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პუბლიკაციაში განხილულია თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმვის, 

მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვა ფორმების გამოყენების პრაქტიკა და სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭოს როლი მათ განხორციელებაში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 

მაგალითზე. 

მომზადებულია პროექტის „თანამონაწილეობითი დაგეგმვა ურბანულ 

დასახლებაში“ ფარგლებში, რომელიც განახორციელა არასამთავრობო ორგანიზაციამ 

„მწვანე კავკასია“ (Green Caucasus) ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ 

ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით. 

პროექტის მიზანი იყო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში საზოგადოებასა და 

ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა, რათა 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული პროექტები პასუხობდეს 

მოსახლეობის ინტერესსა და საჭიროებებს.  

პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და, შესაძლოა, არ 

გამოხატავდეს ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს“  შეხედულებებს. 
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ნინო ლოლაძეს, 
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შესავალი 

 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების დონის შეფასების მიზნით ბოლო 

პერიოდში  ჩატარებული სხვადასხვა კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ საქართველოში 

მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის წარმატებული 

თანამშრომლობის პრაქტიკა ნაკლებად არსებობს. მოსახლეობას  მუნიციპალურ 

ორგანოებთან კომუნიკაციის დეფიციტი აქვს,  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

დანერგილი არ არის თანამონაწილეობითი მექანიზმები. „მსოფლიო სამართლის 

პროექტის“ (World Justice Project) 2015 წლის ღია მმართველობის საერთაშორისო 

ინდექსის კვლევისას საქართველოში გამოკითხულთა 83%-ის შეფასებით, 

ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია მარტივია. თუმცა,  მნიშვნელოვნად 

დაბალია იმ მოქალაქეთა რიცხვი, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ გადაწყვეტილების 

მიღებამდე საზოგადოებასთან კონსულტაციას ადგილობრივი ხელისუფლების 

წარმომადგენლები ეფექტურად ახორციელებენ (32%). 

2015 წელს ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) თბილისის ოფისის 

მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, რომლის ფარგლებშიც, ქვეყნის 

მასშტაბით, 4,448 რესპონდენტი გამოიკითხა, მოსახლეობასა და ადგილობრივ 

თვითმმართველობას შორის კომუნიკაცია მინიმალურია: 2014 წლის არჩევნების 

შემდეგ, საკრებულოს წარმომადგენელი გამოკითხულთა მხოლოდ 6%-ს 

დაუკავშირდა, ხოლო გამგეობის/მერიის წარმომადგენელი – 3%-ს. ასევე ძალიან 

დაბალია მოქალაქეების ინფორმირებულობა თვითმმართველი ორგანოების 

საქმიანობის შესახებ: მოსახლეობის დაახლოებით 60% ამბობს, რომ „საერთოდ 

არაფერი იცის“ მათი საქმიანობის შესახებ, 83%-მა კი ვერ შეძლო დაესახელებინა მისი 

საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი. ასევე დაბალია სამოქალაქო ჩართულობის 

დონე საჯარო ღონისძიებებში, პეტიციებსა და დისკუსიებში. მიუხედავად იმისა, რომ 

„მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეინიშნება მინიმალური კომუნიკაცია მოქალაქეებსა და 

მათ მიერ არჩეულ თანამდებობის პირებს შორის, როდესაც კი ასეთ კომუნიკაციას აქვს 

ადგილი, მოქალაქეები საკმაოდ დადებითად აფასებენ მას. ეს მნიშვნელოვან 

შესაძლებლობაზე მიუთითებს. ამან ბიძგი უნდა მისცეს ადგილობრივ 

თვითმმართველობებს, რათა მათ უფრო ეფექტური კომუნიკაცია დაამყარონ 

მოქალაქეებთან, მოუყვნენ მათ თავიანთი საქმიანობის შესახებ და ხელი შეუწყონ 

მოქალაქეების მეტ ჩართულობას“, – განაცხადა ლორა თორნტონმა, NDI საქართველოს 

დირექტორმა.  

 საზოგადოებრივი მომსახურებებით საქართველოს მოსახლეობის 

კმაყოფილების დონის კვლევის შედეგებით (ACT/UNDP, 2015), რომლის ფარგლებშიც  

ყველა რეგიონიდან 3,400 რესპონდენტი გამოიკითხა, მუნიციპალიტეტის 

ხელმძღვანელობის მოსახლეობასთან ურთიერთობის ეფექტურობა ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებლით შეაფასა თბილისისა და ქვემო ქართლის მოსახლეობამ. შესაბამისად, 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებით კმაყოფილებისა და მათდამი ნდობის 

მაჩვენებლები, ქვეყნის სხვა რეგიონებთან შედარებით, ყველაზე დაბალი ქვემო 

ქართლშია.  



3 
 

ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული 

კვლევების შედეგების ანალოგიურია 

2016 წლის  თებერვალში ა/ო 

„მოქალაქის“ პროექტის „სტუდენტები 

თვითმმართველობისათვის“ ფარგ-

ლებში თეთრიწყაროს მუნიციპალი-

ტეტის 21 დასახლებულ პუნქტში 480 

მოქალაქის გამოკითხვის შედეგები. 

კვლევამ აჩვენა, რომ საზოგადოების ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე 

პროცესებში ძალიან დაბალია. გამოკითხულთა 82%-ს მონაწილეობა არ მიუღია მის 

დასახლებაში განხორციელებული პროექტის საჯარო განხილვაში და არ არის 

ინფორმირებული მიმდინარე პროექტების შესახებ. კვლევამ ცხადყო, რომ 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი თუ აღმასრულებელი ორგანოების 

წევრების ცნობადობის ხარისხი არაერთგვაროვანია. გამოკითხულთა მხოლოდ 24%-მა 

შეძლო, დაესახელებინა საკრებულოში მაჟორიტარი დეპუტატი. დაბალია 

მაჟორიტართან პრობლემების განხილვის მაჩვენებელი, რომელიც 17%-ს შეადგენს. 

საკრებულოს თავმჯდომარის ვინაობას სწორად ასახელებს რესპონდენტთა 25%, 

თუმცა არის სოფლები, სადაც ის ვერც ერთმა რესპოდენტმა ვერ დაასახელა. 50%-ზე 

მეტი ცნობადობა (60%) მხოლოდ მუნიციპალიტეტის გამგებელს აქვს. თანამდებობის 

პირთა ასეთი დაბალი ცნობადობა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს მოსახლეობასთან მათი 

კომუნიკაციის დეფიციტს. 

   მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობის 

დონე დაბალია. გამოკითხულთაგან მხოლოდ 3%-ს (12 რესპონდენტი) აქვს 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ. ამდენივე პროცენტს მიუღია 

მონაწილეობა ბიუჯეტის საჯარო განხილვაში. კვლევის მონაწილეთა 92% კი 

არასდროს დასწრებია საკრებულოს სხდომებს. მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული 

ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილებების თაობაზე. კითხვაზე: 

„ჩამოთვლილიდან, თქვენი აზრით, რომელი ეკუთვნის უშუალოდ ადგილობრივ 

თვითმმართველობის კომპეტენციებს?“ გამოკითხულთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ისეთ 

საკითხებს ასახელებს, რომელიც მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებს არ 

განეკუთვნება, მაგალითად, დასაქმების პოლიტიკა (39%), ეკოლოგია (30%) და 

გაზმომარაგება (28%).  

 ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი ძირითადი ფუნქცია არის მის 

მუშაობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა, რომელმაც ადგილობრივი 

საკითხების გადაწყვეტაში მოსახლეობის აქტიური ჩაბმა და მუნიციპალური 

ორგანოების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლი უნდა უზრუნველყოს. ამ 

მხრივ პრობლემის დაძლევისათვის 2015 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსში შევიდა ცვლილები, რომლებიც მუნიციპალიტეტს ავალდებულებს 

გამოიყენოს მოქალაქეთა მონაწილეობის ახალი დამატებითი ფორმები, მაგალითად, 

მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო.  



4 
 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო არის მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის და 

თბილისის რაიონის გამგებლის სათათბირო ორგანო. მის შემადგენლობაში შედიან მეწარმე 

იურიდიული პირების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის წარმომადგენლები. 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 

 2015 წლიდან, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი 

ცვლილებით1, ყველა მუნიციპალიტეტის მერებისა და გამგებლებისათვის და 

თბილისის რაიონების გამგებლებისათვის სავალდებულო გახდა სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭოების შექმნა. მანამდე კოდექსი მათ მსგავსი სათათბირო ორგანოების 

შექმნის უფლებას აძლევდა, მაგრამ მოქალაქეთა მონაწილეობის ამ ფორმის გამოყენება 

სავალდებულო არ იყო. 

 მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, ძირითადად, მოქალაქეთა 

მცირე ჯგუფისგან (20-25 ადამიანამდე) ფორმირდება. საბჭოს წევრების შერჩევა ხდება 

მათი პატიოსების, გამოცდილების, პროფესიონალიზმის, პატივისცემისა და სხვა 

კრიტერიუმების გათვალისწინებით. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოს ძალაუფლება 

(არც ფორმალური კომპეტენციები) არ გააჩნია, მისი მოსაზრებები ძალიან ფასეულია, 

რადგან საბჭოს წევრები წარმოადგენენ ადგილობრივ საზოგადოებას და შეუძლიათ 

კონკრეტული საკითხების შესახებ საზოგადოების კომპეტენტური ნაწილის აზრისა და 

შეფასების  გამოხატვა.  

 კოდექსის მიხედვით, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში, მინიმუმ 10 წევრი 

მაინც უნდა იყოს. მის შემადგენლობას და საბჭოს საქმიანობის განმსაზღვრელ 

დებულებას  მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი (თბილისის რაიონში - თბილისის 

რაიონის გამგებელი) ამტკიცებს. კოდექსის  861 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, 

საბჭოში ერთი სქესის წარმომადგენელთა რაოდენობა 1/3-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს 

და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო უფლებამოსილი არ არის, თუ დარღვეულია 

კანონის ეს მოთხოვნა. ეს უზრუნველყოფს გენდერული თანასწორობის პრინციპის 

დაცვას მრჩეველთა საბჭოს ფორმირებისას. 

  სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო იკრიბება არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ და მისი 

გადაწყვეტილება ფორმდება სხდომის ოქმით. საბჭოს სხდომა, ისევე, როგორც 

მუნიციპალიტეტის ყველა კოლეგიური ორგანოს სხდომები, საჯაროა. 

მნიშვნელოვანია  სხდომის ჩატარების დროისა და ადგილის, სავარაუდო დღის 

წესრიგის შესახებ მოსახლეობისათვის ინფორმაციის დროული მიწოდება, მ.შ. 

სოციალური ქსელებით. საბჭოს სხდომის ოქმი საჯაროდ უნდა გამოაქვეყნდეს 

სხდომის გამართვიდან 10 დღის ვადაში. 

                                                           
1 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

N4087-რს 22.07.2015  
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 მონაწილეობის ეს ფორმა მერის/გამგებლისთვის საზოგადოების სხვადასხვა  

ფენებთან ურთიერთობის ქმედითი ინსტრუმენტი შეიძლება გახდეს. ეს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თბილისის რაიონში დედაქალაქის მერის მიერ 

დანიშნული გამგებლისათვის, მით უფრო, რომ რაიონში არ არის მოსახლეობის მიერ 

არჩეული რაიმე წარმომადგენლობითი ორგანო. 

 ასევე მნიშვნელოვანია მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში იყვნენ იმ 

ეთნიკური, რელიგიური უმცირესობებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების 

ავტორიტეტული პირები, რომელთა წარმომადგენლებიც ადგილობრივი არჩევნების 

შედეგად საკრებულოში ვერ მოხვდნენ და არც საჯარო სამსახურში არიან საკმარისად 

წარმოდგენილნი. საბჭოში მათი მონაწილეობა საჭიროა, რომ მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან ასეთი ჯგუფების გარიყვა არ მოხდეს.  

 მოსახლეობის მიერ პირდაპირი წესით არჩეული მერი/გამგებლისთვის 

მრჩეველთა საბჭო კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ საზოგადოების სხვადასხვა 

ფენების პრობლემები და მათი გადაწყვეტის შესაძლო გზები უშუალოდ მათი 

წარმომადგენლებისგან გაიგოს და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

გაითვალისწინოს. 

 გამგებელი არ უნდა უფრთხოდეს მრჩეველთა საბჭოში საწინააღმდეგო აზრის 

მქონე აქტიურ მოქალაქეთა შეყვანას, რომლებიც ხშირად კრიტიკულად არიან 

განწყობილი ხელისუფლების ქმედებების მიმართ. უნდა გვახსოვდეს, რომ 

უსაფუძვლო კრიტიკა ხშირად მათი არასწორი ან არასრული  ინფორმირებულობის 

შედეგია, ხოლო მრჩეველთა საბჭოს ფორმატში შესაძლებელია ამ აქტიური 

მოქალაქეებისათვის სწორი ინფორმაციის მიწოდება, უშუალოდ მუნიციპალიტეტის 

პირველი პირის მიერ იმის ახსნა, თუ რატომ ვერ ხორციელდება ესა თუ ის პროექტი. 

