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2013 წლის 1 მარტს საქართველოს მთავრობამ მოიწონა „დეცენტრალიზაციისა და 
თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 წლებისთვის“, 
რომლის ტერიტორიული ოპტიმიზაციის კომპონენტიდან 2014 წლის 5 თებერვალს მიღებული 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ განხორციელდა მხოლოდ ახალი თვითმმართველი 

ქალაქების გამოყოფა. მანამდე საქართველოში ხუთი თვითმმართველი ქალაქი იყო (თბილისი, 
რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი), კოდექსით ასეთი სტატუსი მიიღო კიდევ შვიდმა ქალაქმა 
(თელავი, მცხეთა, გორი, ახალციხე, ამბროლაური, ოზურგეთი და ზუგდიდი). 2014 წლის 31 
მარტს საქართველოს მთავრობამ მიიღო განკარგულება, პარლამენტისთვის შეეთავაზებინა 
თვითმმართველი ქალაქების გამოყოფის შემდეგ დარჩენილ ტერიტორიებზე თითო 
მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბება. იგივე შინაარსის დადგენილება მიიღო პარლამენტმა 2014 
წლის 4 აპრილს. გაუქმდა შვიდი მუნიციპალიტეტი და მათ ნაცვლად ჩამოყალიბდა 14 ახალი, 
მ.შ. 7 - თვითმმართველი ქალაქი და 7 თვითმმართველი თემი. გასული წლის აპრილ-ივნისში 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობდა მათ შორის ქონებისა 
და ვალდებულებების გაყოფის პროცესის წარმართვაზე, ცენტრალური ხელისუფლებისა და 
მუნიციპალიტეტების საკრებულოების მიერ მომზადებულ იქნა და ამოქმედდა შესაბამისი 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე 
მოსახლეობამ უკვე ახალი მუნიციპალიტეტების მმართველი ორგანოები - საკრებულოები 
და მერები/გამგებლები აირჩია.  ამ საკითხზე ვესაუბრეთ რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროსტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული 
პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს, ბატონ ოთარ კონჯარიას. 

- ra saxis problemebi warmoiqmna municipalitetebis gayofis Sedegad da rogor mox-
da maTTan gamklaveba?

- მუნიციპალიტეტების ტერიტორიული ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით, თავდაპირველი მიდგომა 
გულისხმობდა არა მხოლოდ ქალაქების გამოყოფას, არამედ უფრო ფართომასშტაბიან ტერიტორიულ 
ოპტიმიზაციას. თუმცა 2014 წელს გადაწყდა ამ პროცესის ეტაპობრივად განხორციელება, რათა 

TviTmmarTveli qalaqebis gamowvevebi
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უკეთ მომზადებულიყო ტერიტორიული ოპტიმიზაციის საკითხები. პირველ ეტაპზე მიღებულ 
იქნა გადაწყვეტილება, რომ მხოლოდ ქალაქების გამოყოფა მომხდარიყო მანამდე არსებული 
მუნიციპალიტეტებიდან. ამ პროცესში პრობლემები  წარმოიქმნა იქიდან გამომდინარე, რომ 
მუნიციპალიტეტების დაყოფა უნდა ამოქმედებულიყო 2014 წლის არჩევნების შემდგომ, ანუ წლის შუა 
მონაკვეთში. ძირითადი პრობლემები იყო საბიუჯეტო რესურსების და იმ ქონების განაწილებასთან 
მიმართებაში, რომელსაც გაუქმებული მუნიციპალიტეტი ფლობდა. გამიჯვნისას წარმოიქმნა 
სირთულეები, რადგან გადასაწყვეტი იყო ვის უნდა დარჩენოდა სხვადასხვა ქონება - თვითმმართველ 
ქალაქს თუ თვითმმართველ თემს. რეგიონული განვითარების სამინისტრო გარკვეულწილად მზად 
იყო მსგავსი პრობლემებისთვის. მან მოამზადა შესაბამისი მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები, 
ასევე მთავრობის იმ ნორმატიული აქტების პროექტები, რომლითაც განისაზღვრა ქონებისა და 
საბიუჯეტო რესურსების გადანაწილების წესები. მიუხედავად ამისა, უშუალოდ ადგილებზეც 
არსებობდა  გარკვეული ტექნიკური ხასიათის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტა ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოებთან ერთად ხდებოდა და რომლებიც, საბოლოო ჯამში,  მოგვარდა. 
ამჟამად, ყველაზე მწვავედ დგას დაყოფილ მუნიციპალიტეტებს შორის საზღვრების დადგენის, ანუ 
დემარკაციის საკითხი. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, უკვე განხორციელდა გამიჯვნა ქალაქ გორსა 
და გორის მუნიციპალიტეტს შორის. შესაბამისად, მომზადებულია დემარკაციის დოკუმენტაცია 
და წარდგენილი არის პარლამენტში, რათა მოხდეს საზღვრების დამტკიცება, თუმცა დარჩენილია 
სხვა მუნიციპალიტეტები, რომლებიც ამ პრობლემას აწყდებიან. ძირითადად პრობლემები იქმნება 
იმის გამო, რომ საზღვრები არ არის ზუსტად დადგენილი, ასევე ის თუ რომელი მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მდებარეობს ესა თუ ის ქონება, ქონების გადასახადის გადახდის დროს რომელ 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში უნდა ჩაირიცხოს ეს გადასახადი.  აუცილებელია მომავალში 
გაგრძელდეს ამ კუთხით მუშაობა და რაც შეიძლება მალე მოხდეს საზღვრების დადგენა-დამტკიცება.

