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საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და  თვითმმართველობის კომიტეტის  
      სხდომის ოქმი  N10  

                                                                                                17 მარტი  2017 წ. 
                                                                                               ქ. თბილისი (რუსთველის 8) 

                                                                                    კომიტეტის სათათბირო ოთახი N439  

სხდომის თავმჯდომარე              გრიგოლ ლილუაშვილი 
                                              (კომიტეტის თავმჯდომარე) 
სხდომას ესწრებოდნენ რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის წევრები: გრიგოლ 
ლილუაშვილი (კომიტეტის თავმჯდომარე), ერეკლე ტრიპოლსკი - (კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი
მოადგილე), მერაბ ქვარაია, (კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე) მამუკა ჩიქოვანი, პაატა მხეიძე, ლაშა
დამენია, კობა ლურსმანაშვილი, დიმიტრი სამხარაძე, გოგა გულორდავა, გიორგი კოპაძე, არჩილ ხაბაძის
ადგილმონაცვლე  კარლო კოპალიანი, აკაკი ბობოხიძე, გოჩა ენუქიძე, დავით სონღულაშვილი, ზაქარია
ქუცნაშვილის ადგილმონაცვლე მირიან წიკლაური, 

სხდომას საპატიო მიზეზით არ

ესწრებოდა კომიტეტის წევრი:  აზერ სულეიმანოვი, ემზარ კვიციანი, ბექა ოდიშარია,

მოწვეული სტუმრები:

1.  იური სვანიძე    - საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა  საზოგადოების პრეზიდენტი;

2. ლევან ალაფიშვილი - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის
თვითმმართველობის განვითრების ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი;

3. გიორგი აბულაძე -  ,,მწვანე კავკასიას“ თავმჯდომარე,

4.კონსტანტინე კანდელაკი - ,,სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო  ცენტრის“ გამგეობის თავმჯდომარე; 

სხდომას ესწრებოდნენ: აპარატის უფროსი სულიკო ბეჟანიძე, აპარატის თანამშრომლები: რაფიელ
გელანტია, ხათუნა ხვიჩია, გრიგოლ გოგუა, რამაზ ხიზანიშვილი, გვანცა დოლიშვილი, ნინო ქავთარაძე,
თამარ კალანდარიშვილი, ბელა ქველაძე; 

სხდომის უფლებამოსილება განისაზღვრა რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის 15
 წევრის დასწრებით.                                                        სხდომის  დღის წესრიგი: 

1. საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოების მიერ მომზადებული საკანონმდებლო წინადადება
,,საქართველოს კოდექსის პროექტი: ,,არქიტექტურული, ქალაქთმშენებლობითი და სამშენებლო
საქმიანობის შესახებ“ კანონის პროექტთან დაკავშირებით (N2466;08.02.2017) (სავალდებულო)
(პასუხისმგებელი კომიტეტიდან:  რ. გელანტია)

                                         მომხსენებელი: იური სვანიძე

          (საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა  საზოგადოების პრეზიდენტი) 

2. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ წარმოდგენილი
საკანონმდებლო წინადადება რეგიონული განვითარებისა და მუნიციპალური დანიშნულების ფინანსების
მართვის სისტემის ინსტიტუციონალიზაციის შესახებ“ (N15769,29.09.16) (წამყვანი) (სავალდებულო -
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი) (პასუხისმგებელი კომიტეტიდან: რ. გელანტია)

                                             მომხსენებელი:  ლევან ალაფიშვილი

სხდომის ოქმი N10
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(საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის თვითმმართველობის განვითრების
ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი

3. ა(ა)იპ ,,მწვანე კავკასიის“ მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ,საქართველოს ორგანულ
კანონში ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის პროექტთან დაკავშირებით (N4129; 28.02.2017) (წამყვანი) (პასუხისმგებლები
კომიტეტიდან: რ. ხიზანიშვილი, რ.გელანტია)

 მომხსენებელები:  გიორგი აბულაძე - (,,მწვანე კავკასიას“ თავმჯდომარე, კონსტანტინე  კანდელაკი -
(,,სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო  ცენტრის“ გამგეობის თავმჯდომარე)

4. ორგანიზაციული საკითხები:  კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა უმცირესობიდან, კომიტეტის 
კანონშემოქმედებითი და საზედამხედველო საქმიანობის გეგმის, კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-
საკონსულტაციო საბჭოს დებულებისა და კომიტეტის სტრუქტურის დამტკიცება.

     მომხსენებელი:   გრიგოლ ლილუაშვილი - (კომიტეტის თავმჯდომარე)    

  კომიტეტების  წევრებმა სხდომის თავმჯდომარეს მიმართეს წინადადებით, რომ დღის წესრიგით
გათვალისწინებული მე-4 საკადრო საკითხი გადმოტანილი იქნეს I საკითხად, კომიტეტმა კენჭისყრის
შედეგად, ერთხმად დაუჭირა მხარი წარმოდგენილ წინდადებას.

კომიტეტების წევრებმა შემოთავაზებულ წინადადებას ერთხმად უყარეს კენჭი და  ერთხმად დაამტკიცეს
სხდიმის დღის წერიგი შემოთავაზებული სახით.

 გიორგი ლილუაშვილი: სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე კომიტეტის
წევრებს მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმასთან დაკვშირებით, რომ  რეგიონული პოლიტიკისა და
თვითმმართველობის კომიტეტის ხელმძღვანელობა შეხვდა  არასამთავრობო და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, სადაც გაჟღერდა  კომიტეტის ინიციატივა  სამეცნიერო-
საკონსულტაციო საბჭო შექმნასთან დაკავშირებით. რომლის მთავარ მიზანს,  თვითმმართველობის
მიმართულებით დაწყებული უდიდესი სამუშაოების, საკანონმდებლო ინიციატივებად  გარდაქმნა
წარმოდგენს.  მათ დაეგზავნებათ სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს დებულება და მათი შენიშვნების და
შესწორებების შემდეგ დამტკიცდება მომდევნო კომიტეტის სხდომაზე. იმედს გამოვთქვავ, რომ ჩვენი
ერთობლივი მუშაობა მოგვცემს სწორედ იმ შედეგებს, რასაც საზოგადოება ჩვენგან ელოდება.