ეს მათთან კომუნიკაციის უფრო ეფექტური გზაა, ვიდრე საჯარო პოლემიკა.  

 კოდექსის მიხედვით, გამგებელი/მერი ვალდებულია სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოს განსახილველად წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისა და სხვა 

მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები, 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ წინადადებები, სივრცითი 

დაგეგმარების დოკუმენტები,  აგრეთვე, სხვა ინფრასტრუქტურული და სოციალური 

პროექტები.  



6 
 

 კანონით განსაზღვრული ამ უფლებამოსილებების მიუხედავად, მრჩეველთა 

საბჭოს საჭიროება და რეალური ფუნქცია ბუნდოვანია მუნიციპალური 

ორგანოებისათვის, თავად მრჩეველთა საბჭოებიც ვერ ხედავენ სივრცეს თავისი 

მოქმედებისათვის. საბჭო მხოლოდ კანონის ნორმის შესრულების მიზნით შექმნილ 

ფორმალურ ორგანოდ რომ არ იქცეს, მან საზოგადოებასა და ადგილობრივ 

ხელისუფლებას შორის ეფექტური კომუნიკატორის, ერთგვარი „ხიდის“ როლის 

შესრულება უნდა შეძლოს. 

ამ ფუნქციის შესასრულებლად სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ესაჭიროება 

მექანიზმები და გამოცდილება, რომელთა მეშვეობითაც აქტიურად ჩაერთვება 

მუნიციპალიტეტის მუშაობაში და არ შემოიფარგლება მხოლოდ მისთვის კანონით 

განსაზღვრული ფუნქციებით - გამგებლის/მერის მიერ საბჭოსთვის წარდგენილი 

საკითხების განხილვით. სამოქალაქო მრჩეველთა აქტიურობის ფორმები, 

მუნიციპალიტეტის თავისებურებებიდან გამომდინარე, შეიძლება მრავალგვარი იყოს. 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უცხოეთში 

აპრობირებული ერთ-ერთი ფორმაა თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმვა, 

რომლის  პილოტირება 2016 წელს თეთრიწყაროს ადგილობრივმა არასამთავრობო 

ორგანიზაციამ „მწვანე კავკასია“, ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ 

მხარდაჭერით, განახორციელა. ქალაქი თეთრიწყარო დედაქალაქთან ახლომდებარე 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია, 3093 მოსახლით (2014). როგორც 

ქვეყნის სხვა მაღალმთიან დასახლებებში, აქაც არის ქალაქის განვითარებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებათა მიღებაში მოსახლეობის 

მონაწილეობის გამოკვეთილი პრობლემები. 

თეთრიწყაროში განხორციელებული თანამონაწილეობითი დაგეგმვის 

თავისებურებას წარმოადგენდა ის, რომ მის წარმართვაში, მუნიციპალიტეტის 

გამგეობასთან და საზოგადოებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, მთავარი როლი 

ახალშექმნილმა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ შეასრულა.  

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პირველი გამოცდილების მიღების გარდა, 

მნიშვნელოვანი იყო მოქალაქეთა მონაწილეობის ამ ახალი ფორმის გამოყენება 

ურბანული დასახლების პირობებში, რამდენადაც მოქალაქეთა ჩართულობის 

დეფიციტი საქართველოში ქალაქად უფრო იგრძნობა, ვიდრე სოფლად. მცირე 

სოფლებში (1000-მდე მცხოვრებით) შედარებით ადვილია საერთო კრების მოწვევა, 

მოსახლეობის მობილიზება ადგილობრივი თემის საჭიროებების განსაზღვრისა და 

ცალკეული პროექტების განხორციელებაში ჩართვისათვის, რაშიც წამყვან როლს, 

ხშირად, სათემო ორგანიზაციები ასრულებენ (CBOs). დიდ დასახლებებში საერთო 

კრების მოწვევა პრობლემურია, ამიტომ აქ საჭიროა მოქალაქეთა მონაწილეობის 

განსხვავებული ფორმების გამოყენება.  
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თანამონაწილეობითი დაგეგმვა 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვა (Participatory planning) ურბანული 

განვითარების პარადიგმაა, რომელიც გულისხმობს მთელი საზოგადოების ჩართვას 

ქალაქდაგეგმარების სტრატეგიულ და მმართველობით პროცესებში. მას ასევე 

განიხილავენ, როგორც ურბანული და რურალური თემების განვითარების დაგეგმვის 

განუყოფელ ნაწილს.  

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის მიზანია განვითარების საკითხებში ყველა 

დაინტერესებული მხარის შეხედულებების შეთანხმება, თემში დაპირისპირებებისა 

და კონფლიქტების პრევენცია. გარდა ამისა, თანამონაწილეობითი დაგეგმვა მასში 

მარგინალური ჯგუფების მონაწილეობის შესაძლებლობას იძლევა. 

 1940-იან წლებში, მეორე მსოფლიო ომში დაბომბილი ბრიტანული ქალაქების 

აღდგენისას, დაგეგმვის მიმართ მოსახლეობის ინტერესი დამგეგმარებლებმა 

გამოიყენეს აღდგენით სამუშაოებში  მისი ჩართვის მიზნით. მათ შეიმუშავეს ახალი 

ტექნიკა „მოქალაქეებთან კომუნიკაციისათვის, საზოგადოების მობილიზების 

ჩათვლით, საზოგადოებრივი აზრის გასაზომად, გამოფენების მოწყობითა და ახალი 

ვიზუალური სტრატეგიების ექსპერიმენტირებისათვის“. გარდა ამისა, მათ შექმნეს 

ფორუმი სხვადასხვა გეგმებისა და პოლიტიკების თაობაზე საზოგადოების 

ინფორმირებისა და აზრის გამოკითხვისათვის.2  

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესი გავრცელდა ევროპასა და 

ჩრდილოეთ ამერიკაში გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში. ეს გამოწვული იყო 

მანამდე გამოყენებული „ზემოდან-ქვემოთ“ დაგეგმვის არაეფექტურობით, რომელიც 

მოსახლეობას თითქმის არ აძლევდა მათი დასახლების განვითარების თაობაზე 

გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობის შანსს, რომ მაცხოვრებელთა საჭიროებები 

სრულყოფილად ყოფილიყო გათვალისწინებული. დაგეგმვა ხდებოდა ადგილობრივი 

ხელისუფლების, სამთავრობო უწყებებისა და კერძო სექტორის მიერ, მაგრამ ისინი არ 

იყვნენ უშუალო მომხმარებლები, ანუ ის ადამიანები, ვინც დასახლებაში ცხოვრობს. 

ჩრდილოეთ ამერიკაში დაგეგმვის პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობის 

მოთხოვნა გაჩნდა სამოქალაქო უფლებების ინიციატივის სახით, რომელიც 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა აქტიურ მონაწილეობას 

გულისხმობდა. 

1971 წელს აშშ-ს ტრანსპორტის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა სემინარების 

შედეგების შეჯამება, რომლებშიც მონაწილეობდნენ პროფესიონალი 

დამგეგმარებლები, სახელმწიფო მოხელეები და მოქალაქეები. სემინარების 

მონაწილეებმა გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები შემდეგ კითხვებზე: „რატომ სურთ 

მოქალაქეებს დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობა? რომელი მოქალაქეები უნდა 

ჩაერთონ დაგეგმვაში?  როდის უნდა ჩაერთონ  პროცესში მოქალაქეები? როგორ უნდა 

                                                           
2 Cowan, S. E. "Democracy, Technocracy and Publicity: Public Consultation and British Planning, 1939-1951, 2010 
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მოხდეს მოქალაქეთა მონაწილეობის ორგანიზება? რა ძალისხმევის ინვესტიცია უნდა 

მოხდეს დაგეგმვის ჯგუფებში? თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში რა 

კუთხით უნდა ჩაერთონ ხელისუფლების არჩევითი პირები?  რა ვალდებულებები 

უნდა გააჩნდეს დამგეგმავს მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად?“ აშშ-ს 

ტრანსპორტის დეპარტამენტმა აღიარა, რომ მოქალაქეები დაგეგმარების მანამდე 

არსებული პრაქტიკის გამოყენებისას თავს გარიყულად გრძნობდნენ. მიღწეულ იქნა 

კონსენსუსი იმის თაობაზე, რომ თანამონაწილეობითი დაგეგმვა დასახლების 

უკეთესად დაგეგმარებას უწობს ხელს და კონფრონტაციისაგან თავის არიდების 

შესაძლებლობას იძლევა, თუმცა, ყველა ვერ შეთანხმდა იმაზე, თუ როგორ უნდა 

მოხდეს მოქალაქეთა ჩართვა.3 

 შემდგომში ეს მექანიზმი სხვადასხვა ქვეყნებში გაავრცელეს განვითარების 

სააგენტოებმა, როგორიცაა მსოფლიო ბანკი, Funacom და Sparc, უშუალოდ იმ 

ადგილობრივ ხელისუფლებებთან მუშაობისას, რომლებიც მანამდე 

უგულებელყოფდნენ მოსახლეობის მონაწილეობის საჭიროებას. დროთა 

განმავლობაში როგორც ადგილობრივმა, ისე ცენტრალურმა ხელისუფლებებმა 

გააცნობიერეს დასახლებების დაგეგმვის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

სარგებლიანობა. ამას ხაზგასმით აღნიშნავს მრავალი ქვეყნის ხელმძღვანელობა, 

მაგალითად, შრი-ლანკის, გვინეისა და ბრაზილიის მთავრობები. ადამიანებზე 

ორიენტირებული ეს მიდგომა გამოიყენება საზოგადოებრივი პროექტების დაგეგმვისა 

და რეალიზაციის პროცესში და არის საერთო-საქალაქო თუ უბნის დონეზე 

პრობლემების გადაწყვეტის ერთ-ერთი ძირითადი მეთოდი. ამ ინიციატივებში 

ძირითადი პარტნიორები არიან ადგილობრივი ხელისუფლება და სათემო 

ორგანიზაციები. არასამთავრობო ორგანიზაციები (NGO) ასევე ასრულებენ 

მნიშვნელოვან როლს, უმთავრესად, სათემო ჯგუფებისა და მათი ინსტიტუტების 

გაძლიერების თვალსაზრისით.4 

ურბანული დაგეგმვა და დასახლების კეთილმოწყობის  პროექტების 

განხორციელება, ცხადია, შესაძლებელია ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, 

მხოლოდ სპეციალისტების შეხედულებების გათვალისწინებით. საქართველოში ჯერ 

მხოლოდ ასეთი პრაქტიკაა, რასაც 

ხშირად მოსახლეობის უკმაყო-

ფილება მოჰყვება ხოლმე.  

   ქ.თეთრიწყაროში ცენტრალური, 

ე.წ. „ციყვების პარკის“ კეთილ-

მოწყობის მრავალჯერადი მცდე-

ლობების გამოცდილებამ აჩვენა, 

რომ,  დახარჯული საბიუჯეტო 

სახსრების მიუხედავად, მოქალა-

ქეები უკმაყოფილონი რჩებიან 

შესრულებული სამუშაოებით.  

                                                           
3
 Metropolitan transportation planning seminars. (Washington, 1971).  

4
 https://practicalaction.org/docs/ia3/participatory-urban-planning-toolkit-kitale.pdf 
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მაგალითად, თითქმის უსარ-

გებლოდაა ამ პარკში მოწყობილი 

კალათბურთის მოედანი, რომლის 

გაკეთებას ასწლოვანი ხეები შეეწირა, 

ასევე, ახლადგაკეთებული შადრევანი 

შეემატა გამოუყენებელი შადრევნების 

რიცხვს. მუნიციპალიტეტმა ვერ 

უპატრონა და დაიმსხვრა შადრევნის  

გარშემო გაკეთებული ფერადი 

ილუმინაცია.  

ასე  იმის გამო ხდება, რომ  დამპროექტებლები ხშირად ვერ ითვალისწინებენ 

მოთხოვნების იმ თავისებურებებს, რაც ამ პარკით მოსარგებლეებს (უპირველეს 

ყოვლისა, თავად თეთრწყაროელებს) აქვთ ამ დასასვენებელ ადგილთან ემოციურ-

მენტალური კავშირების არსებობის გამო. რეაბილიტაციისას ხშირად ხდება პარკის 

ისტორიული ღირებულების უგულებელყოფა და მასში ისეთი თანამედროვე 

ელემენტების ან მოსაპირკეთებელი მასალის შემოტანა, რაც დისონანსშია მის XIX 

საუკუნის დროინდელ  იერსახესთან. ახალი ატრაქციონის თუ სპორტული ნაგებობის 

მოსაწყობად ქალაქის ცენტრში მრავალი გამოუყენებელი სკვერია, სადაც, 

მოსახლეობის აზრით, თანამედროვე ელემენტების განთავსება უფრო უპრიანი და 

კონცეპტუალურად გამართლებული იქნებოდა და ამ ტერიტორიებსაც ფუნქციას 

შესძენდა. 