- ra dadebiTi Sedegi moutana gayofam municipalitetebs?

- მუნიციპალიტეტების გაყოფის შედეგად ადგილობრივმა ხელისუფლება შეძლებს, უკეთ 
მოახდინოს კონცენტრაცია კონკრეტულ პრობლემებზე.  როდესაც ქალაქი გამოეყო დიდ 
მუნიციპალიტეტს, მის მერიას და საკრებულოს მიეცა შესაძლებლობა, რომ მთელი ძალისხმევა 
მიმართოს სწორედ იმ პრობლემების გადაწყვეტაზე, რომელიც დამახასიათებელია კონკრეტულად 
ურბანული ტიპის დასახლებებისათვის, მაგალითად, კანალიზაციის სისტემების მოწესრიგება, 
პარკების, სკვერების, ტროტუარების კეთილმოწყობა და სხვ.

 რაც შეეხება სათემო მუნიციპალიტეტს, რომელიც ძირითადად სასოფლო ტიპის დასახლებებს 
აერთიანებს:  მანამდე თუ პროექტების, პროგრამების განხორციელების დროს იკვეთებოდა 
მხოლოდ ერთი კონკრეტული დასახლების - მუნიციპალური ცენტრის უპირატესობა, ამ ეტაპზე 
უკვე სათემო მუნიციპალიტეტს შეუძლია განახორციელოს ისეთი პროგრამები და პროექტები, 
რომლებიც ორიენტირებულია სწორედ სასოფლო ტიპის დასახლებებისთვის, მაგ: სარწყავი 
არხების მოწესრიგება, წყლის მაგისტრალის გაყვანა და სხვ. 

მუნიციპალიტეტების გაყოფა ფინანსური თვალსაზრისითაც დადებითი აღმოჩნდა 
ახლად ჩამოყალიბებული მუნიციპალიტეტებისათვის. საერთო ჯამში, გაიზარდა 
მუნიციპალიტეტებისათვის გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი. ქალაქური ტიპის 
მუნიციპალიტეტებმა ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით უფრო მეტი გათანაბრებითი ტრანსფერი 
მიიღეს, რაც საბოლოო ჯამში ამ ფინანსური რესურსების სწორედ მათთვის დამახასიათებელი 
პრობლემების მოგვარებისკენ იქნება გადადგმული. რაც მთავარია,  ამ ახალ მუნიციპალიტეტებში, 
მათი ორგანოების მოსახლეობასთან დაახლოებიდან გამომდინარე, მოქალაქეებს უკეთ შეუძლიათ 
საკუთარი პრობლემების წარმოჩენა ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე და უფრო მეტად 
მონაწილეობა მუნიციპალური ორგანოების მიერ გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

- ramdenad warmatebuli aRmoCnda reforma da xom ar igegmeba sxva municipaliteteb-
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Si msgavsi gayofa 2017 wlisTvis? Tu igegmeba, sad? xom ar aris amis Sesaxeb moTxovne-
bi TviTmmarTvelobebidan?

- რეფორმა ჯერ არ დასრულებულა, შესაბამისად, ალბათ ნაადრევი იქნება იმაზე საუბარი თუ 
რამდენად წარმატებით განხორციელდა ტერიტორიული ოპტიმიზაციის საკითხები და ზოგადად 
რეფორმა. რეფორმა არის პროცესი, რომელიც გრძელდება და ალბათ მისი შედეგები მომავლისთვის 
უფრო თვალსაჩინო და ხელშესახები გახდება. გრძელდება მუშაობა იმაზეც, რომ 2016 წლისათვის, 
როგორც ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით არის განსაზღვრული, მომზადდეს 
შესაბამისი კვლევები და განხორციელდეს ფაქტობრივი მდგომარეობის ანალიზი, რათა შემუშავდეს 
კიდევ უფრო მკაფიოდ ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები ტერიტორიულ ოპტიმიზაციასთან 

დაკავშირებით. ვფიქრობ, 2017 წლისთვის კიდევ შეიძლება მოხდეს რამდენიმე 
თვითმმართველობის ტერიტორიული ოპტიმიზაცია. კონკრეტულად, ძნელია იმაზე საუბარი, 
თუ რომელ მუნიციპალიტეტებში შეიძლება განხორციელდეს ეს ამ ეტაპზე. თავდაპირველად 
თვითონ კოდექსის პროექტში იყო განსაზღვრული, რომ ცვლილებები განხორციელდებოდა 
იმ  მუნიციპალიტეტებში, სადაც ქალაქების მოსახლეობა აღემატება 15 000 კაცს.  ეს პუნქტი 
კოდექსის საბოლოო რედაქციაში ვერ მოხვდა. ამ საკითხზე გრძელდება მუშაობა, მსჯელობა, 
კვლევები და საბოლოო გადაწყვეტილება ალბათ უკვე მომავალი წლის ბოლოსთვის იქნება 
მიღებული. 