I. მოისმინეს:

 სხდომის  თავმჯდომარემ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 39-ე მუხლის შესაბამისად, კომიტეტის
თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე  საპარლამენტო უმცირესობის სახელით წარმოადგინა მამუკა
ჩიქოვანის კანდიდატურა.

კომიტეტმა გადაწყვიტა:  (მომხრე -14 ,  წინაღმდეგი -0) 

 საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის
  თავმჯდომარის მოადგილედ, ღია კენჭისყრით არჩეულ იქნას მამუკა ჩიქოვანი.

    (დასკვნა ოქმს თან ერთვის) 

  II. მოისმინეს:

 საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოების პრეზიდენტმა იური სვანიძემ   წარმოადგინა
საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოების მიერ მომზადებული საკანონმდებლო წინადადება
,,საქართველოს კოდექსის პროექტი: ,,არქიტექტურული, ქალაქთმშენებლობითი და სამშენებლო
საქმიანობის შესახებ“ კანონის პროექტთან დაკავშირებით. წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება
ითვალისწინებს არქიტექტურისა და მშენებლობის სფეროში საქართველოს ტერიტორიაზე
ქალაქთმშენებლობისა და მშენებლობის საკითხების მოწესრიგებას, სახელწიფო ორგანოებს, ფიზიკურ და
იურიდიულ პირებს შორის საჯარო სამართლებრივი  ურთიერთობების განსაზღვრას და საზოგადოებრივი და
კერძო ინტერესების ბალანსის უზრუნველყოფას, ქალაქების კლასიფიკაციას მოსახლეობის რაოდენობის
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მიხედვით, ქალაქთმშენებლობის რეგლამენტის, ტერიტორიის ორგანიზაციისა და დაგეგმვის სქემების
ახლებურ ხედვას, ზონირებისა და ქალაქთმშენებლობის გენერალური გეგმების  შედგენისადმი ახლებურ
მიდგომას და სხვა. 

ჩვენთვის ცნობილია, რომ   პარლამენტში შემოსულია მთავრობის  მიერ  წარმოდგენილი „სივრცითი
მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის“ პროექტი, ჩვენი-სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოების  საერთო
მოსაზრებაა და მიგვაჩნია, რომ  ორივე კოდექსი განხილულ იქნეს საქმიან ვითარებაში, რათა შეჯერდეს,
დაიხვეწოს და ერთიან სრულყოფილ პაკეტად იქნეს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. მინდა
მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ამ მიმართულებით უკვე  გადაიდგა ნაბიჯი და  პარლამენტის დარგობრივი
ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტის კომიტეტში, რომელიც წამყვანი კომიტეტია უყარეს კენჭი და მხარი
დაუჭირეს ჩვენ მიერ შეთვაზებულ წინადადებას.    

აზრი გამოთქვეს: 

პაატა მხეიძე:  მინდა აღვნიშნო, რომ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება არის ძალიან
მნიშვნელოვანი და საინტერესო, მაგრამ იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ინიციატივის სახე  მიიღოს
 დაჭირდება საფუძვლიანი შესწავლა და  გადამუშვება.  

 იური სვანიძე; სწორედ მაგ მიზნით შეიქმნა დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის
კომიტეტთან სამუშო ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის ყველა გამოთქნულ შენიშვნასა და წინადადებას.,
რომელიც შეჯერებული და განხილული იქმნება.

გრიგოლ ლილუაშვილი: მიმაჩნია და ვეთანხმები ჩემს კოლეგას, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი
საკანონმდებლო წინადადება საჭიროებას გადამუშვებას, რათა  ინიციატივის სახე მიიღოს.

ასევე მაქვს არსებითი ხასიათის შენიშვნა, მიაჩნია რომ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება
განხილულ იქნას პარალელურ რეჟიმში, უკვე წინა მოწვევის პარლამენტში შემოსულ „სივრცითი მოწყობისა
და მშენებლობის კოდექსის“ პროექტთან,  ჩვენ შეგნებულად გადავავადეთ მისი განხილვა ვინაიდან, გარდა
იმისა, რომ კანონპროექტი, საკმაოდ მოცულობითი და სპეციფიურია, ასევე ძალიან რთულია
ტერმინოლოგიურად დეტალებში გარკვევაც.  სწორედ ამ მიზნით შეიქნა დარგობრი ეკონომიკისა და
ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან სამუშო ჯგუფი, სადაც პროფესიული ნიშნით იქნა შერჩეული
ექსპერტები, რომლებიც ამ კანონპროექტზე იმუშვებენ.  შესაბამისად არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად თქვენს
მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადების ცალკე კანონპროექტად განხილვა. ამიტომ გთავაზობთ
წინადადებას,  ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგი მოხდეს აღნიშნული განხილვა ოღონდ არა ცალკე, არამედ
„სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის“ პროექტთან მიმართებაში..   

იური სვანაძე: არ ვართ წინააღმდეგი და მივესალმებით თქვენს მიერ შემოთვაზებული წაინადადებას. 

კენჭისყრის შედეგად კომიტეტმა გადაწყვიტა: (ერთხმად)

     კომიტეტმა განიხილა საქართველოს სამოქალაქო ინჟინერთა საზოგადოების მიერ მომზადებული
საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს კოდექსის პროექტი- „არქიტექტურული,
ქალაქთმშენებლობითი და სამშენებლო საქმიანობის შესახებ“.

