მოწესრიგდა 

წყალგაყვანილობის სისტემა და შესაბამისად მოხდა შენობების წყალმომარაგებით 

უზრუნველყოფა. მოგვარდა ბუნებივი აირით მომარაგების პრობლემა ძეგვის საბავშვო ბაღში, 

ხოლო ქსნის საბავშვო ბაღის სამზარეულოში მოხდა ბუნებრივი აირის შეყვანა. 

მაისისა და ივნისის თვეებში გათვალისწინებულ და შესრულებულ იქნა სურსათის 

ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული რეკომენდაციები. 

პრაქტიკული მონიტორინგის განხორციელების მიზნით 2015 წლის 14 ივლისს ადამიანის 

უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები ბაღის ადმინისტრაციასთან წინასწარი შეთანხმებისა 

და გაფრთხილების გარეშე ვეწვიეთ ძეგვის საბავშვო ბაგა-ბაღს. მონიტორინგის შედეგად 

დადგინდა, რომ არსებული რეალობა სრულად შეესაბამება ანგარიშში წარმოდგენილ 

ინფორმაცია.  

 საკვების ნარჩენების გატანა ხდება თავდახურული ურნებით; 

 ტექპერსონალი აღჭურვილია სათანადო უნიფორმებით, ასევე სამზარეულოს 

შესასვლელში უცხო პირებისათვის არის დამცავი ტანსაცმელი;  

 ბაღი აღჭურვილია შესაბამისი ჰიგიენური საშუალებებით, დამონტაჟებულია ხელის 

ელექტროსაშრობი და თხევადი საპნის კონტეინერები;  
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 დამონტაჟებულია გაზქურის გამწოვი. უზრუნველყოფილია ბუნებრივი აირით 

მომარაგების საკითხიც;  

 საბავშვო ბაღის ყველა ოთახი გარემონტებულია და აღჭურვილია შესაბამისი 

ინვენტარით, მოწყობილია საძინებელი ოთახიც; 

 ბაგა-ბაღში დაცულია ჰიგიენური ნორმები 

 

 



17 
 

 

 

       

 



18 
 

     

ძეგვის საბავშვო ბაგა-ბაღში არსებული ვითარება გვიჩვენებს, რომ მუნიციპალიტეტი 

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის მიზნობრივ პროექტს ეფექტურად ახორციელებს.  

 

3. თვითმმართველობებში საჯარო ინფორმაციის გაცემის პროცედურები 

თვითმმართველობებში საჯარო ინფორმაციის გაცემის პროცედურების მონიტორინგი 

საჯარო ინფორმაციის მიღების უფლება გარანტირებულია საქრთველოს კონსტიტუციით და 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით. მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე, 

როგორც საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე (ადმინისტრაციულ ორგანოზე) 

ვრცელდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება.  

ზოგადი ადმინისტარციული კოდექსი განსაზღვრავს საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადებს, 

რომლის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია 

დაუყოვნებლივ ან არაუგვანეს 10 დღისა, თუ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის 

გაცემა ობიექტურად გარკვეულ დროს მოითხოვს. ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გაცემა არ 

გულისხმობს ინფორმაციის გაცემას განცხადების შეტანის დღესვე. ამ შემთხვევაში, 

იგულისხმება ინფორმაციის გაცემა საჯარო დაწესებლებაში  ინფორმაციის მომზადება-

გაცემისათვის საჭირო დროის შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, არ მოხდეს ინფორმაციის 

მომზადება-გაცემის პროცესის ხელოვნური შეყოვნება. 

რაც შეეხება 10 დღიან ვადას, მისი დაწესება დაკავშირებულია ისეთ გარემოებებთან, 

რომელთა არსებობის გამოც ფიზიკურად შეუძლებელი ხდება ინფორმაციის დაუყოვნებლივ 

გაცემა.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელმა 2015 წლის 16 იანვარს წერილობით 

მიმართა მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამოითხოვა შემდეგი საჯარო 

ინფორმაცია: 

 საკრებულოს წევრების მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი, უახლოესი 

შეხვედრის ზუსტი დროის, ადგილისა და თარიღის მითითებით. 

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი 

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა 

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული განვითარების გეგმა 

 ინფორმაცია მიზნობრივი ტრანსფერების ფარგლებში 

განსახორციელებელი/განსახორციელებული ღონისძიებების შესახებ 

 

საკრებულოდან შესაბამისი ინფორმაცია მივიღეთ 2015 წლის 2 თებერვალს, გამოგზავნის 

თარიღად მითითებულის 2015 წლის 29 იანვარი. საკრებულოს თავჯდომარემ გვაცნობა, რომ:  
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 საკრებულოს უახლოესი რიგითი სხდომა დანიშნულია მიმდინარე წლის 30 იანვარს. 