მუნიციპალიტეტების ორგანოებიდან ოფიციალური სურვილი ჯერ არავის გამოუთქვამს, 
თუმცა მოსახლეობის ცალკეული ჯგუფები საკმაოდ აქტიურობენ და არის სურვილი იმასთან 
დაკავშირებით, რომ მოხდეს სხვადასხვა ტიპის ტერიტორიული ოპტიმიზაცია, მათაც 
ჰქონდეთ შესაძლებლობა,  თავიანთ ქალაქში, თემში ჰყავდეთ არჩეული სახელისუფლებო 
ორგანოები, რომლებიც იმ პრობლემების მოგვარებაზე იქნებიან ორიენტირებულნი, რომლებიც 
საზოგადოებას ადგილზე აწუხებს.  

regionuli ganviTarebis Tematikaze momuSave Jurnalistebis gaerTianebam “JurnalistTa 
qseli adgilobrivi TviTmmarTvelobis gaviTarebis xelSewyobisTvis”, specialurad gamo-
cemisTvis “TviTmmarTvelobis droa” saqarTvelos sxvadasxva regionebidan moamzada da 
mogvawoda statiebi axlad Seqmnili TviTmmarTveli qalaqebis Sesaxeb. 
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თელავის ორად გაყოფის პროცესი 
ადგილობრივი  თვითმმართველობის რეფორმის 
შედეგად  გასულ წელს დაიწყო და თელავის 
მუნიციპალიტეტის ქონებისა და ბიუჯეტის 
განცალკევებით დასრულდა, თუმცა ქალაქსა 
და თემს შორის საზღვრების დადგენის 
პროცესი ჯერ კიდევ  მიმდინარეობს. ქალაქ 
თელავისა დათელავის მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტი საერთო ჯამში 15 მილიონს აჭარბებს. 
ექსპერტები ყურადღებას ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული ოპტიმიზაციისცვლილებების 
გატარებაზე ამახვილებენ, რომელმაც თელავში 
მაცხოვრებელთა კეთილდღეობას უნდა შეუწყოს 
ხელი. რა კონკრეტული შედეგები მოიტანა 
თვითმმართველობის რეფორმის შედეგად 
თელავის ორად გაყოფამ, წაიკითხეთ მაკა 
ხაზიურის რეპორტაჟი. 
თვითმმართველ ქალაქ თელავის მერიაში 

აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე თელავის 
მუნიციპალიტეტის ორად გაყოფის ძირითადი 
ნაწილი დასრულებულია. ქალაქ თელავის 
მერის პლატონ კამლახელიძეს თქმით, თელავის 
თვითმმართველ ქალაქად ჩამოყალიბებამ  
მოსახლეობას თვითმმართველობის 
საქმიანობაში მეტი ჩართულობის საშუალება 
მისცა.

,,თვითმმართველი ქალაქის გამოყოფამ 
მოსახლეობას მისცა ბერკეტი უშუალოდ 
თავად გადაწყვიტონ ადგილობრივი 
მნიშვნელობის საკითხები, მონაწილეობა 
მიიღონ სხვადასხვა, მათთვის საინტერესო 
და მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებაში. 
ამ ეტაპზე დასასრულებელია მხოლოდ 
საზღვრების დადგენის პროცესი. ამ საკითხთან 
დაკავშირებით, ინტენსიური კონსულტაციები 
მიმდინარეობს  მთავრობასთან,” - განაცხადა 
პლატონ კალმახელიძემ.

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 
განმარტავენ, რომ მუნიციპალიტეტის 
გეოგრაფიული საზღვრების დადგენაზე 
იუსტიციის სამინისტრო და შესაბამისი 
კომისია მუშაობს. თელავის თემის 
მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის, 
დავით ნაპირელის აზრით, თელავის 
ორად გაყოფა აუცილებელი იყო. მისივე 
თქმით, ქალაქის და სოფლის პრობლემები 
განსხვავებულია ერთმანეთისგან, 
შესაბამისად მათი ერთობლივად მართვა 
რთულია. დავით ნაპირელის თქმით, 
მუნიციპალიტეტის ორად გაყოფის შემდეგ  
თვითმმართველობის მუშაობაუფრო 
მოქნილი გახდა.