კომიტეტის სხდომაზე აღინიშნა, რომ:

1. წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ითვალისწინებს არქიტექტურისა და მშენებლობის სფეროში
საქართველოს ტერიტორიაზე ქალაქთმშენებლობისა და მშენებლობის საკითხების მოწესრიგებას,
სახელწიფო ორგანოებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის საჯარო სამართლებრივი ურთიერთობების
განსაზღვრას და საზოგადოებრივი და კერძო ინტერესების ბალანსის უზრუნველყოფას, ქალაქების
კლასიფიკაციას მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, ქალაქთმშენებლობის რეგლამენტის, ტერიტორიის
ორგანიზაციისა და დაგეგმვის სქემების ახლებურ ხედვას, ზონირებისა და ქალაქთმშენებლობის
გენერალური გეგმების შედგენისადმი ახლებურ მიდგომას და სხვა. საყურადღებოა, რომ კოდექსის
პროექტით რეგულირდება დამკვეთისა და მენარდის ურთიერთობები, ტენდერის საკითხები, მშენებლობის
პროცესის ძირითადი მოთხოვნები, მშენებლობის სუბიექტების ვალდებულებები და პასუხისმგებლობები.
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2. საქართველოს პარლამენტში მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილია
საქართველოს კანონის პროექტი „სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსი“ (31 თანამდევი
კანონპროექტით), რომელიც გლობალურად აწესრიგებს სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის,
ქალაქმშენებლობის, მშენებლობის, საერთოდ, ამ სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხების ფართო სპექტრს,
(მათ შორის, ავტონომიური რესპუბლიკების, ტრანსმუნიციპალური და მუნიციპალური მოწყობის საკითხებს)
და არსებითად მოიცავს საკანონმდებლო წინადადებაში წარმოდგენილ ყველა საკითხს. მთავრობის
საკანონმდებლო ინციატივასა და თანამდევ კანონპროექტებზე მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს
მომავალში დაიწყება საკომიტეტო და საპარლამენტო განხილვები.

3. საყურადღებოა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პოზიცია,
რომელიც თვლის, რომ მიზანშეუწონელია საკანონმდებლო წინადადებით წარმოდგენილი კოდექსის
პროექტის ცალკე კანოპროექტად განხილვა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომიტეტს მიზანშეწონილად
მიაჩნია წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „საქართველოს კოდექსის პროექტის -
„არქიტექტურული, ქალაქთმშენებლობითი და სამშენებლო საქმიანობის შესახებ“, განხილულ იქნას
საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის“
პროექტის განხილვის პროცესში, რათა მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული საკანონმდებლო
წინადადებით წარმოდგენილი კოდექსის პროექტის ნორმატიული შინაარსი და მნიშვნელოვანი დებულებები.

       (დასკვნა ოქმს თან ერთვის) 

III. მოისმინეს:

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის, თვითმმართველობის განვითრების
ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორმა ლევან ალაფიშვილმა წარმოადგინა საქართველოს
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება
რეგიონული განვითარებისა და მუნიციპალური დანიშნულების ფინანსების მართვის სისტემის
ინსტიტუციონალიზაციის შესახებ“.

         როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა,  წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება, შეეხება
მუნიციპალურ დანიშნულების ფინანსების მართვის ინსტიტუციონალიზაციას, თვითმმართველობების
შესაძლებლობების  და დეცენტალიზაციის   პროცესის გაძლიერებას.  სტრატეგიული კვლევებისა და
განვითარების ცენტრი USAID-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ახორციელებს მუნიციპალური
ფინანსების სისტემას. მათ შორის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მართვის სისტემის კვლევას. 

 ჩვენი საკანონმდებლო  წინადადება ეხება  რამდენიმე არსებით და მნიშვნელოვან  საკითხებს:

1. დღეს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებთან მიმართებაში საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქცია
საკმაოდ შეზღუდულია, რადგან კანონი მიზნობრიობას არ განსაზღვრავს, შესაბამისად, საკანონმდებლო
ორგანო საერთო საბიუჯეტო კონტექსტში შესაძლოა ახორციელებდეს კონტროლს, მაგრამ არა ე. წ  ჩარჩოს
განსაზღვრისთვის. ეფექტური საპარლამენტო ზედამხედველობისთვის,  თუ არ იქნება  საკანონმდებლო
აქტით განსაზღვრული ჩარჩო, ბუნებრივია საპარლამენტო კონტროლი ვერ იქნება ეფექტური. რაც
თავისთავად ნიშნავს ე.წ დაბალანსების პრინციპს.

2.ასევე მნიშვნელოვანი საკთხი გარდა საპარლამენტო კონტროლისა და საკანონმდებლო რეგულაციებისა
გახლავთ თვითმმართველობის გაძლიერება  და დეცენტრალიზაცია. დღეს საკანონმდებლო დონეზე
თვითმმართველობების ჩართულობა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფარგლებში ეფექტურ
საკანონმდებლო გარანტიებს არ იძლევა. თუმცა ყველა  ვთანხმდებით, (აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც),
რომ ეს  საბოლოო ჯამში  მუნიციპალური დანიშნულების ფინანსებია,  ანუ გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში  თვითმმართველობების როლის გაძლიერება არის მეორე მიზანი ჩვენი საკანონმდებლო
წინადადებისა. თუ როგორ ეს უკვე თქვენი კანონმდებლების მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს.