ადგილობრივი ხელისუფლების მცდელობა, ქალაქში შესრულებული 

კეთილმოწყობის პროექტებით მოსახლეობის კეთილგანწყობა მოიპოვოს, ზოგჯერ 

უკუეფექტს იძლევა. ამდენად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის მექანიზმის გამოყენება ქალაქის ისტორიული 

უბნების, საზოგადოების კოლექტიურ მეხსიერებასთან კავშირში მყოფი შენობებისა 

და ტერიტორიების რეაბილიტაციისას. 

როდესაც ხელისუფლება  მხოლოდ საკუთარ (რომელიმე თანამდებობის 

პირების თუ სპეციალისტების) მოსაზრებას ეყრდნობა და დაგეგმვისას არ 

ითვალისწინებს ტერიტორიით მოსარგებლე მოქალაქეთა საჭიროებებს, სურვილებსა 

და შეხედულებებს, შედეგად, თავად იდეის სიავკარგის მიუხედავად, 

მოსახლეობისგან ნეგატიურ დამოკიდებულებას იღებს.  

საუკეთესო, ინოვაციური პროექტების წარმატებისთვის დიდი მნიშვნელობა 

აქვს მათი განხორციელების ადგილის შერჩევასა და არქიტექტორის კონცეპტუალური 

ხედვის მოსახლეობისათვის წინასწარ გაცნობას, ახალი იდეისადმი საზოგადოებრივი 

მხარდაჭერის მოპოვებას. ცხადია, ეს ხელისუფლებისაგან დამატებით დროსა და 

ძალისხმევას მოითხოვს, მაგრამ აუცილებელია საზოგადოების მიერ ინოვაციის 

მისაღებად. 
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თანამონაწილეობით დაგეგმვას, 

მხოლოდ პროფესიონალების მიერ 

დაგეგმვასთან შედარებით, უდავო 

უპირატესობები აქვს. მაგალითად: 

მოქალაქეები ერთმანეთის მეზობლად 

არიან, ყოველდღიურად ხედავენ 

პრობლემას, მათ აქვთ განსხვავებული 

მოსაზრება და ხედვა გადასაჭრელ 

პრობლემაზე, რაც ანალიზის 

შესაძლებლობებს ამდიდრებს. თანამონა-

წილეობითი დაგეგმვის პროცესში, 

მოქალაქეების მიერ მოწოდებულ ამ 

გამოცდილებას  ექსპერტები საკუთარი 

ცოდნით შეავსებენ.  ხელისუფლება, 

ისმენს რა ყველა მონაწილის აზრს, ითვალისწინებს მას ისეთი გადაწყვეტილების 

მისაღებად, რომელიც ყველაზე ეფექტური და ადეკვატური იქნება საზოგადოების 

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.  

 

 

 

           

                              მოქალაქეები                      სპეციალისტები 

 

 

 

 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის დროს გადაწყვეტილების მოძებნა ხდება 

ერთობლივად, პროცესის მონაწილე მხარეებს შორის ურთიერთგაგების მიღწევით. 

ჩვეულებრივი კონსულტირებისაგან განსხვავებით,5 როდესაც ხელისუფლება უკვე 

შემუშავებულ, მზა პროექტს აცნობს მოსახლეობას და ისმენს მოქალაქეთა 

მოსაზრებებს, თანამონაწილეობითი დაგეგმვა ხელს უწყობს დიალოგსა და 

ურთიერთქმედებას მოსახლეობას, ექსპერტებსა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს 

შორის პროექტის შემუშავების მთელი პროცესის განმავლობაში. 

                                                           
5 იხ. გვ. 32-33 

თანამონაწილეობითი 

ურბანული დაგეგმვისას 

მზა პროექტი ან 

გადაწყვეტა არ გვაქვს 

საჯარო განხილვამდე, 

მაგრამ გვაქვს საჯარო 

განხილვის შემდეგ 
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  ურბანულ დაგეგმვაში მოქალაქეთა მონაწილეობით შესაძლებელია: 

• შეივსოს პროფესიონალების ტექნიკური ცოდნა დასაგეგმი სივრცის 

ყოველდღიური გამოყენების შესახებ ინფორმაციით; 

• გაუმჯობესდეს ანალიზი, რომ შემუშავებული წინადადებები სრულად 

პასუხობდეს  რეალურ საჭიროებებს;  

• დასახლების ან მისი კონკრეტული უბნის მოსახლეობის საჭიროებებში 

გამოიკვეთოს პრიორიტეტები; 

• მონაწილე მხარეებმა, სხვადასხვა პარტნიორებმა კარგად გააცნობიერონ პროექტის 

განხორციელების ვადები,  ბიუჯეტი და ტექნიკური შეზღუდვები; 

 შემუშავებული პროექტ(ებ)ი იყოს მისაღები ფართო საზოგადოებისათვის; 

 ხელი შეეწყოს დემოკრატიული მმართველობისა და აქტიური სამოქალაქო 

ცნობიერების  ჩამოყალიბებას. 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის წინაპირობები და ეტაპები 

თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმვის პროექტის თეთრიწყაროში 

განხორციელების დაწყებამდე თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა 

ჩართულობის პრობლემის თაობაზე და ამ საქმეში სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 

შესაძლო როლზე „მწვანე კავკასიამ“ წინასწარ იმსჯელა თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის გამგებელ ბესიკ წიკლაურთან და მის პირველ მოადგილე ერეკლე 

კუხიანიძესთან. მუნიციპალიტეტის 

ხელმძღვანელებმა გამოხატეს მზადყოფნა, 

გაეზიარებინათ თანამონაწილეობითი 

ურბანული დაგეგმვის უცხოური 

გამოცდილება,  ერთობლივი ძალისხმევით 

განხორციელებულიყო  ამ მექანიზმის  

პილოტირება მუნიციპალიტეტის ადმინის-

ტრაციული ცენტრის - ქ.თეთრიწყაროს 

დაგეგმვაში. 

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მხრიდან მოსახლეობასთან ეფექტური 

კომუნიკაციის არხების შექმნის საჭიროების გაცნობიერება და შესაბამისი ნაბიჯების 

გადადგმის ნება თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესის წარმატების ერთ-ერთი 

წინაპირობაა. 

საზოგადოებრივი მომსახურებებით საქართველოს მოსახლეობის 

კმაყოფილების დონის კვლევის შედეგები (ACT/UNDP) აჩვენებს, რომ საჭიროა 

ადგილობრივმა თვითმმართველობამ გადაწყვეტილებათა მიღებისას მეტად 

გაითვალისწინოს მოსახლეობის საჭიროებები. გამოკითხულთა უმეტესობამ აღნიშნა, 

რომ სწორედ ეს პარამეტრია გასაუმჯობესებელი (62%) და მოსახლეობასთან 

შეხვედრების უფრო ხშირად მოწყობა მიიჩნია საჭიროდ (40%).  კვლევამ ცხადყო, რომ 

გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა არ არის აქტიურად ჩართული 
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საჭიროების გაცნობიერება 
და ნება 

მოთხოვნილება და მზაობა 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო: 
კომპეტენცია და უნარები 
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საზოგადოება 

ადგილობრივი ხელისუფლება 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, თუმცა, რეგიონულ ჭრილში ყველაზე მეტი აქტივობის 

მაჩვენებელი ქვემო ქართლში გამოვლინდა (12%) - რეგიონში, სადაც ამავე კვლევის 

მიხედვით, მოსახლეობა ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით აფასებს ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან  კომუნიკაციის ხარისხს და ყველაზე ნაკლებადაა კმაყოფილი 

მისი მუშაობით (სხვა რეგიონებთან შედარებით). 

თეთრიწყაროში ჩატარებულმა კვლევამ6 აჩვენა, რომ მოსახლეობას 

მუნიციპალური ორგანოების მუშაობის შესახებ ინფორმაცია აინტერესებს და მზად 

არის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩაერთოს: გამოკითხულთა 65%-ს სურს, 

მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს საკრებულოს საქმიანობის შესახებ. მოსახლეობის აზრით, 

საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება ადგილობრივმა 

თვითმმართველობამ, პირველ რიგში, სოფლის კრებების საშუალებით უნდა 

უზრუნველყოს (83%). მნიშვნელოვანია გარემოება, როცა გამოკითხულთა 65% 

მიიჩნევს, რომ საზოგადოების მონაწილეობას შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს 

საკრებულოს გადაწყვეტილებაზე.  

თანამომაწილეობითი დაგეგმვის პროცესის წარმატების მეორე წინაპირობად 

შეიძლება მივიჩნიოთ მოსახლეობის მიერ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 

კომუნიკაციის დეფიციტის მკაფიო აღქმა და თანამშრომლობის მზაობა. 

იმისათვის, რომ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ შეძლოს ადგილობრივ 

ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის დამაკავშირებელი რგოლის ფუნქციის 

შესრულება და მოქალაქეთა ჩართულობის სხვადასხვა ფორმების გამოყენებაში 

წამყვანი როლი შეასრულოს, მის წევრებს შესაბამისი კომპეტენცია და უნარები უნდა 

გააჩნდეთ. ცხადია, დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ როგორ და რა წესით 

დააკომპლექტებს გამგებელი/მერი სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, შეძლებს თუ არა 

მასში მონაწილეობაზე დაითანხმოს ისეთი ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ 

                                                           
6 იხ. გვ. 3 
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საჭიროების შეფასება / დაგეგმვის არეალის 
განსაზღვრა 

საინფორმაციო კამპანია 

სამუშაო ჯგუფების ფორმირება საჯარო 
შეხვედრაზე 

საერთო ხედვის შემუშავება 

შედეგების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირება 

მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური თუ სხვაგვარი წვლილის შეტანა მისი მუშაობის 

წარმატებაში. სამწუხაროდ, რეალობა ხშირად მკვეთრად განსხვავდება სასურველი 

სიტუაციისაგან და იმის მოლოდინი არ უნდა გვქონდეს, რომ შევძლებთ მრჩეველთა 

საბჭოში ადგილობრივი საზოგადოების ისეთი „ნაღების“ შეკრებას, რომელიც 

თავისთავად იქნება ამ ახალი ორგანოს მუშაობის წარმატების საწინდარი.  

მთავარია, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში აქტიური მოქალაქეები იყვნენ, 

რომელთაც სურთ საკუთარი წვლილის შეტანა მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.  

ცხადია, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრების უნარი და კომპეტენცია  

განსხვავებული იქნება, გამომდინარე მათი პროფესიული თუ პირადი 

გამოცდილებიდან, მაგრამ შესაძლებელია მათი გაუმჯობესება იმ დონემდე, რომ 

წარმატებით შეძლონ მრჩეველთა საბჭოს წინაშე მდგომი ამოცანების გადაწყვეტა, მაგ., 

ბიუჯეტის წინასწარი განხილვა. ამ თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სამოქალქო მრჩეველთა საბჭოების 

მხარდაჭერას, მათთვის საჭირო ტრენინგების ჩატარებას, გამოცდილების გაზიარების 

შესაძლებლობების შექმნას სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებსა და რეგიონებს შორის. 

სამოქალაქო სექტორს: სათემო ორგანიზაციებს, მედიას, აქტიურ მოქალაქეებს 

შეუძლიათ როგორც თანამონაწილეობითი დაგეგმვის  პროცესის ინიციატორებად 

მოგვევლინონ, ასევე, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ პროცესში ინფორმაციის 

გავრცელების, თემის მობილიზების, მოსახლეობის აზრის შესწავლის, იდეების 

გენერირებისა და სხვა კუთხით. 

თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმვის პროცესი შეიძლება შემდეგ 

პირობით ეტაპებად დაიყოს: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვემოთ მოკლედ იქნება აღწერილი  თანამონაწილეობითი დაგეგმვის თითოეული 

ეტაპი და ქალაქ თეთრიწყაროში მისი განხორციელების გამოცდილება.  
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I. საჭიროების შეფასება/ დაგეგმვის არეალის განსაზღვრა 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესი თემის საჭიროებათა შეფასებით და 

დასახლების იმ ტერიტორიის განსაზღვრით იწყება, რომელიც ერთობლივად უნდა 

დაგეგმონ მუნიციპალურმა ორგანოებმა და მოქალაქეებმა.  

პრობლემური ტერიტორიებისა და არსებული ადგილობრივი რესურსების 

განსაზღვრის მიზნით საჭიროა დასახლების ან მისი ცალკეული რაიონის სოციალური 

და ეკონომიკური ინდიკატორების დინამიკის გათვალისწინება, რაც მოიცავს 

დასახლების ეკონომიკური განვითარების ტრენდებისა და მათი სეზონურობის 

მიმოხილვას. ინფორმაცია შეიძლება მოძიებულ იქნას მოსახლეობაში და სხვადასხვა 

სექტორში ჩატარებული გამოკითხვების ანალიზით, ასევე ადგილობრივ 

ლიდერებთან, სათემო ორგანიზაციებთან და ამ დონეზე მომუშავე განვითარების 

სააგენტოებთან შეხვედრებისას. სასურველია, კვლევებისა და გამოკითხვების 

შედეგად მიღებული ინფორმაცია პრობლემებისა და რესურსების შესახებ ავსახოთ 

დასახლების სქემაზე, რაც გააადვილებს ანალიზს და პრიორიტეტული 

ტერიტორიების შერჩევას. ის შეიძლება GIS რუკის სახითაც იყოს, თუ არის ამის 

შესაძლებლობა.  