აღნიშნული სხდომის დღის წესრიგი ამჟამად არ არის შედგენილი. 

 საკრებულოს სხდომებისა და საკრებულოს წევრების მოსახლეობასთან შეხვედრების 

გრაფიკი საკრებულოს მიერ ამ დროისათვს ჯერ არ არის მიღებული.  

 მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან, მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული 

განვითარების გეგმის, ინფრასტრუქტურული განვითარების გეგმისა და მიზნობრივი 

ტრანსფერების ფარგლებში განხორციელებული/განსახორციელებელი ღონისძიებების 

შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია/დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ დამატებით 

გვაცნობებს მიღებულ ინფორმაციას/ დოკუმენტაციას. 

2015 წლის 16 მარტს საკრებულომ დამატებით წარმოგვიდგინა საჯარო ინფორმაცია 

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად 2015 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერის შესახებ და განსახორციელებელი 

ინფრასტრუქტურული პროექტების ნუსხა.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 2014 წლის 9 თებერვალს წერილობით მიმართა მცხეთის 

მუნციალიტეტის საკრებულოს და პროექტის ეფექტურად განხორციელებისათვის სთხოვა, 

სისტემატურად მოეწოდებინათ  ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სხდომების თარიღისა და დროის შესახებ ელექტრონული ფორსტის საშუალებით. ამ 

მიმართვიდან დღემდე მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები 

ელექტრონულ ფორსტაზე გვწერენ სხდომის თარიღს და გვიგზავნიან დღის წესრიგს. 

2015 წლის 27 თებერვალს ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელმა  გამოითხოვა 

ინფორმაცია 2015 წელს დაგეგმილი მიზნობრივი პროგრამებისა და შესაბამისი სახსრების  

შესახებ, ასევე ინფორმაცია მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი 

კომისიების სხდომების გრაფიკის შესახებ 

პასუხი მოგვაწოდეს დაგვიანებით, 24 მარტს, საკრებულოს წერილში მითითებულია 

მიზნობრივი პროგრამების ზოგადი ჩამონათვალი, შესაბამისი ბიუჯეტით. მათი 

ინფორმაციით, საკრებულოს კომისიების გრაფიკი წინასწარ შედგენილი არ არის და ისინი 

ტარდება საჭიროებისამებრ, საკითხების არსებობის  

შესაბამისად. გრაფიკის არქონა უარყოფითად უნდა უნდა შეფასდეს, რადგან აღნიშნული 

მიუთითებს რეგლამენტის 28-ე მუხლის მე-3 პუნქტის დარღვევაზე, რომლის თანახმად, 

კომისიის სხდომები იმართება საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით დამტკიცებული  

გრაფიკის მიხედვით, თვეში ორჯერ მაინც, კომისიის სამუშაო გეგმის შესაბამისად. 

2015 წლის 30 მარტს ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოდან გამოითხოვა მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 

თებერვლის სხდომის დღის წესრიგის მე-11 საკითხის შესაბამსად განხილული ააიპ 
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„თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებათა გაერთიანების“ ხელმძღვანელის მომართვით წარმოდგენილი ანგარიში. 

აღნიშნული ინფორმაცია სრულად მოგვაწოდეს 2015 წლის 3 აპრილს, ე.ი დაცული იყო 

ინფორმაციის გაცემის ვადები.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტის არ მოგვაწოდა 2015 წლის 3 ივნისს გამოთხოვილი ინფორმაცია 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე შესული 

განცხასდებების რიცხვისა და მათზე პასუხის გაცემის ვადების შესახებ.  

აღნიშნული ინფორმაცია ხელმეორედ გამოვითხოვეთ 1 სექტემბერს. არსებული 

მონაცემებით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2015 წლის 1 იანვრიდან 1 

სექტემბრამდე საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე შესულია 54 განცხადება, მათზე პასუხი 

მომზადებული და გაცემულია საქართველოს კანონი „ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის“ 37-ე მუხლისა და მე-40 მუხლით დადგენილი ვადების შესაბამისად.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრს მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან არაერთხელ 

მიუღია ინფორმაცია დაგვიანებით, რაც აშკარად ეწინააღმდეგენა საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადებს. ცალსახაა, რომ 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ არ მოგვაწოდა ზუსტი მონაცემები შესულ 

განცხადებებზე პასუხის გაცემის ვადების შესახებ. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრი თვლის, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

არღვევს საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადებს. კანონით განთვალისწინებული 

მაქსიმალური ვადა შეადგენს 10 დღეს, ესეც მხოლოდ მაშინ თუ უფრო მცირე დროში 

შეუძლებელია საჯარო ინფორმაციის გაცემა. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის 

შესახებ განცხადებებს წარუდგენენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასაც.  