3.დეცენტრალიზაციისა და რეალური თვითმმართველობის დამკვიდრების კონტექსტში მნიშვნელოვან
საჭიროებად მიგვაჩნია კანონის მიღება და კანონზე დაფუძნებული რეგიონული განვითარების სისტემის,
კომპეტენციების, ინსტიტუტებისა და რესურსების განსაზღვრა. მუნიციპალური დანიშნულების ფინანსების
მართვის სისტემის სრულყოფისათვის, ასევე აქტუალურია, კანონით, რეგიონული განვითარების სტრატეგიის
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განმახორციელებელი ერთი ინსტიტუტის შექნმა არსებული მუნიციპალური განვითარებისა და რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ბაზაზე. დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობების
გაძლიერებისათვის მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ ეს ფონდი იყოს წევრობაზე დაფუძნებული 
(სახელმწიფო და ყველა მუნიციპალიტეტი) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. რეგიონული
სტრატეგიების შემუშვება-განხორციელებას, აგრეთვე რეგიონული პროექტების დაგეგმვას უზრუნველყოფს
რეგიონის განვითრების ცენტრი (სსიპ-ის რეგიონული წარმომადგენლობა ან ფილიალი). კანონით
განსაზღვრული კომპეტენციით და საჯარო სამართლის იურიდიული პირისაგან დელეგირებული
უფლებამოოსილების ფარგლებში. ფონდი იქნება ცენტრალური და მიუნიციპალური  დიალოგისა და
რესურსების გაერთიანების საშუალება. რომელიც გამორიცხავს რეგიონულ განვითრებასთან დაკავშირებულ
სხვადასხვა პოლიტიკურ ინტერპრეტაციებს, რადგან ეს არ იქნება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 
დაყოფა და ერთეულები. იმედი მაქვს ეს წინადადებაც თქვენი, კანონმდებლების მსჯელობის საგანი უნდა
გახდება.

4. რაც შეეხება ჩვენს წინადადებას რეგიონული განვითარების ინსტიტუციონალიზაციასთან დაკავშირებით
გულისხმობს, რომ რეგიონული განვითარების ინსტიტუციონალიზაცია უნდა დაეფუძნოს კანონს და მასში
განისაზღვროს ცენტრალური და ადგილობრივი ინსტიტუტების კომპეტეციები, აგრეთვე პოლიტიკის
შემუშავების, განხორციელების  მონიტორინგისა და ანგარიშების სისტემა  დღეს ასეთი კანონი არ არსებობს.

5. ჩვენ ასევე ოპტიმალურად ჩავთვალეთ მუნიციპალური განვითრების ფონდის ბაზაზე, სახელმწიფოს და
ყველა მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით რეგიონული განვითარების ფონდის, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნება. ფონდის საქმიანობა დაეფუძნება წევრთა თანასწორობისა და
ჩართულობის გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, ამავე დროს ფუნდი იქნება კანონის საფუძველზე
დაფუძნებული ინსტიტუტი, რომელიც არ იქნება მთავრობის დაქვემდებარებაში,  მაგრამ პერიოდულად
ანგარიშს წარუდგენს პარლამენტს და მთავრობას.

მოხარული ვიქნები თუ პროცესი დაიძრება და პარლამენტი უზრუნველყოფს ჩვენი საკანონმდებლო
წინადადების განხილვის  დაწყებას ჩვენი მონაწილეობით. 

აზრი გამოთვეს:

   პაატა  მხეიძე:  წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივის ძირითადი იდეა არის ადგილობრივ
თვითმმართველობის პროცესებში სამოქალაქო სექორის მეტი დოზით ჩართულობა. მიმაჩნია, რომ ამ
მიმართულებით საჭიროა ქმედითი მექანიზმების ამუშავება, ვგულისხმობ ჯერ კიდევ 2014 წელს
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან  გამგეობებთან, მერიასთან, შექმნილ მრჩეველთა
საბჭოებს, რომელიც არჩეული იყო მერის/გამგებლის პირადი შეხედულებით და ანგარიშვალდებულება
მინიმუმამდე იყო დაყვანილი და სერიოზულ გავლენას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე როგორიცაა
ბიუჯეტის მიღება ხარჯვა ცივრცითი მოწყობა და სხვა ვერ ახდენდნენ. აქედან გამომდინარე უფრო ქმედითი,
რომ იყოს მათი მუშობა კარგი იქნება  თუ მრჩეველთა საბჭოები დაკომპლექტებული იქნება ადგილობრივი
თვითმმართველობებიდან არჩეული, ასევე არასამთავრობო  და საერთშორისო ორგანიზაციებიდან
 არჩეული პირებისაგან.

მერაბ ქვარაია: აბსოლიტურად მისაღები წინადადებაა, რომელიც ძირითდად გულისხმობს
დეცენტალიზაციის პროცესის გაძლიერების სტრატეგიის  და ადგილობრივ რეგიონალურ და ცენტრალურ
დონეზე კოორდინირების გარკვეული სისტემის  შემუშავებას საკანონმდებლო დონეზე. სწორედ ამ
მიმართულებით კომიტეტი იწყებს აქტიურ მუშობას კომიტეტთან შექმნილ სამეცნიერო- საკონსულტაციო
საბჭოში, რომლის შემადგენლობაშიც იქნებიან  საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლები, ასევე თვითმმართველობის რეფორმით დაინტერესებული პირები, თვითმმართველობის
ექსპერტები და მეცნიერები, რომლებსაც მიეცემათ საშუალება აქტიურად ჩაერთონ  კანონშემოქმედებით
პროცესში . ვფიქრობ  კარგი იქნება თუ თქვენს მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება სწორედ
ამ საბჭოს ფორმატში იქნება განხილული და უფრო კონკრეტულ  საკანონმდებლო  ინიციატივის ფორმას
მიიღებს. 