საწყის ეტაპზევე საჭიროა, შეძლებისდაგვარად ჩაერთონ საზოგადოებრივად 

აქტიური მოქალაქეები. პრობლემებისა და რესურსების რუკა ასევე უნდა გავაცნოთ 

საზოგადოებას, განვათავსოთ მოსახლეობისთვის ღია სივრცეში (როგორც 

თვალსაჩინო ადგილებზე, ასევე ელექტრონულ რესურსებზე), რათა რაც შეიძლება 

მეტმა ადამიანმა ნახოს და გამოთქვას თავისი შეხედულებები, პრობლემაზე 

მსჯელობაში ჩართონ სხვა მოქალაქეებიც.   

თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმვის დასაწყებად საჭირო რესურსებია: 

საბაზო რუკები (ქაღალდის და ელექტრონული), მუნიციპალიტეტის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა და განაშენიანების რეგულირების გეგმა 
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(არსებობის შემთხვევაში), დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების მოქმედი წესები, კითხვარები, კომპიუტერი შესაბამისი 

პროგრამული უზრუნველყოფით (მაგ., ArcGIS-ით), ტრანსპორტი და საოფისე სივრცე 

გუნდის შეკრებისათვის.  

ქ.თეთრიწყაროში თანამონა-

წილეობითი დაგეგმვის საპილოტე 

პროექტის დაწყების მომენტისთვის 

ვითარება ასეთი იყო:  

ქალაქის დაარსებიდან 200 

წელი გავიდა, იგი შუა საუკუნეების 

ნამოსახლარის ადგილას, XIX 

საუკუნის დასაწყისში,  სამხედრო 

დაბის სახით გაჩნდა. საბჭოთა 

კავშირის დაშლის შემდეგ მან სამხედრო დასახლების ფუნქცია დაკარგა. ქალაქი 

მოსახლეობისგან იცლება, მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული ცენტრია და მოექცა საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფანში 

(ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, სამხრეთ კავკასიის მილსადენი, ბაქო-

თბილისი-ყარსის საერთაშორისო რკინიგზა), მდებარეობს დედაქალაქის სიახლოვეს 

და დიდი საკურორტო-ტურისტული პოტენციალი გააჩნია.  

2010-14 წლებში თითქმის მთლიანად მოხდა წყალსადენების რეაბილიტაცია, 

მოასფალტდა ქუჩების დიდი ნაწილი, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 2016 

წელს ქალაქის ცენტრალური 2 ქუჩის გზის საფარის სრული რეაბილიტაცია გააკეთა, 

ხოლო მუნიციპალიტეტმა კეთილმოაწყო ცენტრალური პარკი. ამდენად, პროექტის 

დაწყებისას ძირითადი საქალაქო ინფრასტრუქტურა უკვე რამდენადმე 

მოწესრიგებული იყო. თუმცა ქალაქს არ გააჩნია რაიმე გეგმა,  რომლის მიხედვით 

განხორციელებული პროექტებით შესაძლებელი იქნება, რომ მის განვითარებას  

მიზანმიმართული ბიძგი მიეცეს.  

2016 წლის 1 ივლისს ქალაქმა მიიღო მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი7, 

რამაც მისი განვითარებისთვის მაღალმთიანი დასახლებების ფონდიდან სახსრების 

მოზიდვის დამატებითი შესაძლებლობა გააჩინა. ეს საშუალებას იძლევა, 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში შემუშავებული საპროექტო 

წინადადებების დაფინანსების ერთ-ერთ წყაროდ, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

საკუთარი შემოსავლებისა და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის 

გარდა, მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან ინფრა-

სტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი 

სახსრების სავარაუდო მიღებაც იქნას მოაზრებული. 

                                                           
7
 საქართველოს მთავრობის დადგენილება  „მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის #671 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, №308, 01/07/2016 
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ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ქალაქის კეთილმოწყობისათვის 

უკანასკნელ წლებში ჩატარებული სამუშაოების მიუხედავად, მის გარეგნულ იერსახეს 

ამახინჯებს ცენტრალური - თამარ მეფის ქუჩის გასწვრივ მდებარე, 

ფუნქციადაკარგული შენობები: ყოფილი კომისარიატი, პროკურატურა, 

ბიბლიოთეკა/მუსიკალური სკოლა და კინოთეატრი, რომელთაგან ზოგი (ყოფილი 

კომისარიატი და პროკურატურა) შეიძლება შეკეთდეს,   მაგრამ სხვების (ყოფილი 

ბიბლიოთეკა/მუსიკალური სკოლა და კინოთეატრი) მდგომარეობა იმდენად 

სავალალოა, რომ შენობების დემონტაჟია საჭირო. 

ასევე, ქალაქის ცენტრალურ უბანში, აღნიშნული შენობების გარშემო არის 

ისტორიული შადრევნის („თეთრი წყარო“), დაცლილი წყალსაცავის („ტბა“) მიმდებარე 

კეთილმოუწყობელი მწვანე სივრცეები: პარკები და სკვერები, და შესაძლებელია მათი 

ეფექტური გამოყენება სარეკრეაციო მიზნით. 
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ჩაერთე შენი ქალაქის დაგეგმვაში! 

26 ივნისს, კვირას, 12 საათზე გამგეობის 

შენობაში გაიმართება საჯარო შეხვედრა. 

შეხვედრის მიზანია: ქალაქ თეთრიწყაროს ცენტრალური უბნის 

ტერიტორიისა და შენობებისთვის ახალი ფუნქციის განსაზღვრა. 

იმედი გვაქვს, რომ თეთრწყაროელები შეძლებთ შეხვედრაზე მოსვლას და აქტიურად 

იმსჯელებთ ქალაქის  საცხოვრებელი გარემოს მომავალზე, დააფიქსირებთ მოსაზრებებს თუ 

რა გსურთ, რომ გაკეთდეს ქალაქის ცენტრში. 

მსურველებთან ერთად შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც შეიმუშავებენ 

თეთრიწყაროს ცენტრალური უბნის კეთილმოწყობის საპროექტო წინადადებებს და 

წარუდგენენ მუნიციპალიტეტის გამგეობას განსახილველად. 

პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე კავკასია“  

მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსთან თანამშრომლობით.  

ვინც ვერ მოახერხებს ამ საჯარო შეხვედრაზე მოსვლას, შეგიძლიათ იდეები გამოთქვათ 

ფეისბუქ-ჯგუფში WE LIKE TETRITSKARO, ან გამოგზავნოთ ელ-ფოსტაზე 

greencaucasus1999@gmail.com. საკონტაქტო პირი:___________________ მობ: XXX XXXXXX 

II. საინფორმაციო კამპანია 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესის  მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც 

წარმატებას უყრის საფუძველს, არის საინფორმაციო კამპანია. ის საჭიროა პროცესის 

საჯაროობისთვის და მის მიმართ ინტერესს იწვევს, საზოგადოების წევრებს  

საშუალებას აძლევს, ინფორმირებულები იყვნენ და დაგეგმვაში ჩაერთონ. კამპანიის 

დროს მოსახლეობას მკაფიოდ უნდა ავუხსნათ, კონკრეტულად რომელი ტერიტორიის 

დაგეგმვაში სთხოვს მუნიციპალიტეტი მოქალაქეებს ჩართვას. 

საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისას მნიშვნელოვანია, მაქსიმალურად 

გამოვიყენოთ მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდების ყველა შესაძლო 

საშუალება. ეს შეიძლება იყოს: 

 ადგილობრივი ბეჭდური და ელექტრონული მედია (გაზეთი, რადიო, 

ტელევიზია); 

 ინფორმაციის გავრცელება ინტერნეტით სოციალურ ქსელებსა და ონლაინ-

მედიაში (ინტერნეტ-გაზეთებში, რომლებიც ადგილობრივ სიახლეებს აშუქებს; 

Facebook-ჯგუფებში, რომლებშიც დასახლების მოსახლეობაა ჩართული; 

ბლოგებზე, რომლებიც პოპულარულია ადგილობრივ საზოგადოებაში); 

 საჯარო თავშეყრის ადგილებში (ავტოსადგური, ბაზრობა) და ორგანიზაციებში 

(საგანმანათლებლო, კულტურული დაწესებულებები, მაღაზიები)  

განცხადებების გაკვრა, ფლაერების დარიგება და სხვა. 
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თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში მოსახლეობის აქტიურად 

ჩართვისათვის ყველაზე დიდ ბარიერს წარმოადგენს მოქალაქეთა ნიჰილისტური 

განწყობა და უნდობლობა ხელისუფლების მიმართ: „ჩვენ მაინც არავინ არაფერს 

გვეკითხება“, „რაც თავად უნდა გამგებელს, მაინც იმას გააკეთებს“ და სხვა.  

თეთრიწყაროში საინფორმაციო კამპანიის დაწყება დაემთხვა 2016 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდს, რის გამოც მოსახლეობის უნდობლობას 

აძლიერებდა ეჭვი, რომ ეს მორიგი წინასაარჩევნო ფანდია. ცხადია, ეს  

ნეგატიურად მოქმედებს თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესის პირველად   

ჩატარებისას, როდესაც მუნიციპალურ ორგანოებსა და საზოგადოებას შორის 

თანამშრომლობის ეს ფორმა უჩვეულოა და არც მსგავსი გამოცდილება არსებობს, 

მაგრამ შემდგომ წლებში პროცესის განმეორებისას ამგვარი ნეგატიური 

ფაქტორების როლი საგრძნობლად შემცირდება. 

საზოგადოების ქალაქის (უბნის) დაგეგმვის პროცესში ჩართვა შესაძლებელია 

აქტიური ურთიერთობით, რისთვისაც მრავალგვარი საშუალება შეიძლება იქნას 

გამოყენებული. საამისოდ განსაკუთრებით მოსახერხებელი ხდება პოპულარული 

სოციალური ქსელებისა და 

ელექტრონული მედიის 

მეშვეობით მოქალაქეებთან 

კომუნიკაცია. თეთრიწყა-

როში დაგეგმილი პროცესის  

შესახებ  ინფორმაცია გავ-

რცელდა Facebook-ჯგუ-

ფების, ადგილობრივი ელექ-

ტრონული  და ბეჭდვითი 

მედიის  მეშვეობით. 

 ინტერნეტ-პუბლიკაციამ 

„ხელისუფლება მოქალა-

ქეებთან ერთად დაგეგმავს 

ქალაქ თეთრიწყაროს განვი-

თარებას“ ბლოგის მნახ-

ველთა ჩვეულებრივზე 

გაცილებით მაღალი აქტი-

ვობა გამოიწვია (472 ვიზი-

ტორი და 303 გაზიარება 

სოციალურ ქსელში).  

Facebook-ჯგუფში გაიმართა 

იდეის აქტიური განხილვა, რომელშიც მუნიციპალიტეტის გამგებელი უშუალოდ 

მონაწილეობდა. დისკუსიის მონაწილეებმა გამოხატეს პროცესში ჩართვის 

სურვილი და გამოთქვეს ქალაქის ცენტრალურ უბანში მდებარე ყოფილი 

ხელოვნური წყალსაცავის („ტბა“) აღდგენის იდეა. 
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ინფორმაციის გავრცელებაში დიდი მნიშვნელობა  მოსახლეობასთან უშუალო 

კომუნიკაციას აქვს. ამ მიზნით 

თეთრიწყაროში სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭომ და „მწვანე 

კავკასიამ“ მიმართა ქალაქში 

არსებული ორგანიზაციების თანამ-

შრომლებთან შეხვედრებისა და 

პროექტის ამოცანებზე საუბრის 

ფორმას. მნიშვნელოვანია, რომ 

საინფორმაციო კამპანიის ამ 

ფორმაში სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოსთან ერთად მონაწილე-

ობდნენ ადგილობრივი ხელი-

სუფლების თანამდებობის პირები. 

ამით შეხვედრების მონაწილეებს 

უჩნდებათ განცდა, რომ მათ მიერ 

პროცესში ჩართვას, საკუთარი 

იდეების გამოთქმას პრაქტიკული 

ხორცშესხმის პერსპექტივა აქვს და 

არ აღიქვან თანამონაწილეობითი 

დაგეგმვის პროცესი მრჩეველთა 

საბჭოს ან/და არასამთავრობო 

ორგანიზაციის „თვითშემოქ-

მედებად“, რომელსაც ხელი-

სუფლება შეიძლება არ 

იზიარებდეს.  

თეთრიწყაროს #1 და #2 საჯარო 

სკოლებში, სამკურნალო-დიაგნოს-

ტიკურ ცენტრში, სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლებში გამართულ 

შეხვედრებში მონაწილეობდნენ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებელი და 

გამგეობის ადმინისტრაციის უფროსი, რითაც ხდებოდა ადგილობრივი 

ხელისუფლების, მრჩეველთა საბჭოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის შედეგების რეალიზაციაზე საერთო ნების 

დემონსტრირება. 
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III. სამუშაო ჯგუფების ფორმირება8 

საინფორმაციო კამპანიის პირველი ეტაპი მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრით 

სრულდება, სადაც პროცესით დაინტერესებული მოქალაქეები იკრიბებიან, 

მსჯელობენ დაგეგმილი ტერიტორიის განვითარების შესაძლო ვერსიებზე. 