,,თელავში ეს პროცესი სავარაუდოდ, 
2017 წლისთვის დასრულდება. მოხდება 
ქალაქის და მუნიციპალიტეტის საზღვრების 
დადგენა, რომელიც შემდეგ პარლამენტს 
გადაეგზავნება დასამტკიცებლად რაც 
მოხდება მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით 
და საკრებულოს დადგენილებით. 
დღეისმდგომარეობით თელავში საზღვრები 
მონიშნულია, მაგრამ ამ პროცესის დასრულებამდე 
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თუ იქნება რამე ხარვეზი, მოხდება მისი 
აღმოფხვრა. რეგიონული განვითარების 
სამინისტროს უკვე გაკეთებული აქვს მონახაზ, 
მოხდება მხოლოდ დაზუსტება და შეთანხმება, 
როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან, 
ასევე მერიასთან. ამ კუთხით აქტიურად 
ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა კომიტეტებთან, 
ვაწვდით ჩვენს მოსაზრებებს და იმ შემთხვევაში 
თუ რაიმე სახის გართულება ან ხარვეზი იქნება 
აღმოჩენილი, ერთობლივად გამოსწორდება. ჩემი 
აზრით, ორად გაყოფის შემდეგ  უფრო მოქნილი 
გახდა მუნიციპალიტეტის მუშაობა და მეტად აქვს 
ხალხთან ურთიერთობის საშუალება. მანამ, სანამ 
თელავი ორად გაიყოფოდა, ქალაქის პრობლემები 
უფრო გვარდებოდა, ვიდრე სოფლების. სოფლის 
მოსახლეობას სათანადო ყურადღება ვერ 
ექცეოდა, ახლა კი მათი კეთილდღეობისთვის და 
სოფლის განვითარებისთვის გაცილებით მეტი 
თანხა იხარჯება ვიდრე ადრე. გაყოფის შემდეგ 
ჩვენ პირველ წელსვე შევძელით იყალთოს ზონის 
სოფლებიდან მყარი ნარჩენების გატანა და ყველა 

სოფელს სრულად მოვიცავთ. გარდა ამისა, 
თანდათანობით ის პრობლემები, რომელიც 
ათწლეულების მანძილზე არსებობდა, ერთ 
წელში შევძელით მათი გადაჭრა’’,- განაცხადა 
დავით ნაპირელმა.

ქალაქ თელავის და სოფლების მოსახლეობა 
მუნიციპალიტეტის ორად გაყოფის პროცესს 
ამ ეტაპზე დადებითად აფასებს. მათი თქმით, 
სოფლებს და ქალაქს  მეტი ყურადღება ექცევა.

,,ჩემი აზრით, თელავის ორად გაყოფა 
დადებითად აისახა ყველა ადგილობრივზე. 
ადრე თუ ბიუჯეტის დიდი ნაწილი 
ქალაქებზე იხარჯებოდა, ახლა სოფლების 
საჭიროებებზეა მორგებული და ვხედავთ, 

რომ სოფლებში ბევრი რამ კეთდება, რაც 
დადებითად აისახება ყოველ ჩვენგანზე’’,- 
განაცხადა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ვარდისუბნის მკვიდრმა ნანა ლალიაურმა.

ქალაქ თელავის მცხოვრების ლიანა 
გოგოლაშვილის განცხადებით, თელავის 
გაყოფის შემდეგ ქალაქის საჭიროებები წინა რიგში 
გადავიდა და ახალი ინფრასტრუქტურული 
პროექტების განხორციელება დაიწყო:

,,არის  საკითხები, რომელიც დღემდე 
მოუგვარებელია, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, 

რომ განხორციელდა სხვადასხვა სახის მცირე 
ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც 
ძალიან მნიშვნელოვანია და წლების წინ 
მოუგვარებელი იყო. იმედი გვქვს, რომ ქალაქი 
უფრო განვითარდება’’, - გვიამბობს ქალაქ 
თელავის მაცხოვრებელი ლიანა გოგოლაშვილი.

რეფორმის დადებით მხარეებზე 
საუბრობს რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
წარმომადგენელი მამუკა აბულაძე. მისი 
განმარტებით, აღნიშნული პროექტის 
განხორციელებით, თელავმა 1892 წლის 
შემდეგ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი 
აღიდგინა, რაც მოსახლეობას და ადგილობრივ 
თვითმმართველობას ერთმანეთთან 
კომუნიკაციას გაუადვილებს. მამუკა აბულაძის 
თქმითვე, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
კომპონენტი, ადმინისტრაციულ ტერიტორიული 
ოპტიმიზაციის ცვლილებების გატარებაა:

,,ეს პროცესი საქართველოს პარლამენტის 
დადგენილებით შარშან დაიწყო.
თვითმმართველ ქალაქებს კიდევ 7 დაემატა 
და მათმა რიცხვმა 12 შეადგინა.თელავი, 
რომელიც თვითმმართველი ქალაქი იყო ჯერ 
კიდევ 1892 წლიდან, ახლაფაქტობრივად 
აღიდგინა ეს სტატუსი და თელაველებს 
მიეცათ თავიანთი ქალაქისსაკრებულოსა და 
მერის არჩევის უფლება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, 
რომ გატარებულიცვლილებები, 
ხალხზე დადებითად აისახება. ქალაქის 
პრობლემები მკვეთრადგანსხვავდება 
სოფლის პრობლემებისგან, დღეს თელავის 
მუნიციპალიტეტისსაკრებულოში, გამგეობაში 
მსჯელობენ უკვე სოფლის პრობლემატიკაზე, 
როგორიცარის წყალსადენები, ნაგვის 
გატანა, ხოლო ქალაქის საკრებულოში 
მსჯელობენკეთილმოწყობაზე, ტროტუარებზე, 
გამწვანებებზე და სხვა. შესაბამისად, 
ბიუჯეტიუფრო მიზანმიმართულად, 
სპეციფიკურად მათ პრობლემებზე იქნება 
მიმართული.რაც მთავარია, მოქალაქეებს 
მიეცემათ თვითმმართველობის საქმიანობაში 
უფრომეტად ჩართვის საშუალება. დღეს უკვე 
ქალაქ თელავისა და სოფლებისმოსახლეობას 
საშუალება აქვს თავის რჩეულებს, საკრებულოს 
წევრებს, გამგებელსათუ ქალაქის მერს 
თავისუფლად შეხვდეს, ესაუბროს თავის 
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პრობლემებზე დაბიუჯეტიც უფრო მორგებული 
იქნება მათ საჭიროებებზე’’,- ამბობს მამუკა 
აბულაძე.

რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ყველა 
სიახლე, რომელიც ინერგება, გარკვეული სახის 
პრობლემებს ქმნის, რომელიც გამოსწორებადია:

,,აღნიშნულ პროცესს კონკრეტულად თელავში 
დადებითი მხარეების გარდასირთულეებიც 
ახლავს თან, მაგრამ ეს არ არის 
კატასტროფული და დაძლევადია.დღეისთვის 
ადმინისტრაციული საზღვარი ქალაქ თელავსა 
და მუნიციპალიტეტსშორის დასადგენია. 
როცა მოხდება საზღვრის დემარკაცია ორივ 
მუნიციპალიტეტისშეთანხმებით, მსგავსი 
პრობლემები, რომელიც ახლა იქმნება იმის 
შესახებ, თუ ვინცხოვრობს ქალაქში, ვინ თემში 
ან ვინ არის პასუხისმგებელი კულტურულ 
დაწესებულებაზე, თანდათან მუშაობისპროცესში 
წარმატებით იქნებაგადაწყვეტილი. 
დღეისთვის საზღვართან დაკავშირებული 
პრობლემა არის და ესდადგენილებით 
განსაზღვრულია. კონკრეტული მეტრები 
და გეოგრაფიულიკოორდინატები არ არის 
ჯერ განსაზღვრული, ამას დემარკაციის 
სამუშაოებისგანხორციელება უნდა. მსგავსი 
სამუშაოები ქალაქ გორსა და გორის თემს 
შორისდამთავრდა და ჩვენ ვთხოვეთ იუსტიციის 
სამინისტროს, რომ შემდეგი სამუშაოებიმცხეთასა 
და თელავში დაიგეგმოს, სადაც შედარებით 
უფრო პრობლემურიააღნიშნული 
საზღვრის გატარება. მზადდება საზღვრის 
დადგენის წესი, რომლითაციურიდიულად 
განისაზღვრება, როგორ უნდა გაფორმდეს ეს 
ჩატარებულისამუშაოები და წელს ვიმედოვნებთ, 
რომ ეს პრობლემა მოიხსნება’’, -აცხადებს მამუკა 
აბულაძე.

მისივე განმარტებით, თვითმმართველობის 
საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის 
გასაზრდელად რეგიონული განვითარების 
სამინისტროში მომზადდა კანონპროექტი, 
რომელიც მთავრობას უკვე წარედგინა. მისივე 
თქმით, თვითმმართველობის კოდექსში 
,,მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი 
ფორმების’’ შესახებ ცალკეულ მუხლებში შედის 
ცვლილებები, რომელიც მართვაში სხვადასხვა 

ფორმებით მოქალაქეთა მონაწილეობას 
გაზრდის. აბულაძის განმარტებით, მოსახლეობას 
საშუალება ექნება, ამ ფორმების გამოყენებით 
მიიღოს ინფორმაცია რას საქმიანობს მისი 
მუნიციპალიტეტი, ასევე, შეეძლება თვითონაც 
აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში:

,,მაგალითად: სოფლებს შეუძლიათ აირჩიონ 
ერთი პირი ან საზოგადოებრივისაბჭო, რომელიც 
მათი სახელით დააყენებს პრობლემებს 
მუნიციპალიტეტში, ასევე,შესაძლებელია 
გამგებელსა და მერს ჰყავდეს თავისი მრჩეველთა 
საბჭო, სადაცშევლენ საზოგადოებისა და 
ბიზნესსექტორის წარმომადგენლები. ამ 
საკითხებისგარდა პეტიცია, რომელიც 
აქამდე უნდა წარედგინა მოსახლეობის ერთ 
პროცენტსუწყებაში და მხოლოდ ნორმატიული 
აქტის პროექტი შეეძლო შეეტანა, ახლა 
უკვენებისმიერ საკითხზე მოსახლეობას შეუძლია, 
შეკრიბოს ხელმოწერები,წარუდგინოს 
შესაბამის სამსახურს. საკრებულო, 
გამგებელი ან მერი ვალდებულიიქნებიან, 
განიხილონ ეს საკითხი, კონკრეტულ 
ვადებში პასუხი დაუბრუნონმოქალაქეებს, 
აუხსნან თუ რა ღონისძიებებს გაატარებენ 
ისინი მათი პრობლემებისგადასაწყვეტად 
და სხვა. ეს ყველაფერი მოსახლეობას 
საშუალებას მისცემს, მეტადჩაერთონ 
მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში და უწყებაც 
მეტად იყოსანგარიშვალდებული მათ 
წინაშე. მუნიციპალიტეტის ორგანოები და 
საზოგადოებათუ დასცილდნენ ერთმანეთს, 
მაშინ საერთო საქმე არ გაკეთდება, 
პრობლემები ვერგადაწყდება, ამიტომ ეს 
კანონპროექტი და დაგეგმილი სიახლეები 
გააუმჯობესებსამ კავშირებს მოსახლეობასა 
და მათ მიერ არჩეულ ორგანოებს შორის”, – 
განაცხადა აბულაძემ.

როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ქალაქისა 
და თემის გაყოფა მთლიანობაში დედებითია, 
თუმცა მათ კეთილდღეობაზე ჯერ არ არის 
ასახული.  მოქალაქეები ამ გაყოფაში ჯერ არსებით 
შედეგებს ვერ ხედავენ. გარდა ამისა, დაბალია 
მოქალაქეთა ჩართულობაც. დადებითი ის არის, 
რომ ბიუჯეტი საბოლოო ჯამში გაიზარდა და 
მოხელეების რიცხვიც მეტია. ეს კარგია, რადგან 
მეტი ადგილობრივია დასაქმებული, თუმცა 
ცუდი ის არის, რომ ხალხი ამ პროცესში ნაკლებად 
არის ჩართული და რა შედეგები გვაქვს რეფორმის 
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ეტაპებზე, ჯერ არ ვიცით, არც ისაა ცნობილი,  ხარჯების გაზრდას რა კონკრეტული შედეგი მოყვება 
ადგილობრივებისათვის. ხალხს ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი: უმუშევრობა, 
მოუწესრიგებელი გზები, წყალი, ზოგან  გაზიც კი არ არის. რეფორმის შედეგების გასაზომად ჯერ 
ცოტა დროა გასული, თუმცა პროგნოზისათვის სურათი ასეთია: ადგილობრივი თვითმმართველობა 
სტრუქტურულად გაზრდილია, თუმცა რეფორმის ეფექტურობა ჯერ კიდევ ნათელი არ არის.

მაკა ხაზიური

gayofis Sedegebi  
axladformirebul 
Temis municipalitet-
sa da qalaq  
zugdidSi

უკვე ერთი წელია ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ახალი კოდექსის 
ამოქმედების საფუძველზე ქალაქი 
ზუგდიდი და თემის მუნიციპალიტეტი 
ფუნქციონირებენ, როგორც დამოუკიდებელი 
თვითმმართველი ერთეულები, საკუთარი 
ქონებით, შემოსავლებით, ვალდებულებებით. 
ამას ემატება ცენტრალური ხელისუფლების 
მიერ გამოყოფილი ფინანსური რესურსები 
სხვადასხვა მასშტაბის, ღირებულების, 
შინაარსის პროექტის განსახორციელებლად. 
ქალაქ ზუგდიდის დამოუკიდებელ 
თვითმმართველ ერთეულად ფორმირების 
შემდეგ მისი ბიუჯეტი 16 მილიონი ლარით 
განისაზღვრა. დღეს, არჩევნებიდან ერთი 
წლის თავზე ეს ბიუჯეტი 21.187 მილიონი 
ლარია. აქედან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გათანაბრებით ტრანსფერზე 12.100 
მილიონი ლარი მოდის, ადგილობრივი 
შემოსავლები 5 მილიონი ლარია, მათ 



შორის იგულისხმება მუნიციპალური ქონების 
პრივატიზება, მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისთვის, სათამაშო 
ბიზნესის, დასუფთავების მოსაკრებელი, 
ჯარიმები, სანქციები, საურავები, სანებართვო 
მოსაკრებელი...

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 
უფროსის მურთაზ ბოკუჩავას თქმით, 
აღნიშნული მოცულობის საბიუჯეტო 
ასიგნებები უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 
მიერ საკუთარი უფლებამოსილებების და 
ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების 
განსახორციელებლად საჭირო და აუცილებელი 
ხარჯების დაფინანსებას. რაც შეეხება 
საბიუჯეტო თვალსაზრისით თვითკმარ ქალაქს, 
განმარტავს, რომ კანონმდებლობით ქვეყანაში 
დღეს მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო 
რესურსებით უზრუნველსაყოფად მოქმედებს 
„გათანაბრებითი ტრანსფერის“ პრაქტიკა, 
ანუ ყველა საგადასახადო შემოსავალი, 
გარდა მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
შემოსავლებისა,  ცენტრალიზებულად 
აკუმულირდება სახელმწიფო ბიუჯეტში, 
საიდანაც ეს თანხები მოედინება 
თვითმმართველი ერთულების აუცილებელი 
მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯებისთვის, 
ქვემდგომ ბიუჯეტებზე გადასაცემი 
ტრანსფერების სახით.