გრიგოლ ლილუაშვილი: შემოთავაზებული წინადადება პრონციპების დონეზე მისაღებია, თუმცა ზოგიერთი
საკითხი ბუნდოვანია და მოითხოვს უფრო მეტ კონკრეტიკას, ამიტომ ჩემი წინადადებაა რომ საკითხზე
მსჯელობა, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატში გაგრძელდეს,
რომლის შემადგენლობაში  თქვენი ორგანიზაციაც მოწეული იქნება. 
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            კენჭისყრის შედეგად კომიტეტმა გადაწყვიტა: (ერთხმად)

         კომიტეტმა  განიხილა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ
წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება „რეგიონული განვითარებისა და მუნიციპალური
დანიშნულების ფინანსების მართვის სისტემის ინსტიტუციონალიზაციის შესახებ“ და  აღინიშნა, რომ:

       1. საქართველოს მთავრობაში 2015 წლიდან მიმდინარეობს მუშაობა „საქართველოს რეგიონული
განვითარების შესახებ“ კანონის პროექტზე, რომელიც შეესაბამება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
ასოცირების დღის წესრიგის 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ვალდებულებას
და არსებითად აწესრიგებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ
საკანონმდებლო წინადადებაში დაყენებულ საკითხებს;

       2. საკანონმდებლო წინადადებასთან მიმართებაში საყურადღებოა საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს არგუმენტები და პოზიცია;

        3. საყურადღებოა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის პოზიცია
საკანონმდებლო წინადადებაში წარმოდგენილი საკითხის შემოთავაზებული ფორმით მიღების
მიზანშეუწონლობის შესახებ. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომიტეტს მიზანშეუწონლად მიაჩნია
„რეგიონული განვითარებისა და მუნიციპალური დანიშნულების ფინანსების მართვის სისტემის
ინსტიტუციონალიზაციის შესახებ“ საკანონმდებლო წინადადებით წარმოდგენილი საკითხის შემოთავაზებულ
ფორმით მიღება, ამასთან, საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საკანონმდებლო წინადადების
კანონპროექტის სახით წარმოდგენის შემთხვევაში, საკითხი განხილულ იქნება კომიტეტთან არსებულ
სამეცნიერო- საკონსულტაციო საბჭოში და მიეცემა შესაბამისი მსვლელობა.

       (დასკვნა ოქმს თან ერთვის)       

            IV. მოისმინეს:

,,მწვანე კავკასიას“ თავმჯდომარემ გიორგი აბულაძემ წარმოადგინა  ა(ა)იპ ,,მწვანე კავკასიის“ მიერ
წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ,საქართველოს ორგანულ კანონში ,,ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის
პროექტთან დაკავშირებით.

როგორც მოგეხსენებათ ჩვენს ქვეყანაში წარმომადგენლობითი დემოკრატიაა, რომლის ძირითადი
ინსტრუმენტი გახლავთ არჩევნები, მაგრამ ამასთანავე მნიშვნელოვანია მონაწილეობითი
დემოკრატიისგანვითრებისთვის გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები. 2014 წელს  ამ მიზნით ,,ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექს“ -ს  დაემატა 86  მუხლი ,,სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო“, რომელიც
პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში შეიქმნა, თუმცა საჭიროდ მიგვაჩნია, რომ ამ ორგანოს მიეცეს
რეალური ფუნქვციები იმისათვის რათა მან შეძლოს რეალური კომუნიკატორის  ერთგვარი ,,ხიდის“  როლის
შესრულება ადგილობრივ ხელისუფლებას მერს/გამგებელს და მოსახლეობას შორის. მოგახსენებთ, რომ
2016 წელს ჩვენმა ორგანიზაციამ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მოახდინა წარმატებული და
განვითარებული ქვეყნების პრქტიკის პილოტირება თანამონაწილეობითი დაგეგმვა ურბამულ დასახლებაში,
რაც გულისხმობს კეთილმოწყობის პროექტების საზოგადოებასთან ერთად განხილვას, მათთან შეთანხმებას
და დაგეგმვას. თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესი გავრცელდა ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში
60-70-იან წლებში ეს გამოწვეული იყო მანამდე გამოყენებული ,,ზემოდან-ქვემოთ“ დაგეგმვის
არაეფექტურობით რომელიც მოსახლეობას თითქმის არ აძლევდა მათი დასახლების განვითარების
თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობას., რაც ბუნებრივია მათ უკმაყოფილება იწვევდა.

წარმატებულ ქვეყნების გამოცდილებამ და პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ  თანამონაწილეობითი დაგეგმვის
მექანიზმი მნიშვნელოვანია ინოვაციური პროექტების წარმატებულად განხორციელებისთვის. აღნიშნულის
  მაგალითად  ჩვენმა ორგანიზაციამ 2016 წელს ამ მოდელის პილოტირება მივახდინეთ ისეთი დაბალი
აქტივობის მუნიციპალიტეტში, როგორიც თეთრიწყაროა და მინდა გითხათ, რომ  პროექტი განხორციელდა
და საზოგადოებაც აქტიურად ჩაერთო.  რეალურად  გამგეობასა და მოსახლეობას შორის შედგა
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კომუნიკაცია, სამუშაო ჯგუფებში მოქალაქეების ჩართულობით შემუშვდა ქალაქის გაცოცხლებისათვის
მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ადგილობრივი და ცენტრალური
ხელისუფლების  მხარიდან მხარდაჭერილი იქნა.

ჩვენ გთავაზობთ თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პრაქტიკის შემოტანას საქართველოში. პროექტის
შესაბამისად გთავაზობთ საქართველოს ორგანულ კანონში ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის“ 86  მუხლში  მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9 პუნქტების დამატებას.  თუ თქვენ ამ მიდგომას მოიწონებთ და
დაეთანხმებით მონაწილეობითი დემოკრატიის განვითრებას ქვეყანაში და მხარს დაუჭერთ ამ ინიციატივას
 ჩვენ მუნიციპალიტეტებში კეთილმოწყობის პროექტები დაგიგეგმება ხალხთან ერთად, საზოგადოების
ნდობა ხელისუფლების მიმართ გიზრდება ასევე  საჯარო ფინანსების ხარჯვა გახდება უფრო ეფექტური, რაც
ჩვენი ქვეყნისთვის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება. 