შეხვედრაზე მოხალისეებისგან იქმნება სამუშაო ჯგუფი ან ჯგუფები, კონკრეტული 

საპროექტო წინადადებების მოსამზადებლად. 

მნიშვნელობა არა აქვს, თუ ვინ და რამდენი მოქალაქე მოვა საჯარო შეხვედრაზე. 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესის პრინციპია: ვინც მონაწილეობს, სწორედ 

ის არის, ვინც უნდა მონაწილეობდეს (Whoever comes is the right prople). ანუ, 

ნებისმიერი პიროვნება სასურველია და ვინც მოვა, სწორედ ის არის, ვინც უნდა 

მონაწილეობდეს (20-200 ან მეტი მონაწილე). მნიშვნელოვანია, რომ მათ თემა 

აღელვებდეთ და დაინტერესებული იყვნენ პრობლემის გადაწყვეტით. აქედან 

გამომდინარე, უნდა ვენდოთ იმ ადამიანებს, ვინც ჩაერთო თანამონაწილეობით 

დაგეგმვაში, მათთან ერთად ვიმსჯელოთ, ვიმუშაოთ და არ ვიფიქროთ იმაზე, თუ 

კიდევ ვინ შეიძლება მოსულიყო. 

2016 წლის 26 ივნისს  

თეთრიწყაროს მუნიციპა-

ლიტეტის გამგეობის სააქტო 

დარბაზში გამართულ საჯარო 

შეხვედრაზე 50-მდე თეთრ-

წყაროელი შეიკრიბა. „მწვანე 

კავკასიას“ პროექტის საზოგა-

დოებასთან ურთიერთობის 

მენეჯერმა ლიზი სოფრომაძემ 

ისაუბრა სამოქალაქო მრჩე-

ველთა საბჭოსთან ერთად 

დაგეგმილ პროცესზე, რომელიც ქალაქის ცენტრალური უბნების განვითარების 

დაგეგმვაში მოსახლეობის აქტიურ ჩართვას ითვალისწინებს. მან აღნიშნა, რომ ის, თუ 

როგორი უნდა იყოს ქალაქის ცენტრი, მხოლოდ ხელისუფლების გადასაწყვეტი არ 

არის, მნიშვნელოვანია თავად მოქალაქეების ხედვება და იდეები.  

საჯარო შეხვედრაზე  დამსწრე მოქალაქეები გამოეხმაურნენ „მწვანე კავკასიის“ 

მოწოდებას და 17-მა მოქალაქემ გამოთქვა სურვილი, ჩართულიყო სამუშაო ჯგუფებში.  

პროექტის განმახორციელებელმა გუნდმა შეხვედრის მონაწილეებს გადასცა 

საინფორმაციო მასალები თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმვის შესახებ, 

საკუთარი საკონტაქტო ინფორმაცია და სთხოვა მოქალაქეებს, გაევრცელებინათ 

ინფორმაცია, რომ სამუშაო ჯგუფებში ჩართვის მსურველებს, ვინც ვერ დაესწრო 

საჯარო შეხვედრას, ორგანიზაციასთან ან სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსთან 

დაკავშირება და ჯგუფებში ჩაწერა შეეძლოთ.  

                                                           
8 იხ. ასევე გვ. 34.  შეხვედრის ვიდეოჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია საიტზე greencaucasus.org,ge 
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ქალაქ თეთრიწყაროს განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მისი საკურორტო-

ტურისტული პოტენციალის გამოყენება. ქალაქს აკლია სანახაობრივი სარეკრეაციო ზონები, 

რომლებიც მიმზიდველი იქნებოდა ინვესტორებისათვის სასტუმროებისა და კვების 

ობიექტების ასაშენებლად. ამიტომ, უპირველეს ყოვლისა, ცენტრალური უბნების 

კეთილმოწყობაა საჭირო, რომ  ქალაქი დამსვენებლებისა და პოტენციური 

ინვესტორებისათვის მიმზიდველი გახდეს. 

საჯარო შეხვედრის შემდეგ სამუშაო ჯგუფებში ჩართვის სურვილი კიდევ 

რამდენიმე მოქალაქემ გამოხატა. შედეგად, 2016 წლის ივლის-აგვისტოში „მწვანე 

კავკასიის“ მიერ მათი უნარების გაძლიერებისათვის ჩატარებულ ტრენინგებსა და 

სამუშაო შეხვედრებში 24 თეთრწყაროელი მონაწილეობდა.  

IV. საერთო ხედვის შემუშავება 

ამ ეტაპზე საზოგადოებას შეუძლია ერთად იოცნებოს, ვიზუალურად წარმოისახოს 

დასახლების სასურველი მომავალი და ხელისუფლებას შესთავაზოს შესაბამისი  

ცვლილებების ხედვა.  სასურველია, ეს  უკანასკნელი იყოს რეალისტური, მიღწევადი 

და ეფუძნებოდეს დასახლებაში მცხოვრები ყველა ფენისა და ჯგუფის სოციალურ-

ეკონომიკური კეთილდღეობის, სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობის, 

მდგრადი განვითარებისა და გენდერული თანასწორობის პრინციპებს, რომ 

მაქსიმალურად იყოს მისაღები თითქმის ყველა მოსახლისათვის.  

თეთრიწყაროს თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭოსთან შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში მსჯელობისა და შეხვედრებისას 

საზოგადოება და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა შეთანხმდა ქალაქის 

განვითარების ხედვაზე, რომელზეც თეთრწყაროელთა უმრავლესობა წლების 

განმავლობაში მსჯელობს და იზიარებს:  

ამ ხედვის განსახორციელებლად სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სამუშაო 

ჯგუფებში გამოითქვა რამდენიმე წინადადება, როგორებიცაა ყოფილი კომისარიატის 

შენობაში ქალაქის მუზეუმის შექმნა, თეატრის აშენება, ყოფილი პროკურატურის 

შენობაში ახალგაზრდული ცენტრის გახსნა და სხვ. მონაწილეებს გაცნობიერებული 

ჰქონდათ მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო რესურსების შეზღუდულობა, ამიტომ 

მსჯელობდნენ, თუ პირველ რიგში, რომელი მათგანის განხორციელება იქნებოდა 

ბიძგის მიმცემი ქალაქის განვითარებისათვის. ყოფილი ხელოვნური წყალსაცავის 

ქვაბულისა და მისი მიმდებარე წიწვოვანი სკვერის ადგილას, 26200 კვ.მ ფართზე 

სარეკრეაციო ზონის მოწყობის ინიციატივა გამოითქვა. დღეს ეს ადგილი უფუნქციოა.  

ამ ტერიტორიაზე ხელოვნური წყალსატევის აღდგენის სურვილი ქალაქის 

მოსახლეობამ თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესის დაწყებისთანავე გამოთქვა, 
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სამუშაო ჯგუფების მიერ ტერიტორიის დათვალიერებისას შედგა შეხვედრები 

მოსახლეობასთან, სადაც ადგილობრივმა მაცხოვრებლებლებმა დაადასტურეს ამ 

იდეისადმი დადებითი დამოკიდებულება. 

სამუშაო ჯგუფებში გამოთქმული მოსაზრებები დაამუშავა არქიტექტორმა მარიამ 

წიკლაურმა და მას მიეცა საპროექტო წინადადების სახე. დაახლოებითი გათვლებით, 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება 600-650 ათას ლარს შეადგენს და ის 

მუნიციპალიტეტის მიერ შესაძლებელია ეტაპობრივად, 2017-2019 წლების 

განმავლობაში განხორციელდეს: 

I. ხელოვნური წყალსატევისთვის 

წყალარინების სისტემის შექმნა 

500 მ-მდე საკანალიზაციო 

კოლექტორის მშენებლობით, 

რომელიც შემდგომში საქარ-

თველოს გაერთიანებული წყალ-

მომარაგების კომპანიას გადაეცემა 

და შესაძლებლობას მისცემს, 

კოლექტორში ჩართოს  მიმდებარე 

ქუჩების (ფარნავაზისა და ჭავჭავაძის ქუჩები, ჭავჭავაძისა და რუსთაველის ჩიხები) 

საცხოვრებელი სახლები და ობიექტები, რომელთაც ამჟამად საკანალიზაციო სისტემა 

არ გააჩნიათ. II. წყალსატევის ირგვლივ 400 მ-მდე სიგრძისა და 3 მ-მდე სიგანის 
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ბულვარის მშენებლობა, 4200 კვ.მ. ფართობზე სკვერის კეთილმოწყობა და პარკინგის 

გაკეთება, გარე განათების დამონტაჟება;  III. წყალსადენის შევსებისათვის 1-2 

ჭაბურღილის მოწყობა და წყალსატევის შევსება.  

მონაწილეებმა მიიჩნიეს, რომ 

ამგვარი პროექტის განხორციელება 

მიზანშეწონილია მოხდეს საჯარო-

კერძო პარტნიორობის გზით: 

მუნიციპალიტეტს საშუალება 

მიეცემა, ტერიტორიის ნაწილი 

გაითვალისწინოს ინვესტორის 

მოსაზიდად, რომელიც აქ ააშენებს 

სასტუმროს და რესტორანს.  

შემდგომში უმჯობესი იქნება, მუნიციპალიტეტმა საჯარო-კერძო პარტნიორობის 

ხელშეკრულებით  ინვესტორს სამართავად გადასცეს მთლიანი ტერიტორია, 

მოსახლეობის, დამსვენებლებისა და სახანძრო-სამაშველო სამსახურისათვის 

სარეკრეაციო ზონითა და წყალსატევით სარგებლობაზე რაიმე შეზღუდვებისა და 

საფასურის დაწესების დაუშვებლობის პირობით. ამით ადგილობრივი ბიუჯეტი 

აიცილებს წყალსატევისა და 

სკვერის მოვლა-პატრონობის, 

რემონტის,  წყალსატევით სარგებ-

ლობისას უსაფრთხოების წესების 

დაცვისა და გარე განათებაზე 

გასაწევ ხარჯებს, ამასთანავე, 

ქონების გადასახადის სახით, 

მიიღებს შემოსავლებს ინვესტორის 

მიერ აშენებული ობიექტებიდან.  

რამდენადაც პროექტი შეესაბამება ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების 

სტრატეგიის მე-9 და მე-10 მიზნების ამოცანებს, მის განსახორციელებლად 

მუნიციპალიტეტს დაფინანსება  შეუძლია მიიღოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან, ხოლო 

საკუთარი ბიუჯეტიდან გამოი-

ყოფა პროექტის ტექნიკური 

დოკუმენტაციის შემუშავებისა და 

თანადაფინანსებისათვის საჭირო 

სახსრები. ასევე, შესაძლებელია 

პროექტის წარდგენა მაღალმთიანი 

დასახლებების განვითარების 

ფონდში.  
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სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 2016 წლის 17 სექტემბერს გამართული სხდომა 

საჯარო იყო და, წევრების გარდა, თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში 

ჩართული თეთრწყაროელები ესწრებოდნენ. საბჭოს თავმჯდომარემ გიორგი 

აბულაძემ დამსწრეებს გააცნო ხელოვნური წყალსატევისა და მის გარშემო 

სარეკრეაციო ზონის აღდგენის წინადადება. მარიამ წიკლაურმა წარადგინა მის მიერ 

დამუშავებული საპროექტო წინადადების პრეზენტაცია სლაიდ-შოუს სახით, სადაც 

ვიზუალურად იქნა ნაჩვენები სარეკრეაციო ზონის ხედები რეაბილიტაციისა და 

ინვესტიციის განხორციელების შემდეგ. მან აღნიშნა, რომ პროექტს არ ექნება 

ნეგატიური ეფექტები, წყლის დონე წყალსატევში და წყლის დამწრეტი 

საკანალიზაციო მილი არ იქნება ისეთ ნიშნულზე მაღლა, რომ მიწისქვეშა წყლების 

დონის აწევით გამოიწვიოს მიმდებარე სახლების სარდაფების დატბორვა, ხოლო მისი 

ზედაპირის მცირე ფართობი არ გამოიწვევს კლიმატის ლოკალურ ცვლილებებს. 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა და სხდომაზე დამსწრე საზოგადოებამ 

საპროექტო წინადადების თაობაზე მოსაზრებების გამოთქმისას ყურადღება 

გაამახვილეს იმ მოსალოდნელ სარგებელზე, რასაც ქალაქი პროექტის 

განხორციელებით მიიღებს: კეთილმოეწყობა ქალაქის ცენტრალური უბნის 

დღეისათვის აუთვისებელი ტერიტორია, გაიზრდება დამსვენებლებისა და 

ტურისტების რაოდენობა, გაუმჯობესდება ადგილობრივი მოსახლეობის 

ეკონომიკური მდგომარეობა, რადგან გაიზრდება მოთხოვნა საოჯახო სასტუმროებსა 

და  კვების ობიექტებზე. გარდა ამისა, ცენტრალური ქუჩების საკანალიზაციო 

კოლექტორში ჩართვის შესაძლებლობის შექმნით გაუმჯობესდება ქალაქის 

ეკოლოგიური მდგომარეობა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურისათვის შეიქმნება 

დასახლების ცენტრში მდებარე, მოსახერხებელი წყალაღების რეზერვუარი. 