 
„ამდენად, დღეს თვითკმარ ბიუჯეტზე 
ლაპარაკი არ იქნება რეალური, 
ვინაიდან საგადასახადო და საბიუჯეტო 
კანონმდებლობა ამ ეტაპზე არ 
ითვალისწინებს „თვითკმარობის“ ცნებას 
მუნიციპალიტეტების დონეზე“, - უთხრა 
„ლაივპრესს“ მურთაზ ბოკუჩავამ.

 
მისივე ცნობით, 2017 წლიდან იგეგმება 
თვითმმართველი ერთეულების მეტი 
საბიუჯეტო დამოუკიდებლობისთვის 
საგადასახადო-საბიუჯეტო კანონმდებლობის 
რეფორმირება, რაც შესაძლებლობას მისცემს 
ადგილობრივ ხელისუფლებას, იზრუნოს და 
შექმნას მუნიციპალური თვითკმარი ბიუჯეტი.
 
ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, რომ 

მუნიციპალიტეტის და ქალაქის გამიჯვნამ 
განსაკუთრებული სირთულეების გარეშე ჩაიარა, 
თუმცა მიმდინარე ეტაპზე პრობლემად რჩება 
საქალაქო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
გაძლიერება. კერძოდ, კეთილმოწყობის 
მასშტაბების გაფართოებამ და თანმდევმა 
აუცილებელმა საჭიროებებმა მოითხოვა 
სპეცტექნიკის, შესაბამისი პროფილის დამხმარე 
საწარმოების, სარემონტო-მექანიკური ბაზის 
შექმნა, რასაც ფინანსური რესურსების სიმწირე 
გარკვეულწილად აფერხებს.
 
ზუგდიდს დღეს შიდასაქალაქო საკუთარი 
ტრანსპორტი არ ჰყავს. ქონების გაყოფის შედეგად 
ავტოპარკი სრულად მუნიციპალიტეტს დარჩა. 
მერიაში აცხადებენ, რომ უახლოეს მომავალში 
ახალი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენას 
გეგმავენ.
 
თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ქალაქ 
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს სახაზინო მართვის 
ერთიან ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა 
მოუწია. მერიის შეფასებით, ჯამში პროცესმა 
წარმატებით ჩაიარა, თუმცა საწყის ეტაპზე 
დაფიქსირდა გარკვეული სირთულეები, 
ახალ სისტემაზე პროგრამის გადაწყობასთან, 
კერძოდ, მუნიციპალიტეტის მერიის და 
ააიპ-ის საფინანსო დარგის მოხელეების 
სწავლებას და ელექტრონული პროგრამის 
შემჭიდროებულ ვადებში ათვისებასთან 
დაკავშირებით.
 
თვითმმართველობის რეფორმიდან ერთ 
წელს პოზიტიურს უწოდებენ ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ამბობენ, 
რომ სიახლე ეფექტური იყო და გამგებლის 
ინსტიტუტმაც მეტი დამოუკიდებლობა 
შეიძინა. გამგებლის მოადგილის გურგენ 
სართანიას თქმით, მუნიციპალიტეტი საკუთარი 
ბიუჯეტის გახარჯვაში, განაწილებაში, 
გადაწყვეტილების მიღებაში თავისუფალია და 
ფაქტობრივად ცენტრალური ხელისუფლების 
მხრიდან კონტროლი არ ხდება:

 
„მთავრობა გვერდში გვიდგას, მაგრამ 
არავის არ შეუძლია იმის თქმა, 
რომ ცენტრალური ხელისუფლება 
ერევა, არაფერში არ ზღუდავს 
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თვითმმართველობას და ჩვენ ვართ 
დამოუკიდებელი თვითმმართველი 
ერთეული“.

 
რამდენად არის ფინანსურად დამოუკიდებელი 
მუნიციპალიტეტი ცენტრისგან, გურგენ სართანია 
განმარტავს, რომ მათ საკუთარი ბიუჯეტი 
აქვთ, სადაც ცალკეული მიმართულებებია 

გაწერილი. პარალელურად მოქმედებს 
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაც, რომლის 
ფარგლებშიც მოსახლეობა თავად ადგენს 
პრიორიტეტებს. ასევე, ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროც აფინანსებს პროექტებს 
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით:

 
„გვაქვს ადგილობრივი შემოსავლები, 
თუმცა რაიონია და ქალაქზე ნაკლები 
შეიძლება გვქონდეს შემოსულობები, 
მაგრამ ყველა მიმართულებიდან 
შემოდის შემოსავალი, თუნდაც 
თხილნარი, ეს არის ჩვენი კულტურა, 
ვაჭრობა, ბუნებრივი რესურსები, თუ 

რამე გაგვაჩნია. დასუფთავება გვყავს 
ერთი, გვემსახურება მუნიციპალიტეტს 
და ქალაქსაც. ჯერჯერობით ასეა, 
იმიტომ, რომ ეფექტურია და უფრო 
ნაკლებხარჯიანი. პრობლემები 
არის, მაგრამ ამ პრობლემებზე ხდება 
ოპერატიულად რეაგირება“.