 აზრი გამოთქვეს:

 მერაბ ქვარაია:  შემოთავაზებული საკანონმდებლო წინადადება მისაღებია, მაგრამ  ვინაიდან იგი

არსებითად ეხება ისეთ საკითხებს, რომლებიც დასმულია და იხილება ადგილობრივი თვითმმართველობის
რეფორმის ფარგლებში საკანონმდებლო პაკეტის შემუშავებისას  ერთობლივ სამუშაო ჯგუფში, აღნიშნული
საკანონმდებლო წინადადების განხილვა მიზანშეწონილად მიგვაჩნია  სწორედ ამ პაკეტის ფარგლებში იყოს
წარმოდგენილი.   

 ერეკლე ტრიპოლკი: მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცი, რომელიც მუნიციპალიტეტის საქმიანობის
გამჭვირვალობისა და თანამედროვე კომუნიკაციების გზით მოქალაქეთა ჩართულობის ამაღლებას შეეხება. 
სწორეედ ამ მიზნით,  ევროპის საბჭოს და ევროკავშირის ერთობლივ გრანტის ფარგლებში დაფინანსდა სამი
მუნიციპალიტეტის: დუშეთის, თიანეთის და კასპის პროექტი: „გახდი გადაწყვეტილების მიმღები პირი
ადგილობრივი თვითმმართველობის პროცესში''. გრანტის მოცულობა შეადგენს დაახლოებით თვრამეტ ათას
ევროს (17 953 EURO) და მისი ძირითადი ნაწილი დაიხარჯება მოსახლეობასთან კომუნიკაციის
საშუალებების გაუმჯობესებაზე, ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით. პროექტი 6 თვიანია და
პირველ ეტაპზე საპილოტედ მოიცავს მუნიციპალიტეტის 5 ადმინისტრაციულ ერთეულს: დუშეთს, ჟინვალს,
მჭადიჯვარს, ჭოპორტს და ფასანაურს. რაც შეეხება ღონისძიებებს, აღნიშნულ  5 ადმინისტრაციულ
ერთეულში იგეგმება საინფორმაციო სტენდების ე.წ. ლაით-ბოქსების განთავსება,  რომელთა საშუალებითაც
მოსახლეობას ექნება მუდმივად განახლებადი, ილუსტრირებული ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის
სხვადასხვა ღონისძიებისა და აქტუალური პროგრამის შესახებ. ასევე  განთავსდება 5 საფოსტო ყუთი,
სახელწოდებით „შენი აზრი მნიშვნელოვანია“, სადაც მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ მოათავსონ
საკუთარი წინადადება/მოსაზრებები წერილობით, რომელსაც პირადად გაეცნობა და უპასუხებს გამგებელი. 

 გრიგოლ ლილუაშვილი: მხარს უჭერ ბატონი მერაბ ქვარაიას წინადადებას, რომ საკითხი განხილული იქნეს
არა ცალკე, არამედ  ზემოხსენებულ პაკეტის ფარგლებში იყოს წარმოდგენილი.        

  კენჭისყრის შედეგად კომიტეტმა გადაწყვიტა: (ერთხმად)

გაცნობებთ, რომ კომიტეტმა განიხილა წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება და

უარყოფილად იქნა მიჩნეული შემდეგ გარემოებათა გამო:

აღნიშნული საკანონმდებლო წინადადების ძირითად მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო
მრჩეველთა საბჭოსთვის თანამონაწილეობითი დაგეგმვის პროცესის ნორმატიული ბაზის შექმნა. პროექტით
შემოთავაზებული პროცედურებით ჩამოყალიბდება მუნიციპალიტეტის მიერ კეთილმოწყობისა და
არქიტექტურული პროექტების შერჩევის ისეთი მექანიზმი, რომელიც მაქსიმალურად გამორიცხავს
მუნიციპალური ორგანოების მიერ საზოგადოებასთან შეუთანხმებელი გადაწყვეტილების მიღებას, რასაც
შეიძლება მოყვეს მოსახლეობის უკმაყოფილება და ხელისუფლების მიმართ უნდობლობის გაჩენა.
ამასთანავე, ეს მექანიზმი, საჯაროობისა და მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობის ხარჯზე, ქმნის
მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე საზოგადოების მიერ ინფორმირებული
მონიტორინგის შესაძლებლობებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ფარგლებში
მიმდინარეობს ადგილობრივ დონეზე დემოკრატიული მმართველობის განვითარების 2017 – 2020 წლების
სტრატეგიის, სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის და სხვა დოკუმენტებისა თუ წინადადებების (მათ შორის
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„საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის
შესახებ“ საკანონმდებლო პაკეტის) შემუშავების პროცესი, რომელიც მოიცავს თვითმმართველობასთან
დაკავშირებულ მულტისექტორულ საკითხებს (მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის და გარანტიების, ჩართულობის, თვითმმართველობის
ინსტიტუციური მოწყობის და სხვა საკითხებს).

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება არსებითად შეეხება
იმ საკითხებს, რომლებიც დასმულია ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ფარგლებში
საკანონმდებლო პაკეტის შემუშავების პროცესში, ხსენებული საკანონმდებლო წინადადების განხილვა
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ძირითად საკანონმდებლო პაკეტთან ერთად. 

     V. მოისმინეს:,

      კომიტეტის თავმჯდომარემ გრიგოლ ლილუაშვილმა წარმოადგინა დღის წესრიგით მე-4 საკითხად
გათვალისწინებული საორგანიზაციო საკითხები: კომიტეტის  კანონშემოქმედებითი და საზედამხედველო
საქმიანობის გეგმა,   კომიტეტის სტრუქტურისა და სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს დებულების
დამტკიცება.