ინვესტიციის განხორციელება ქალაქში გააჩენს სამუშაო ადგილებს, მიმდებარე 

სოფლების ფერმერები შეძლებენ ადგილზე გაყიდონ საკუთარი პროდუქცია, რაც 

ხელს შეუწყობს მიგრაციული პროცესების შეჩერებას და ქალაქის განვითარებას 

მნიშვნელოვან სტიმულს მისცემს.  

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭომ გადაწყვიტა, რომ გამგებლისთვის 

წარედგინათ საპროექტო წინადადება „სარეკრეაციო ზონის რეაბილიტაცია 

ქ.თეთრიწყაროს ცენტრალურ უბანში“, რომელიც ითვალისწინებს ჭავჭავაძის ჩიხისა 

და ფარნავაზის ქუჩას შორის მდებარე უფუნქციო ტერიტორიაზე ხელოვნური 

წყალსატევისა და მის გარშემო დასასვენებელი ზონის მოწყობას. საბჭომ 

გამგებლისთვის მოამზადა რეკომენდაცია, რომ მოსახლეობის მოთხოვნისა და 

მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე, მუნიციპალიტეტმა მიმართოს სახელმწიფო 

ქონების ეროვნული სააგენტოს პროექტის განსახორციელებლად საჭირო 

ტერიტორიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემისათვის.     
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თვითმმართველ ერთეულებში პრიორიტეტების განსაზღვრისა და პროექტების  

შერჩევის პროცესის ეფექტიანობის აუდიტის 2016 წლის ანგარიშიდან: 

19.10.2016, N 53/36, გვ.14 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით, მუნიციპალიტეტი 

უფლებამოსილია, კოდექსით განსაზღვრული ფორმების გარდა, განსაზღვროს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

სხვა ფორმებიც. ქვემოთ მოცემულია ოზურგეთისა და თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტებში საკუთარი ძალისხმევითა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

დახმარებით მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდისა და ინფორმირებულობის 

ამაღლების მიზნით მიმდინარე რამდენიმე პროგრამა: 

V. შედეგების თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირება9 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში შემუშავებული და  სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭოს მიერ 2016 წლის 17 სექტემბერს მოწონებული საპროექტო 

წინადადება ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას 10 ნოემბერს, 

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო პრიორიტეტებზე მსჯელობის მიზნით გამართულ 

საჯარო შეხვედრაზე წარედგინა. 

ამ შეხვედრაზე მუნიციპალიტეტის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარემ, გიორგი 

აბულაძემ საზოგადოებას წარუდგინა საპროექტო წინადადება „სარეკრეაციო ზონის 

რეაბილიტაცია ქალაქ თეთრიწყაროში“, რომელიც საბჭოს სამუშაო ჯგუფებში 

მოქალაქეებმა და გამგეობის წარმომადგენლებმა ერთობლივად შეიმუშავეს. მან 

აღნიშნა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე კავკასიის“ ინიციატივითა და 

ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მხარდაჭერით საქართველოში პირველად 

მოხდა თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმვის უცხოური გამოცდილების 

გაზიარება. მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის მიზნით თეთრიწყაროში 

განხორციელებული ღონისძიებები სახელმწიფო აუდიტის მიერ ჩატარებული 

კვლევის ანგარიშშიც აისახა.  

                                                           
9 იხ. ასევე გვ.36.  შეხვედრის ვიდეოჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია საიტზე greencaucasus.org,ge 
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შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდნენ 

საზოგადოების წარმომადგენლები და ხაზი 

გაუსვეს, რომ ახსოვთ ქალაქის ცენტრში ყოფილი 

ხელოვნური წყალსატევის არსებობის პერიოდი, 

როდესაც ის ზაფხულობით ბევრ დამსვენებელს 

იზიდავდა, მხარი დაუჭირეს მის აღდგენას და 

მოიწონეს საპროექტო წინადადება. 

ხაზი გაესვა საჯარო-კერძო პარტნიორობის 

გზით პროექტის განხორციელების საჭიროებას. 

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებმა აღნიშნეს, 

რომ იმუშავებენ პროექტის იმ ნაწილის 

შესასრულებლად, რომელიც ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ  არის გასაკეთებელი, რაც 

შემდგომში ინვესტორების მოზიდვის 

საფუძველს შექმნის. მუნიციპალიტეტის 

გამგებელმა, ბესიკ წიკლაურმა ისაუბრა 

სამომავლო ხედვებზე, თეთრიწყაროში 

ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებსა და ამ 

მიმართულებით გატარებულ ღონისძიებებზე. 

მან აღნიშნა, რომ დაბა მანგლისში კანალიზაციის 

მშენებლობა გაზრდის მის კურორტულ 

პოტენციალს, სოფელ ასურეთის რეაბი-

ლიტაციის პროექტი „გერმანული სოფელი“ მას ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ 

ტურისტულ ადგილად აქცევს და ასევე ყურადღება გაამახვილა ქალაქ თეთრიწყაროს 

განვითარებაზე. მუნიციპალიტეტში სამი ტურისტული ცენტრის  შექმნით კიდევ 

უფრო გაიზრდება თეთრიწყაროში არსებული ლანდშაფტური და ისტორიული 

ძეგლების პოტენციალი. ეს დადებით ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტს მოუტანს 

არა მხოლოდ აღნიშნულ დასახლებებს, არამედ მიმდებარე სოფლებს და მოსახლეობის 

ცხოვრების დონე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. 

 

 

  



27 
 

მოქალაქეთა წვლილი ქალაქის დაგეგმვაში 

მოქალაქეების მიერ ქალაქის 

დაგეგმარებაში  საკუთარი წვლილის 

შეტანით ის მდიდრდება და 

მრავალფეროვანი ხდება. თავად 

მოსახლეობის მონაწილეობა ურბანული 

დაგეგმვის ცენტრალური ელემენტია, 

რამდენადაც ქალაქის მაცხოვრებლები 

არიან იმ სერვისების უშუალო 

მომხმარებლები, რომლებსაც მათ 

აწვდის მუნიციპალიტეტი, როგორიცაა: საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

მომსახურება, დასასვენებელი ადგილების - სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა 

და ა.შ., ამდენად, მათ სხვაზე, მათ შორის სპეციალისტებზე უკეთ იციან როგორც 

საკუთარი საჭიროებები, ისე ამ სერვისების მიწოდების ხარვეზები. დასახლების 

მცხოვრებთა მიერ პრობლემების აღქმა,  გადაწყვეტის გზების შესახებ მათი 

მოსაზრებები დაგეგმვის პროცეს-

ში შეიძლება უფრო საასარგებლო 

და ეფექტური აღმოჩნდეს, ვიდრე 

სპეციალისტების მიერ მოწოდე-

ბული იდები.  

მნიშვნელოვანია ის, რომ 

მუნიციპალიტეტის გადაწყვე-

ტილებებს ლეგიტიმაციას სძენს 

მათ მიღებაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობა.  

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში მოქალაქეებს საკუთარი წვლილი 

შეაქვთ როგორც პრობლემების იდენტიფიცირების კუთხით, ასევე მათი გადაწყვეტის 

უფრო ოპტიმალური და ეფექტური გზების მოძიებით. შესაძლოა, ეს იყოს შედარებით 

უფროსი თაობის ადამიანებში შემონახული მეხსიერება, როგორც ეს თეთრიწყაროში 

ხელოვნური წყალსატევის აღდგენის იდეის შემთხვევაში იყო, ახალგაზრდობის 

კრეატიული ხედვები თუ უცხოეთის გამოცდილების გაზიარება იქ ნამყოფი 

მოქალაქეების მიერ. 

ტექნიკური ცოდნის მქონე 

ზოგიერთ მოქალაქეს შეუძლია 

შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი 

თანამონაწილეობით პროცესში მათი 

ჩართვისას. მათ შეიძლება გააჩნდეთ 

სპეციფიური ცოდნა და გამოცდილება 

არქიტექტურის, ტრანსპორტის მოძრა-

ობის რეგულირების, ნარჩენების გატანის 

მომხმარებლის 

 ცოდნა 

ტექნიკური 
ცოდნა 
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მართვის ან სხვა სფეროებში, ასე რომ, დაგეგმვის პროცესში მათი ცოდნა არის 

ადგილობრივი ხელისუფლების სპეციალისტების საპირწონე.  

        მაგალითად, სამუშაო 

ჯგუფში დიდი ინტერესი 

გამოიწვია ახალგაზრდა 

არქიტექტორის მარიამ 

წიკლაურის მიერ თავისი 

სამაგისტრო ნაშრომის პრე-

ზენტაციამ,   რომლითაც თე-

თრიწყაროს ცენტრალურ 

უბანში საზოგადოებრივი 

ჩართულობის ცენტრის 

ორიგინალური, თანამედროვე კომპლექსის პროექტი წარმოადგინა. შემდგომში მან 

ხელოვნური წყალსატევის აღდგენისა და მის  გარშემო დასასვენებელი ზონის შესახებ 

სამუშაო ჯგუფებში გამოთქმული მოსაზრებები დაამუშავა და საპროექტო 

ტერიტორიაზე მოსაწყობი ტბის, მის გარშემო ბულვარის, რესტორნის, მიმდებარე 

სკვერისა და სასტუმროს ხედების რენდერები გააკეთა.  

სასურველია, პროცესის მონაწილე-

ებს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც მოუწევს 

მოსახლეობასთან და ხელისუფლების 

სხვადასხვა სტრუქტურებთან ურთი-

ერთობისას აქტიური როლის შესრულება, 

ჰქონდეთ სამოქალაქო აქტივიზმის 

გამოცდილება. წარსულში შეძენილი 

საჯარო გამოსვლების, ლიდერობის, 

გამოთქმული იდეების გარშემო დებატების 

წარმართვის, გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა დარწმუნების უნარები გამოსადეგია 

მთლიანად  თანამონაწილეობითი დაგეგმვის წარმატებისათვის. 

  

აქტივიზმის 

გამოცდილება 
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სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წვლილი  
 

 

 ქალაქის დაგეგმვაში მოსახლეობის ჩართულობის უცხოური გამოცდილების 

გაზიარებისა და თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესის ინიციატორი 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე კავკასია“ იყო, რომელიც 

თეთრიწყაროში 1999 წელს დაფუძნდა. თანამონაწილეობითი დაგეგმვის 

პილოტირების იდეა „მწვანე კავკასიამ“ წინასწარ განიხილა მუნიციპალიტეტის 

ხელმძღვანელებთან და მიიღო მხარდაჭერა ერთობლივი პროცესის დასაწყებად. 

შემდეგ ორგანიზაციამ მიიღო მხარდაჭერა ფონდ „ღია საზოგადოება -

საქართველოსგან“ პროექტის „თანამონაწილეობითი დაგეგმვა ურბანულ 

დასახლებაში“ განსახორციელებლად. 

  პროექტის დაწყების შემდეგ, მისი წარმატებისთვის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელმა საჭიროდ მიიჩნია სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის 

განახლება და გაფართოება. საბჭოს წევრები გახდნენ ადგილობრივი მეწარმეები, 

ექიმები, პედაგოგები და სტუდენტები. საბჭოს თავმჯდომარედ გამგებელმა დანიშნა 

ა/ო „მწვანე კავკასიას“ მიერ წარდგენილი კანდიდატურა, რათა თანამონაწილეობითი 

დაგეგმვის პროცესში უზრუნველყოფილიყო მჭიდრო ურთიერთობა 

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოსა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციის პროექტის გუნდს შორის.  

 

„მწვანე კავკასიას“ პროექტის განმახორციელებელი გუნდმა, სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭოსა და გამგეობის წარმომადგენლებთან ერთად, ადგილობრივი 

სპეციფიკის გათვალისწინებით დაგეგმა საინფორმაციო კამპანია, მონაწილეობდა 

სხვადასხვა დაწესებულებების თანამშრომლებთან შეხვედრებში, საინფორმაციო 

მასალების გავრცელებაში. პროცესის მედია მხარდაჭერა უზრუნველყო 

დამოუკიდებელმა გაზეთმა „დიდგორელები“ (სხვა ბეჭდური გამოცემა 

1. პროცესის ინიცირება და მის 
ორგანიზებაში დახმარება 

2. საინფორმაციო კამპანიის 
წარმართვაში ხელშეწყობა 
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მუნიციპალიტეტში არ არის), რომელმაც პროექტის მიმდინარეობის შესახებ 

ინფორმაცია და სტატიები უსასყიდლოდ დაბეჭდა, ასევე ბლოგმა „ინტერნეტ-გაზეთი 

თეთრიწყარო“, რომელიც გაზიარდა Facebook-ჯგუფში We Like Tetritskaro, რომელშიც 

700-ზე მეტი თეთრწყაროელია გაერთიანებული.  