მიმდინარე წლის 30 მარტს გამოვითხოვეთ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში დადგეგმილი 

ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული პროექტისათვის გამოყოფილი სახსრების შესახებ. 

აღნიშნული ინფორმაცია გამგეობიდან მოგვაწოდეს 2015 წლის 30 აპრილს, 1 თვის შემდეგ. 

აქედან გამომდინარე, დაირღვა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

ინფორმაციის გაცემის ვადა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 10 დღეს. 

მიმდინარე წლის 25 მაისს გამოვითხოვეთ ინფორმაცია სოციალური პროგრამის 

განხორციელების შესახებ. აღნიშნული ინფორმაცია სრულად მოგვაწოდეს 2015 წლის 2 

ივნისს, საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადის დაცვით.  

მიმდინარე წლის 3 ივნისს გამოვითხოვეთ ინფორმაცია რამოდენიმე მიზნობრივი პროექტის 

მიმდინარეობისა და შესრულების ანგარიშების შესახებ. 8 ივნისს გამგეობისგან მივიღეთ 

წერილი რომლის თანახმადაც: 
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 2015 წელს სოფელ მუხათგვერდში დასრულდა შიდა საუბნო გზების მოწყობის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები; 

 სოფელ ძეგვში გარე განათების მოსაწყობდ გამცხადაა  კონკურსი და გაფორმდა 

ხელშეკრულება  

 2015 წლის დასუფთავებების ქვეპროგრამის ფარგლებში, გამოცხადდა ტენდერი და 

შესყიდულ იქნა 105 ერთეული ნაგვის ურნა 

შესაბამისად, გამგეობამ სრულყოფილად არ მოგვაწოდა ჩვენ მიერ გამოთხოვილი 

ინფორმაცია, მივიღეთ მხოლოდ ზოგადი ხასიათის ინფორმაცია და არა პროგრამების 

შესრულებისა და მიმდინარეობის ანგარიშები.  

2015 წლის 3 ივნისს გამოვითხოვეთ ინფორმაცია გამგეობაში საჯარო ინფორმაციის 

მოთხოვნის შესახებ შესული და დაკმაყოფილებული განცხადებების შესახებ. 2015 წლის 8 

ივნისის წერილით  გვაცნობეს, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 2015 წლის 1 

იანვრიდან დღემდე, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შესულია 5 განცხადება, რომლებზეც 

პასუხი გაცემულია კანონით დადგენილ ვადაში.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრი თვლის, რომ საჯარო ინფორმაციის რეესტრში უზუსტობაა, 

რადგან ჩვენს 2015 წლის 30 მარტის წერილზე პასუხი მივიღეთ დაგვიანებით, კანონით 

დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ. 

 

 

4. თვითმმართველობის წარმომადგენლების, გამგეობის თანამშრომლების და ასევე 

საკრებულოს წევრების მოსახლეობასთან შეხვედრის მონიტორინგი 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან  რეგულარული შეხვედრები აუცილებელი პირობაა 

იმისათვის, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უფრო უკეთ და ზუსტად იცოდეს რა 

საჭიროებები და მოთხოვნები აქვთ მოქალაქეებს. მოსახლეობასთან შეხვედრა 

მუნიციპალიტეტს შესაძლებლობას აძლევს საჭიროებისამებრ დაგეგმოს ბიუჯეტი და უკეთ 

განსაზღვროს სამომავლო გეგმები. 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - www.mtskheta.org.ge - 

განთავსებულია ინფორმაცია მოქალაქეების მიღების წესთან დაკავშირებით.  

 

 

http://www.mtskheta.org.ge/
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მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავჯდომარესთან მოქალაქეთა მიღება 

თავისუფალია. ბ-ნ  გურამ ანსიანი ხშირად ხვდება მცხეთის მოსახლეობას, როგორც 

მუნიციპალიტეტის ადმნისტრაციულ შენობაში, ისე მის გარეთ.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელის მიღების დღეა - ყოველი ოთხშაბათი 15სთ-დან 18 

სთ-მდე. აღნიშნული ინფორმაცია განთავსებულია მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციულ შენობაშიც.  
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2015 წლის 25 თებერვალს ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორი დაესწრო მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზურაბ აბესაძის მოსახლეობასთან შეხვედრას. მოსახლეობის 

მიღება მიმდინარეობდა უწყვეტად, „ცოცხალი რიგის“ პრინციპით.  