      როგორც სხდომის თავმჯდომარემ აღნიშნა, ვინაიდან დღეს მხოლოდ გაჟღერდა სამეცნიერო-
საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის იდეა და ოფიციალურად არ დაგვიმტკიცებია საბჭოს წევრები, შესაბამისად
მიზანშეწონილად მიმაჩნია დღის წერიგიდან მოვხნათ საბჭოს დებულების დამტკიცება და იგი დამტკიცდეს
კომიტეტის მომდევნო სხდომაზე, როცა დებულების პროექტი დაეგზავნება საბჭოს წევრებს და შესწორებული
ვარიანტი დაუბრუნდება კომიტეტს.

       განსახილველად წარმოგიდგენთ და გაგაცნობთ კომიტეტის საზედამხედველო საქმიანობის გეგმას,
რომელზედაც კომიტეტი განახორციელებს  საკომიტეტო კონტროლს:

 1. რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში გაზიფიცირების მიმდინარეობის შესახებ საზედამხედველო
კონტროლი. გაზაფხულის პერიოდში ველოდებით გარკვეულ ეკონომიებს შესყიდვებიდან სახელმწიფო
ბიუჯეტს ვგულისხმობ. ეკონომიებიდან გამოთავისუფლებული თანხა შესაძლებელია მივმართოთ
რეგიონებში დამატებით გაზიფიცირებისათვის, სწორედ ამიტომ რიგითობით  საკითხი პირველ ადგილზე
დავაყენეთ.

       2. საქართველოს ოგანული კანონის: ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ, კოდექსში უამრავი ცვლილება არის შესატანი და კონტროლი აუცილებლად
განსახორციელებელია, რაღაც ვადები დაგვიანებულია მაგალითდ მიწასთან მიმართებით და აუცილებელია
ამ საკითხის დრულად დაწყება, რადგან  წინააღმდეგ შემთხვევაში აზრს დაკარგავს.

     3. 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონული და  მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ ,რაც  ერთ-ერთი საკვანძო თემაა, ვინაიდან
ესეთი ამბიციური გეგმა, როგორც მიმდინარე წელს აქვს ქვეყანას  ჯერ არ გვქონია ინფრასრუტურულ
პროექტებთან მიმართებაში და ეს უზარმაზარი ბიუჯეტი მოითხოვს ყოველდღიურ რეჟიმში კონტროლს ამას
ახორციელებს შესაბამისი დარგის სამინისტრო თუმცა, ჩვენგან საპარლამენტო კონტროლი აუცილებლად
უნდა იყოს გამკაცრებული, რათა  პროექტები დრულად იყოს განხორციელებული.

     4. მუნიციპალიტეტებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობისა და
რეაბილიტაციის შესახებ, როგორც წინა ესეც მსგავსი თემატიკის საკითხია და საჭიროებს ზედამხედველობას
და კონტროლს.

5. ,,მაღალმთიანი რეგიონების განვითრების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესრულების მიმდინარეობის
შესახებ. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეს გახლავთ ყველაზე პროდუქტიული კანონი, რომელიც  წინა მოწვევის
პარლამენტის მიერ იქნა მიღებული  და ის სიკეთეები, რაც ამ კანონით არის გათვალისწინებული
აუცილებელია, რომ ყველა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებ ადამიანამდე  მივიდეს, რასაც
განსაკუთრებული კონტროლი ჭირდება. ასევე კარგად მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ,,მთის განვითარების
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ფონდი“, რომელსაც 2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო 20  მლნ ლარი, რომელიც  მოითხოვს
სწორად დაგეგმვას და შემდეგ განხორციელებაზე კონტროლს, რომელსაც დიდი ინტერესით
დავაკვირდებით.

6. საგზაო ინფრასრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის მიმდინარე სამუშაოების შესახებ , რაც
განსკუთრებული კონტროლის ქვეშ უნდა გვყავდეს, ვინაიდან ქვეყანაში ხორციელედება ძალიან დიდი 
საგზაო პროექტები. არა მარტო როგორ ეს იყო  დასავლეთი -აღმოსავლეთის მიმართულებით, არამედ
სამხრეთის და ჩრდილოეთის მიმართულებითაც, რაც აუცილებლად გმოიწვევს სამხრეთ და ჩრდილოეთ
არსებული ჩვენი რეგიონების ინტეგრაციას და ჩართულობას ქვეყნის საზოგადოებრივ საქმიანობაში.

7. საქართველოს რეგიონებში გარემოს დაცვისა და მყარი ნარჩენების მართვის სამუშაოების
მიმდინარეობის შესახებ, რომელივ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და უზარმაზარი თანხები
იხარჯება ამ მიმართულებით. შედეგიც უკვე სახეზეა რუსთავის, იმერეთის, მაგალითზე თბილისში კი
მიმდინარეობს უზრმაზარი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება მყარი ნარჩენების მართვის მიმართულებით
იგივე ხდება აჭარის ა/რ. ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე წელში ეს პრობლებემი სრულად იქნება
აღმოფხვრილი.

8.  კომიტეტის კომპეტენციის სფეროში შემავალ საკითხებზე ევროპის კავშირსა და საქართველოს შორის
ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ანგარიშის მიმდინარეობის შესახებ.
ეს საკითხი კვეთაში არის პარლამენტის ევრო ინტეგრაციის კომიტეტთან, აქედან გამომდინარე
ზედამხედველობა უნდა განვახორციელოთ მათთან თანამშროლობით.

9. რაც შეეხება საფინანსო-სააბიუჯეტო კონტროლის საკითხებს, ინფორმაციების მოსმენა  2017 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ამაზე ჩვენ პერმამენტული კონტოლი უნდა
გვქონდეს და ყოველ კვირეულ რეჟიმში ანგარიშს უნდა ვისმენდეთ, თუ რა ხდება ამ მიმართულებით.
რათქმაუნდა სფროების მიხედვით, ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგის ანგარიშს ჩვენ მივიღებთ პირველი
კვარტლის დასრულებისას, თუმცა უმჯობესი იქნება კომიტეტში შექმნილი სამუშაო ჯგუფები აქტიურად
ჩაერთონ და ყოველდღიურ რეჟიმში მიიღონ ინფორმაცია შესრულების შესახებ.