 

2016 წლის ივლის-აგვისტოში „მწვანე კავკასიამ“ სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოსთან შექმნილ სამუშაო ჯგუფებს ჩაუტარა ტრენინგები ადგილობრივი 

თვითმმართველობისა და რეგიონული განვითარების პრინციპების, ურბანული 

განვითარებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების ათვისების თანამედროვე 

არქიტექტურული გადაწყვეტის საკი-

თხებზე. ტრენინგების ციკლის 

დასაწყისში მონაწილეებს შეხვდა  

მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბესიკ 

წიკლაური და ესაუბრა დაგეგმილ  

ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, 

ტურიზმის განვითარების პერსპექ-

ტივებზე, მოქალაქეთა ჩართულობისა 

და ახალგაზრდების აქტიურობის 

მნიშვნელობაზე. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის არსსა და უფლებამოსილებებზე, 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სტრუქტურაზე, მის შემოსავლებსა და პროგრამულ 

ხარჯებზე, მოქალაქეთა მონაწილეობის 

ფორმებზე სამუშაო ჯგუფებს ესაუბრა 

რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განვითარებისა და რეგიონული 

პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე ოთარ კონჯარია, ხოლო 

რეგიონული განვითარების დაგეგმვისა 

და პროექტების განხორციელების ახალ 

სისტემაზე ინფორმაცია გააცნოთ ამავე დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი წაქაძემ, 

რომელმაც აუხსნა სამუშაო ჯგუფების წევრებს, თუ როგორ შეიძლება მათ მიერ 

მომზადებული საპროექტო წინადადებები დაფინანსდეს სახელმწიფო ფონდებიდან, 

ასევე გააცნო საპროექტო წინადადების ფორმა და მისი მომზადების პრინციპები. 

3. სამუშაო ჯგუფების 
უნარების გაძლიერება 
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სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოს სამუშაო ჯგუფის 

წევრებისთვის ურბანული 

განვითარების თემატიკაზე 

ტრენინგების ჩასატარებლად 

„მწვანე კავკასიამ“  მოიწვია 

ილიას სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის და საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ლექტორი, არქიტექტორი ირაკლი ჟვანია. ჯგუფის წევრებმა დასაგეგმი ტერიტორია 

მასთან ერთად მოინახულეს და გამოთქვეს იდეები, თუ რა პროექტები შეიძლება 

განხორციელდეს ქალაქის კეთილმოწყობისათვის.  

თანამონაწილეობითი დაგეგმვისას, თუ ამის საშუალება არის, მოწვეული 

ექსპერტის რჩევები და მოსაზრებები სასარგებლოა როგორც კონკრეტული საპროექტო 

წინადადებების  შემუშავებისთვის, ასევე ახალი იდეების გენერირებისთვის ბიძგის 

მისაცემად. 

 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში, ტერიტორიის კუთვნილების 

შესწავლისას, გამოირკვა, რომ 2011 წლის 9 სექტემბერს რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის მინისტრის N71/ო ბრძანებით შპს „საქართველოს 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ საწესდებო კაპიტალში შეიტანეს 2710 

კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი 84.01.39.024), 

რომელზეც მდებარეობს ისტორიული წყაროს - „თეთრი წყაროს“ საუკუნოვანი 

შადრევანი და მიმდებარე სკვერი, რომელიც ქალაქის სიმბოლოა და მის ერთგვარ 

სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს, რამდენადაც თეთრიწყაროს სახელდება 

ისტორიულად ამ წყაროს წყლის რძისფერი შეფერილობის გამო მოხდა. 

4. ექსპერტების მოწვევა 

5. ადვოკატირება ცენტრალური 
ხელისუფლების ორგანოებთან 
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თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტმა 2016 წლის 23 თებერვალს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართა თხოვნით (გამგებლის 

მოადგილის ერეკლე კუხიანიძის N370-13 წერილი)  ამ ნაკვეთის 712 კვ.მ. ფართის 

ნაწილი, რომელზეც შადრევანი და სკვერია, ცალკე საკადასტრო ნაკვეთად 

გამოყოფილიყო, ამოეღოთ ის შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანიის“ საწესდებო კაპიტალიდან და გადაეცათ სახელმწიფოსთვის, თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მისი გადმოცემის მიზნით, რომ მუნიციპალიტეტს 

შესაძლებლობა მისცემოდა, ამ ისტორიული ადგილის სათანადო კეთილმოწყობაზე 

ეზრუნა. მუნიციპალიტეტის ამ თხოვნაზე თანხმობა განაცხადა შპს „საქართველოს 

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ (წერილი N3832/1 03/06/2016), მაგრამ 

პროცესი ამ ეტაპზე შეყოვნდა. 

ქალაქის მოსახლეობის სახელით, 2016 წლის 9 აგვისტოს „მწვანე კავკასიამ“ 

მიმართა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრ 

ნოდარ ჯავახიშვილს, რომ დაჩქარებულიყო „თეთრი წყაროს“ ტერიტორიის  

მუნიციპალიტეტისათვის გადმოცემის პროცესი.  
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მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვა ფორმების გამოყენება 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო მუნიციპალიტეტის მიერ გადაწყვეტილებათა 

მიღების პროცესში აქტიურ მოქალაქეთა ჩართვის ერთ-ერთი ფორმაა, მაგრამ 

მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის „ნდობის ხიდის“ ფუნქციის 

შესრულება მხოლოდ მისი გამოყენებით შეუძლებელია. ამიტომ თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტი, თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესის პარალელურად და 

მასთან კომბინაციაში, მოქალაქეთა ჩართულობის სხვა ფორმებსაც იყენებდა, 

რომელშიც სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრები მონაწილეობდნენ. 

საჯარო კონსულტაციები 

2016 წლიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 50-მა დასახლებამ 

მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიიღო. განვითარებაში ჩამორჩენის გამო ეს 

დასახლებები მოსახლეობისგან იცლება. „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულია მთელი რიგი შეღავათები ამ 

დასახლებების მცხოვრებთათვის და მეწარმეებისათვის. 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი აბულაძე და წევრი 

იმედა წიკლაური 2016 წლის ივლისში შეხვდნენ მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი 

სოფლების მოსახლეობას და გააცნეს კანონით მათთვის გათვალისწინებული 

სოციალურ-ეკონომიკური და საგადასახადო შეღავათები, მუდმივად მცხოვრების 

სტატუსის მიღების წესი, მიაწოდეს ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე 

საქართველოში“ საგრანტო კონკურსის თაობაზე, იმსჯელეს შესაძლო პროექტებზე, 

რომელთა განხორციელება სურს მოქალაქეებს დასახლებაში, ისაუბრეს დასახლების 

საერთო კრების მოწვევის წესსა და შესაძლებლობებზე, ჩაინიშნეს მოსახლეობისათვის 

აქტუალური პრობლემები და შემდეგ წარუდგინეს გამგეობის სამსახურებს. 
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დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოსახლეობისთვის 

გასაცნობად და სამსჯელოდ 2016 წლიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 

აქტიურად იყენებს წინასწარი საჯარო კონსულტაციების ფორმას.  

ერთ-ერთი ასეთი კონსულტაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან  2016 წლის 18 

აგვისტოს, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის დაბა მანგლისში საკანალიზაციო 

სისტემის ცენტრალური ქსელისა და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობის პროექტის 

თაობაზე მოეწყო. გამგეობის სამსახურების ხელმძღვანელები, მრჩეველთა საბჭოს 

წევრებთან ერთად, ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ და დაბა მანგლისში 

დემეტრაშვილის, სტალინისა და თამარ მეფის ქუჩებზე საკანალიზაციო სისტემის 

მოწყობის პროექტი გააცნეს.  

დაბა მანგლისი ზღვის დონიდან 1200 მეტრის სიმაღლე მდებარეობს, 

წიწვოვანი ცენტრალური პარკითა და სასუნთქი სისტემის დაავადებებისათვის 

სამკურნალო კლიმატით გამორჩეული კურორტი ზაფხულობით ბევრ დამსვენებელს 

იზიდავს. დაბაში საკანალიზაციო სისტემის არარსებობა წლების განმავლობაში მწვავე 

პრობლემა იყო. მოსახლეობის მოთხოვნის და საჭიროებების გათვალისწინებით, 2015 

წელს მუნიციპალიტეტის გამგეობამ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის მიზნით 

მოამზადა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.  

დაბა მანგლისს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს, რამაც საშუალება 

მისცა მუნიციპალიტეტს, 2016 წელს პროექტის დასაფინანსებლად საჭირო თანხის 

ნაწილი - 600 000 ლარი  მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან 

მიეღო. პროექტის სრულად განხორციელება დაგეგმილია 2017 წლის ბოლომდე. 

გამგეობის წარმომადგენლებმა 

მოსახლეობას აგრეთვე 

გააცნეს მუნიციპალიტეტის 

მასშტაბით სამომავლოდ 

დაგეგმილი პროექტები. 
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გამგებლის საჯარო ანგარიში10 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ერთ-ერთ 

ფორმად განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშების მოსმენა. კოდექსის 88-ე მუხლის თანახმად,  „მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი/მერი და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვალდებული არიან, 

წელიწადში ერთხელ მაინც, არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა, მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრული წესით მოაწყონ საჯარო 

შეხვედრები მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან და წარუდგინონ მათ ანგარიში 

გაწეული მუშაობის შესახებ, ანგარიშის განხილვისას უპასუხონ მუნიციპალიტეტის 

ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს“. 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინადადებით, მისი საჯარო 

ანგარიშის მოსახლეობისათვის წარდგენისა და თანამონაწილეობითი დაგეგმვის 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი პირველი საჯარი შეხვედრის თანხვედრა მოხდა, 

რათა კიდევ უფრო გაზრდილიყო მოსახლეობის ინტერესი ღონისძიების მიმართ. 2016 

წლის 26 ივნისს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სააქტო დარბაზში ბესიკ 

წიკლაურმა მოსახლეობას წარუდგინა ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ და 

უპასუხა მოსახლეობის მიერ დასმულ შეკითხვებს.  

 

გამგებელმა აქცენტი გაკეთა მუნიციპალიტეტის მუშაობაში მოქალაქეთა 

ჩართულობისა და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების 

მნიშვნელობაზე. მუნიციპალიტეტის პირველი პირის მიერ მოსახლეობისთვის 

ანგარიშის საჯარო წარდგენასთან ერთად, მომავალ პროექტებზე მსჯელობის 

ტრადიციის დამკვიდრებით, ხელი შეეწყობა თვითმმართველობაში მიმდინარე  

პროცესების  გამჭვირვალობას.   

                                                           
10 იხ. ასევე  გვ. 19 
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უცხოური გამოცდილება: ვარშავა, პოლონეთი 

 

საჯარო კონსულტაციები ქალაქ ვარშავისათვის არის გადაწყვეტილების 

მიღებამდე იდეების გადახედვის გზა.  ეს არის ქალაქის რაიონის ხელისუფლებასა და 

მოქალაქეებს შორის დიალოგის ფორმა, რომელთაც შეუძლიათ, გამოთქვან საკუთარი 

მოსაზრებები სხვადასხვა, მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. მათი ჩატარების 

მიზანი არის არა მხოლოდ დაგეგმილი ცვლილებების მოსახლეობისათვის გაცნობა, 

არამედ, უპირველეს ყოვლისა, პრობლემების გადაწყვეტის გზებზე მოქალაქეთა 

იდეების შეკრება და მათი შეხედულებების გათვალისწინება. 

პრინციპში, საჯარო კონსულტაციების დროს შეიძლება ფოკუსირება 

ნებისმიერ საკითხზე, თუმცა, როგორც წესი, ისინი სივრცითი განვითარების 

გეგმებსა და ახალი საინვესტიციო პროექტების თაობაზე იმართება. კონსულტაციები 

შეიძლება ეხებოდეს ქუჩის მოდერნიზაციას ან პარკის კეთილმოწყობის საკითხს, 

საზოგადოებრივი ცენტრის მომსახურებას, ქალაქის განვითარების ზოგად 

მიმართულებებს... კონსულტაციებზე ხდება ქალაქის სტრატეგიული დოკუმენტების 

განხილვაც. ქალაქის ხელისუფლება მოქალაქეების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს 

ყურადღებით სწავლობს, მაგრამ, ცხადია, შემდგომში ყველას ვერ ითვალისწინებს. 

საბოლოო პროექტები შეიძლება პასუხობდეს გამოთქმული საჭიროებების 

უმრავლესობას, ან მხოლოდ მათ მცირე ნაწილს. ყველაფერი დამოკიდებულია 

არსებულ ბიუჯეტზე, მოქმედ საკანონმდებლო შეზღუდვებსა და სხვა შესაძლო 

დამაბრკოლებელ გარემოებებზე. 

ვარშავის ყველა მცხოვრებს შეუძლია კონსულტაციებში მონაწილეობის 

მიღება. ასაკობრივი ან მუდმივად მცხოვრების, ან სხვა რაიმე შეზღუდვა არ არის. 

მთავარია, მოქალაქეს აინტერესებდეს საკითხი და მის შესახებ საკუთარი აზრის 

გამოხატვის სურვილი ჰქონდეს. 