მონიტორინგის პროცესში გამოიკითხა რამოდენიმე მოქალაქე, მათ აღნიშნეს რომ გამგებელი 

ყოველთვის მზადაა კომუნიკაციისა და დახმარებისთვის. მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელს შეხვდნენ მოქალაქეები  სხვადასხვა სოფლებიდან. მათ შორის იყვნენ 

მისაქციელში, პატარაქანდსა და ახლობლიანთკარში მცხოვრები პირები. უმრავლესობის 

პრობლემა უკავშირდებოდა სოციალურ საკითხებს, გამგებელს შეხვდნენ უსახლკარო და 

უმუშევარი მოქალაქეებიც.  

მოსახლეობის პრობლემები ხშირად სცდებოდა გამგეობის კომპეტენციას, მაგალითად, ერთ-

ერთი პირი ითხოვდა გამგებელს ეშუამდგომლა ბანკთან და მისთვის მიეცათ გრძელვადიანი 

კრედიტი საცხოვრებელი ფართის შესაძენად. გამგებელმა მას განუმარტა, რომ ბანკი კერძო 

სამართლის იურიდიული პირია და თვითონ წყვეტს ვისთან დადოს ხელშეკრულება.  
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ერთ-ერთი მოქალაქე ითხოვდა სოციალურ დახმარებას, თუმცა არ ჰქონდა განცხადება 

წარდგენილი  სოციალური მომსახურების სააგენტოში. გამგებელმა მასაც მისცა შესაბამისი 

განმარტება. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორი 25 მარტსა,  1 აპრილსა, 6 მაისსა და 8 ივლისს  

დაუკავშირდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას. მათი განცხადებით სამივე ოთხშაბათს 

გამგებლის მოსახლეობასთან შეხვედრა არ შედგა, რადგან იგი იმყოფებოდა თბილისში, 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროში მნიშვნელოვან შეხვედრაზე. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები 2015 წლის 8 აპრილს, ოთხშაბათ დღეს, 

ჩავიდნენ მცხეთაში, რათა დასწრებოდნენ მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

მოსახლეობასთან შეხვედრას. მისაღებში განგვიმარტეს, რომ გამგებელი კვლავ არ 

იმყოფებოდა მცხეთაში. მათი თქმით, სოფლებიდან ჩამოსული მოქალაქეები, რომლებსაც 

სურდათ ზურაბ აბესაძესთან შეხვედრა უკან გაუშვეს. შეხვედრა სხვა დღისათვის არ 

გადადებულა, რადგან გამგეობის აპარატის თანამშრომლების განმარტებით, მიღება წარმოებს 

მხოლოდ ოთხშაბათობით. 

სამწუხაროდ, არც ვებ-გვერდზე და არც ადმინისტრაციულ შენობაში არ არის განთავსებული 

ინფორმაცია გამგეობის წარმომადგენლებისა და საკრებულოს დეპუტატების 

მოსახლეობასთან შეხვედრის დღეების შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის 

წარმომადგენლები რეგულარულად უკავშირდებიან მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატს, მათი თქმით, საკრებულოს წევრები გრაფიკით არ ხვდებიან 

მოქალაქეებს და მათთან შეხვედრებს აწარმოებენ მუდმივად, საჭიროებიდან გამომდინარე. 

საკრებულოს აპარატის უფროსს ვთხოვეთ ჩვენთვის ეცნობებინა კონკრეტულად როდის 

გაიმართებოდა საკრებულოს წევრების მოსახლეობასთან შეხვედრა, თუმცა მათგან არ 

მიგვიღია ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.  

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განგვიმარტეს, რომ არც გამგეობის 

წარმომადგენლებს აქვთ სოფლად მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკი. გამგებლის 

თანაშემწეს მივაწოდეთ ჩვენი საკონტაქტო მონაცემები, რათა დაგვკავშირებოდა და 

ეცნობებინა მოქალაქეებთან შეხვედრების შესახებ, დღემდე არც მისგან მიგვიღია საჭირო 

ინფორმაცია.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრი დადებითად აფასებს გამგებლისა და საკრებულოს 

თავჯდომარის უშუალო კონტაქტს მოსახლეობასთან, თუმცა კარგი იქნება, თუ გამგეობის 

წარმომადგენლები და საკრებულოს დეპუტატები გამოყოფენ კვირაში ერთ დღეს მაინც და 

შეხვდებიან მოსახლეობას უშუალოდ სოფლებში, რადგან ხშირად მოქალაქეები ვერ 

ახერხებენ ქალაქში ჩამოსვლას სხვადასხვა მიზეზების გამო.  
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გარდა ამისა, საჭიროა გამგეობისა და საკრებულოს წევრებმა წინასწარ შეიმუშაონ 

მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკი, რათა რიგ შემთხვევებში თავი არ აარიდონ მათთან 

კომუნიკაციას დროის არქონის მიზეზით.  