10. 2017 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონული და მუნიციპალური
პროექტებისა და პროგრამების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ეს საკითხი კვეთაშია  პირველ
საკითხთან.

ასევე გეგმაში წარმოდგენილი გვაქვს  პრაქტიული ღონისძიებები,

1.კომიტეტის გასვლითი სხდომები თვითმმართველ ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში.(გრაფიკის
მიხედვით)

2.კომიტეტის წევრების გასვლითი შეხვედრები მუნიციპალიტეტებში, პერიფერიულ რეგიონებში და
მაღალმთიან დასახლებებში, სადაც პოლიტიკოსების კი არა, ადამიანების გამოჩენაც კი უხარიათ. ჩვენ
ადგილებზე არა მარტო უნდა გავეცნოთ და მოვისმინოთ ინფორმაციის სახით მათი პრობლემები, არამედ
შინაარსობრივად უნდა შევისწავლით. მსგავსი ღონისძიებების გატარებისკენ მოუწოდებთ აღმასრულებელი
ხელისუფლების  წარმომადგენლებსაც.

3. კომიტეტის მაჟორიტარი წევრების ინფორმაციების მოსმენა ამომჩევლებთან მუშაობისა და საარჩევნო
ოლქებში არსებული პრობლემების გადაწყვეტის გზების თაობაზე (კვარტალში ერთხელ) რათმაუნდა ეს
ცაკლეულ მაჟორიტარ დეპუტატებზეა დამოკიდებული და ვერავინ ვერ შეზღუდავს მათ ამომრჩევლებთან
მუშაობაში.

4. კომიტეტში შექმნილი თემატური სამუშაო  ჯგუფების ანგარიშების მოსმენა.

5. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2016 წლის ანგარიშის მოსმენა. ჩვენ
ანგარიშის მოსმენას არ უნდა ველოდოთ რიგითობით, ვთხოვ აპარატს, რომ უზრუნველყოს მომდევნო
კომიტეტის  სხდომაზე   შესაბამისი სამინისტროდან ანგარიშის წარმოდგენა და გაცნობა კომიტეტის
წევრებისთვის. 
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სწრაფი ბმულები

ანონსი (http://parliament.ge/ge/anonsi)

კონსტიტუცია (http://parliament.ge/ge/kanonmdebloba/constitution-of-georgia-68)

დეპუტატების სია (http://parliament.ge/ge/parlamentarebi/deputatebis-sia)

ახალი ამბები (http://parliament.ge/ge/media/axali-ambebi)

კანონმდებლობა (კანონის ძიება) (http://parliament.ge/ge/kanonmdebloba/modzebne-kanonmdebloba)

საჯარო ინფორმაცია (http://parliament.ge/ge/sajaro-informacia)

სასარგებლო ბმულები (http://parliament.ge/ge/bmolebi)

პარლამენტის აპარატი (http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/aparati-9)

ექსკურსია პარლამენტში (http://parliament.ge/ge/media/eqskursia-parlamentshi-1)

საკონტაქტო ინფორმაცია (http://parliament.ge/ge/contacts)

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი (http://pbo.parliament.ge/ge/)

პარლამენტის ელ. ფოსტა (https://mail.parliament.ge)

(https://www.facebook.com/parliamentgeo?
sk=wall) (http://www.youtube.com/user/geoparliament) (https://twitter.com/Geoparliament) (http://www.flickr.com/photos/geoparliame

 ასევე განსახილველად  წარმოდგიდგენთ კომიტეტის სტრუქტურის პროექტს, სადაც გათვალისწინებული
იქნება თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები. კომპეტენციები გადანაწილებულია სამუშაო ჯგუფებში
შემდეგნაირად: სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს  უხელმძღვანელებს კომიტეტის თავმჯდომარე,  
კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ერეკლე ტრიპოლსკი უხელმძღვანელებს მთიან და
მაღალმთიანი  რეგიონების სამუშაო ჯგუფს რომლის ხელმძღვანელად გთვაზობთ ზაქარია ქუცნაშვილის
კანდიდატურას, (აპარატიდან მიმაგრებულია რ. გელანტია), კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე მერაბ
ქვარაია უხელმძღვანელებს თვითმმართველობისა და ანალიტიკური საქმიანობის სამუშაო ჯგუფს, რომლის
ხელმძღვანელად გთავაზობთ კობა ლურსმანაშვილის კანდიდატურას (აპარატიდან მიმაგრებული იქნება რ.
ხიზანიშვილი), ხოლო თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ჩიქოვანი უხელმძღვანელებს რეგიონული
საკითხებისა და რეგიონების ეკონომიკური განვითრების სამუშო ჯგუფს, რომლის ხელმძღვანელად
გთვაზობთ გოგა გულორდავას კანდიდატურას  (აპარატიდან მიმაგრებული თავმჯდომარის თანაშემწე
გ.გოგუა), კომიტეტის აპარატი ყველა თანამშრომელი ჩართული იქნება სამუშო ჯგუფების მუშობაში
ყოველდღიურ რეჟიმში. 

 გადაწყვიტეს: (ერთხმად)

კომიტეტმა კენჭისყრის შედეგად დაამტკიცა კომიტეტის სტრუქტურა და  მიზანშეწონილად მიიჩნია
ორგანიზაციული საკითხზე: კომიტეტის  კანონშემოქმედებითი და საზედამხედველო საქმიანობის გეგმის
მიხედვით მუშაობის გაგრძელება.

(ოქმს თან ერთვის კანონშემოქმედებითი და საზედამხედველო საქმიანობის გეგმა და კომიტეტის
სტრუქტურა)  

 

 სხდომის თავმჯდომარე                                                გრიგოლ ლილუაშვილი

   სხდომის მდივანი                                                             ბელა ქველაძე
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