საჯარო კონსულტაციების გამართვის ინიციატივა შეიძლება მოდიოდეს 

ვარშავის რაიონის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისგან, ახალგაზრდული საბჭოებისგან, ვარშავის საზოგადოებრივი 

სარგებლის საბჭოსგან, თავად მოსახლეობისგან. 
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იმ მიზნით, რომ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებების 

შესახებ იყოს რეალისტური და ხელმისაწვდომი დაინტერესებული მხარეებისათვის 

(მოსახლეობა, მთავრობა, პარლამენტი, გუბერნია, არასამთავრობო ორგანიზაციები და 

სხვ.), მუნიციპალიტეტის  მიერ საჭიროებებზე დაყრდნობით მოხდეს პრიორიტეტული 

მიმართულებების გამოვლენა და აღნიშნულის ასახვა პრიორიტეტების დოკუმენტში. 

ბიუჯეტის პრიორიტეტების საჯარო განხილვა11 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესში შემუშავებული საპროექტო 

წინადადების „სარეკრეაციო ზონის რეაბილიტაცია ქალაქ თეთრიწყაროში“ წარდგენა 

მოხდა საზოგადოებასთან შეხვედრაზე, რომელიც თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 

2017 წლის  ბიუჯეტის პრიორიტეტების საჯარო განხილვის მიზნით გაიმართა 2016 

წლის 10 ნოემბერს. 

არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილების უფროსმა ნატო 

ალთუნაშვილმა  წარმოადგინა ინფორმაცია 2016 წელს განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ.  შეხვედრის ინიციატორმა, გამგებლის 

პირველმა მოადგილემ ერეკლე 

კუხიანიძემ ისაუბრა  გადაწყვეტილების 

პროცესში მოქალაქეების მონაწილეობის 

აუცილებლობაზე და მუნიციპალი-

ტეტის ხელმძღვანელობის განზრახვაზე, 

ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსა-

ზღვრისას, საკრებულოში წარ-

დგენამდე, მოხდეს მოსახლეობასთან 

მისი წინასწარი განხილვა.  მან დამსწრე 

საზოგადოებას შესთავაზა, 2017 

წლისათვის მთავარი პრიორიტეტი იყოს 

ხარისხიანი სასმელი წყლით 

მოსახლეობის მომარაგება, რომ ეს 

პრობლემა მუნიციპალიტეტის ყველა 

დასახლებაში საბოლოოდ გადაიჭრას, 

არც ერთი ოჯახი არ დარჩეს სასმელი 

წყლის გარეშე. დამსწრე საზოგადოება 

დაეთანხმა გამოთქმულ მოსაზრებას და 

აღინიშნა, რომ მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა 

უმნიშველოვანესია. 

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა პრიორიტეტების 

საჭიროებების მიხედვით გამოვლენის აუცილებლობაზე აბაშის, გურჯაანისა და 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებს  მისცა რეკომენდაცია: 12 

                                                           
11 იხ.  ასევე  გვ. 24 
12 თვითმმართველ ერთეულებში პრიორიტეტების განსაზღვრისა და პროექტების შერჩევის პროცესის ეფექტიანობის 

აუდიტის 2016 წლის ანგარიშიდან: 19.10.2016, N 53/36, გვ.14 
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გამგებლის 
საჯარო 

ანგარიში 

სამუშაო 
ჯგუფების 

ფორმირება 

ტრენინგები 
და სამუშაო 
ჯგუფებში 
მუშაობა 

შერჩეული 
პროექტის 
წარდგენა 

ბიუჯეტის 
პრიორიტე

ტების 
საჯარო 

განხილვა 

საინფორმაციო 
კამპანია 

ბიუჯეტში 
ასახვა 

პროექტის 
შერჩევა 

მრჩეველთა 
საბჭოს 
მიერ 

 მუნიციპალური ორგანოებისა და სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მიერ 

საბიუჯეტო პრიორიტეტების განსაზღვრისთვის მოსახლეობასთან საჯარო 

შეხვედრები ქვეყნის ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში სიახლეა. ძალზე 

მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტი საამისოდ არ შემოიფარგლოს მხოლოდ 

ერთჯერადი საჯარო შეხვედრით და  გამოიყენოს ისეთი მექანიზმი, როგორიცაა 

მოსახლეობის გამოკითხვები. პრიორიტეტების დოკუმენტების შემუშავების პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად  პროექტი რამდენიმე 

მუნიციპალიტეტში 2015-2016 წლებში ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ 

მხარდაჭერით განახორციელა „რეგიონის განვითარების ცენტრმა“ (RDC) და შეიმუშავა 

თანამონაწილეობითი კალენდარი13. 

 

თანამონაწილეობის სხვადასხვა ფორმების გამოყენება 

თეთრიწყაროში 2016 წელს 

 

 

 

 

 

თანამონაწილეობითი დაგეგმვის საპილოტე პროცესმა თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტში 2016 წლის ივნისი-ნოემბრის პერიოდი მოიცვა, თუმცა, ამ პროცესს 

შეიძლება დროის ნაკლები (1-2 თვე) ან მეტი შუალედი დასჭირდეს.  ასევე, პროცესის 

დაგეგმვის ეტაპზევე მიზანშეწონილია გათვალისწინებულ იქნას, დაემთხვევა 

ზოგიერთი ეტაპი და ღონისძიება მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ სხვა 

აქტივობებს მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის მიმართულებით, თუ ეს ნაკლებადაა 

მიზანშეწონილი, მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სპეციფიკიდან 

გამომდინარე. 

  

                                                           
13 მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტისა და ბიუჯეტის 

შემუშავების პროცესში, RDC/OSGF, 2016 

თ ა ნ ა მ ო ნ ა წ ი ლ ე ო ბ ი თ ი   დ ა გ ე გ მ ვ ა 



39 
 

თანამონაწილეობითი ურბანული დაგეგმვის პერსპექტივა  

ბოლო პერიოდში სულ უფრო იზრდება სოციალური ქსელების გავლენა: 

დადგენილია, რომ დროის დაახლოებით ერთი მესამედს ახალგაზრდები ინტერნეტში 

ატარებენ, განსაკუთრებით ისეთ სოციალური ქსელებში, როგორიცაა Facebook, Twitter 

და Instagram. ამ პლატფორმების მზარდი მნიშვნელობისა და მათზე 

დამოკიდებულების გათვალისწინებით, საჭიროა მუნიციპალიტეტმა ისინი აქტიურად 

გამოიყენოს ახალგაზრდების თანამონაწილეობით პროცესში ჩასართავად. გასაკვირი 

არ არის, რომ მუნიციპალიტეტის მიერ მოქალაქეთა თანამონაწილეობის მხოლოდ 

ტრადიციული ფორმების გამოყენებისას, როგორიცაა საერთო კრებები და საჯარო 

შეხვედრები, ახალი თაობა  მონაწილეობითი პროცესისგან თავს რამდენადმე 

გარიყულად გრძნობს.  

თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ ახალ თაობას არ აინტერესებს  საკუთარი ქალაქის 

პრობლემები. პირიქით, ისინი ამ ახალ შესაძლებლობებს პრობლემების 

გადაწყვეტისათვის ინსტრუმენტად იყენებენ, როგორც ეს მოხდა 2015 წლის 13 ივნისს 

ქალაქ თბილისში მდ. ვერეზე მოვარდნილი ღვარცოფის მიერ დატბორილი 

ტერიტორიების დასუფთავებისას, როდესაც სოციალური ქსელების მეშვეობით 

მობილიზებულმა და თვითორგანიზებულმა ათასობით ახალგაზრდა მოხალისემ 

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში მიიღო მონაწილეობა. 

მთელ მსოფლიოში მუნიციპალიტეტები უკვე მუშაობენ მოსახლეობის 

ჩართულობისათვის ახალი საკომუნიკაციო სტრატეგიებით. მოქალაქეებთან 

კომუნიკაციისათვის ისინი იყენებენ  სხვადასხვა პლატფორმებს, მათ შორის, Facebook 

გვერდებს, Twitter-ს და სხვას.  მაგალითად, ქალაქმა ედმონტონმა (კანადა), 

ტრანსპორტის მდგრადი განვითარებისათვის მსუბუქი სარკინიგზო ტრანზიტის  

(LRT) ხაზის უპირატესობების ახალგაზრდობისათვის საჩვენებლად, მოახდინა ცეკვის 

წვეულების ონლაინ-ორგანიზება.  

მუნიციპალიტეტებს ამ პლატფორმების მეშვეობით გაცილებით მეტად 

შეუძლიათ მოსახლეობის ჩართვა, ვიდრე მხოლოდ საკუთარი ინიციატივების 

რეკლამირებაა, ამ გზით შესაძლებელია მოქალაქეთა მონაწილეობა დასახლების 

დაგეგმარების პროცესშიც. მაგალითად, ქალაქი აუსტინი (ტექსასი, აშშ) დგამს 

ნაბიჯებს ამ მიმართულებით: სოციალური ქსელისა და დაგეგმარების პროექტით 

(SNAPPatx) შექმნილია პლატფორმა სოციალური მედიაში, რომლითაც მოსახლეობას 

შეუძლია გამოთქვას თავისი შეხედულება საქალაქო ტრანსპორტის მოძრაობაზე. ამავე 

დროს, სმარტფონის აპლიკაციის SeeClickFix საშუალებით მოქალაქეებს შეუძლიათ 

ოპერატიულად აცნობონ მუნიციპალიტეტს ისეთი პრობლემების თაობაზე, 

როგორიცაა, მაგალითად, ორმოები გზაზე ან ჩამსხვრეული ფანჯარა. ჩიკაგოს 

დაგეგმვის სააგენტო  (Chicago Metropolitan Agency for Planning)  ავითარებს ღია 

რესურსების ონლაინ-პლატფორმას და სმარტფონის აპლიკაციას MetroPulse 

რეგიონულ გეგმაზე GO TO 2040, რითაც მოქალაქეები აცნობიერებენ დაგეგმვის 
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პროცესში მონაწილეობის მნიშვნელობას და ხელისუფლება ინარჩუნებს 

ანგარიშვალდებულებას მოსახლეობასთან.14  

საქართველოში მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას აქვს ვებ-საიტები, 

რომლებიც მომხმარებელთა ინტერაქციისათვის მოხერხებულობით არ გამოირჩევა. 

უფრო აქტიურად ურთიერთობენ მუნიციპალური ორგანოები სოციალური ქსელებით: 

ზოგიერთი მათგანი Facebook-გვერდების მეშვეობით მხოლოდ მუნიციპალიტეტის 

სიახლეებს აშუქებს, ზოგი კი საკმაოდ ინტერაქტიურია.  

მაგალითად, თეთრიწყაროს მუნიციპა-

ლიტეტის Facebook-გვერდზე, ისევე, როგორც 

სხვადასხვა ჯგუფებში დისკუსიებში მონა-

წილეობენ მუნიციპალიტეტის გამგებელი, 

მისი პირველი მოადგილე, სამსახურების 

უფროსები და მოქალაქეებს შეკითხვებზე 

პასუხს სცემენ, განმარტავენ მუნიციპალი-

ტეტის პოზიციას სხვადასხვა საკითხთან 

დაკავშირებით.  

თანამონაწილეობითი ელექტრონული 

დაგეგმვა (E-planning) არის ქალაქდაგეგმა-

რებაში მოქალაქეთა ჩართვის ახალი გზა. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალა-

ქეთა მინაწილეობის (E-participation)  ეს ფორმა,   

შეიძლება გახდეს ელექტრონული დემოკრა-

ტიისა (E-democracy) და მმართველობის (E-

governance) მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. 

დაინტერესებული საზოგადოების 

დაგეგვაში ჩასართავად შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას GIS ტექნოლოგიით შესრულებული 

ონლაინ-პლატფორმები:  

1.„გეგმები რუკაზე” (Plans-on-the-map)  - 

ვებსაიტი, რომელიც იძლევა არსებული გეგმების 

გაცნობის საშუალებას; 

2. „გვითხარი რუკაზე“ (Tell-it-on-the-

map), გამოკითხვაზე დაფუძნებული ონლაინ-საშუალებაა, დამგეგმარებელთა მიერ 

წარმოდგენილი ცალკეული საკითხების შესახებ მოქალაქეთა კომენტარების 

შესაგროვებლად,  

3. დაგეგმვის კონკურსების ვებ-საიტი, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ ნახონ 

მიმდინარე არქიტექტურული/დაგეგმვითი კონკურსები და გამოთქვან თავისი აზრი 

წარმოდგენილი პროექტების შესახებ. 

ეს ვებ-ფორმები იძლევა მოქალაქეთა აზრის გამოხატვის შესაძლებლობას, მაგრამ 

პრობლემების იდენტიფიკაციასა და მათი გადაწყვეტის გზებზე ექსპერტებთან ერთად 

ერთობლივი მსჯელობის საშუალებას მოკლებულია, თუმცა, მომავალში შესაძლებელია  

უფრო გაუმჯობესებული ელექტრონული რესურსების შექმნა.15 

                                                           
14 Prateek Mittal,  The new generation of participatory planning for today’s cities, May 22, 2014 
15 Saad-Sulonen, J. The Role of the Creation and Sharing of Digital Media Content in Participatory E-Planning: International 

Journal of E-Planning Research 1, 1–22 (2012). 