 

5. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და რეგიონის სახელმწიფო-რწმუნებულ 

გუბერნატორს შორის სამართლებრივი ურთიერთობების მონიტორინგი 

მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტების და რეგიონების სახელმწიფო რწმუნებულ-

გუბერნატორს შორის თანამშრომლობა, კერძოდ, რამდენად იმოქმედებენ გუბერნატორენი 

კანონმდებლობის შესაბამისად, მოხდება თუ არა თვითმმართველობის ყოველდღიურ 

საქმიანობაში მათი ჩარევა.  

მონიტორინგის პროექტი ითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის 

წარმომადგენლების დასწრებას რეგიონალური საკოორდინაციო საბჭოების სხდომებზე და 

მუნიციპალიტეტისას და რეგიონი სსახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის 

თანამშრომლობის გამოცდილების გაცნობას. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საკოორდინაციო საბჭოების შესახებ ინფორმაციის მიღების 

მიზნით ოთხჯერ მიმართა რწმუნებულ-გუბერნატორის ადმინისტრაციას, 27 თებერვალს, 30 

აპრილსა 25 მაისსა და 1 სექტემბერს, პირველ სამ განცხადებაზე პასუხი მონიტორინგის 

პროცესში არ მიგვიღია. 1 სექტემბრის წერილის პასუხად გვაცნობეს, რომ ჩვენს წინა სამ 

განცხადებაზე გამოგზავნილ იქნა მხოლოდ ერთი პასუხი # 971. აღსანიშნავია, რომ 

აღნიშნული წერილი არ მიგვიღია ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო. მცხეთა-

მთიანეთის გუბერნიას ჩვენ მიერ მისი მიღება-ჩაბარების არანაირი მტკიცებულება არ 

წარმოუდგენია.   

რეკომენდაციები 

რეკომენდაციები მცხეთის მუნიციპალიტეტს: 

 მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდეს მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 134-ე მუხლით განსაზღვრული 

დოკუმენტები/ინფორმაცია, მათ შორის, ინფორმაცია საკრებულოს, საკრებულოს 

ბიუროს, საკრებულოს კომისიის სხდომის ჩატარების ადგილის, დროისა და დღის 

წესრიგის თაობაზე და განსახილველ საკითხებზე დაინტერესებულ პირთა მიერ 

მოსაზრებების წარდგენის ვადის შესახებ, რათა მოქალაქეები იყვნენ 

ინფორმირებულები, სურვილის შემთხვევაში დაესწრონ საკრებულოს სხდომებს და 

წარადგინონ შესაბამისი მოსაზრებები; 

 ზემოაღნიშნული ინფორმაცია ასევე გამოქვეყნდეს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ 

ფეისბუქის გვერდზე;  
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 დაცული იქნას საჯარო ინფორმაციის გაცემის კანონით დაწესებული ვადები მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის მიერ. როცა ინფორმაცია არ 

საჭიროებს დამუშავებას ან სხვა დაწესებულებიდან გამოთხოვას, ინფორმაცია 

გაცემულ იქნას დაუყოვნებლივ. ასევე, საკრებულომ და გამგეობამ უნდა გასცეს 

ინფორმაცია სრულყოფილად. 

რეკომენდაციები საკრებულოს წევრებსა და გამგეობის წარმომადგენლებს: 

 აუცილებელია რეგულარულად გაიმართოს საკრებულოს წევრებისა და გამგეობის 

წარმომადგენლების მოსახლეობასთან უშუალო შეხვედრები, რათა ბიუჯეტის 

დაგეგმვისას ცნობილი და გათვალისწინებული იყო სოფლის ძირითადი პრობლემები 

და საჭიროებები. საჭიროა გამგეობისა და საკრებულოს წევრებმა წინასწარ შეიმუშაონ 

მოსახლეობასთან შეხვედრის გრაფიკი. საკრებულოს წევრის მიერ მოსახლეობასთან 

შეხვედრის დღე, ადგილი, საათები და დღის წესრიგი გამოქვეყნდეს 

მუნიციპალიტეტის ვებგვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. 

 

 