 
მისივე ცნობით, დამოუკიდებელ 
თვითმმართველ ერთეულად არსებობის 
პირობებში სხვადასხვა მიმართულებით 
ფულადი დახმარებების ოდენობა გაიზარდა, 
ერთ-ერთი პროექტი კი, რომლითაც ამაყობენ და 
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ 
მისი განხორციელება ადგილობრივი ბიუჯეტის 
სახსრებით, სახლისმშენებლობის პროექტია.

 
„საქართველოში არის პირველი და  
შეიძლება ევროპაშიც არ კეთდებოდეს 
ასეთი რაღაც, რომ სახლებს ვუშენებთ 

სოციალურად დაუცველებს, რომელთა 
საცხოვრებლებიც ამორტიზებულია 
და რემონტს არ ექვემდებარება. წელს 
აშენდება სადღაც 18-20 სახლი. ამისთვის 
350 ათასი ლარია გამოყოფილი. მომავალ 
წელს უფრო გაიზრდება ეს ბიუჯეტი“.

 
სახაზინო მართვის ერთიან ელექტრონულ 
სისტემაზე გადასვლა ქალაქის მერიასთან ერთად 
მუნიციპალიტეტის გამგეობასაც მოუწია. გურგენ 
სართანიას თქმით, პროცესმა მნიშვნელოვანი 
ხარვეზების და გართულებების გარეშე ჩაიარა: 
„იყო მცირე შეფერხებები, თუმცა „კარგია მაინც, 
კონტროლია და ყველაფერს ატარებენ პრიზმაში, 
რა, როგორ, სად წავიდეს“.
 
მისივე შეფასებით, უმტკივნეულო იყო ქონების 
გაყოფაც თემსა და ქალაქს შორის. ერთადერთი, 
აღნიშნა, რომ მოსახლეობა თვითნებურად 
იტაცებს მიწებს, მიწის ნაკვეთებს და 
შემოღობვის სამუშაოებს აწარმოებს, მაგრამ 
ზედამხედველობის სამსახური აქტიურად 
მუშაობს ამ მიმართულებით და მსგავსი 
შემთხვევების დროულად გამოვლენისას 
რეაგირებაც აქტიურად ხდება. ბევრს, გამგებლის 
მოადგილისვე თქმით, დროებით სარგებლობაში 
ქონდა მიწები, რეგისტრაციის გარეშე: 
„მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ეს პროცესი 
მოწესრიგდეს“.
 
ახლადფორმირებული გამგეობა მერიის 
მსგავსად კონკურსგავლილი კადრებით 
დაკომპლექტდა. ატესტაციის შემდგომ 
გასაუბრების პროცესისგან კონკურსანტთა 
ნაწილი უკმაყოფილო დარჩა, ისინი, რომლებიც 
სამსახურს მიღმა დარჩნენ. მათ პრეტენზიები 
ქონდათ საატესტაციო კომისიის მისამართით, 
რომელიც მიკერძოებაში დაადანაშაულეს. 
სარჩელიც შეიტანეს სასამართლოში, თუმცა 
უშედეგოდ. გურგენ სართანია განმარტავს, 
რომ „ყველა პრეტენზია იქნა განხილული 
სასამართლოში. ვიღაცას ყოველთვის ექნება 
უკმაყოფილების განცდა, იმის განცდა, რომ 
დაიჩაგრა. არსებობს სასამართლო, რომელიც 
დღეს თავისუფალია და შეუძლიათ სამართალი 
იქ იპოვონ“.
 
მანვე დასძინა, რომ კონკურსის შედეგად 
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კვალიფიციური კადრები მიიღეს და მათი 
მუშაობით უკმაყოფილოები არ არიან.
 
თვითმმართველობის არჩევნებიდან ერთი 
წლის თავზე რეფორმის შედეგებს აფასებს 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“. 
ორგანიზაციის ადგილობრივი ოფისის 
ხელმძღვანელ არჩილ თოდუას განცხადებით, 
მნიშვნელოვანი პოზიტიური სიახლე იყო ის, რომ 
პირველად ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში 
პირდაპირი წესით აირჩიეს მერები და 
გამგებლები, თუმცა იგივე კოდექსით ასევე 
შესაძლებელია ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე 
საკრებულოს მხრიდან მათი დათხოვნა. მისივე 
განმარტებით, ეს მექანიზმი შესაძლებელია 
გამოყენებულ იქნას პოლიტიკური მოტივითაც, 
ასევე წინააღმდეგობაში მოდის მოსახლეობის 
არჩევანთან, რამაც არაა გამორიცხული შექმნას 
არასტაბილური პოლიტიკური გარემო.
 
არჩილ თოდუა პოზიტიურად აფასებს 
თვითმმართველობის ორგანოებში ჩატარებულ 
კონკურსს და ატესტაციებსაც, თუმცა აღნიშნავს, 
რომ პროცესები ხარვეზებით წარიმართა, 
რის გამოც რამდენიმე მოქალაქის უფლებებს 
სასამართლოში იცავენ. ამ ყველაფერს 
კი, როგორც განმარტავს „ლაივპრესთან“ 
საუბარში, წინ უძღოდა საჯარო მოხელეთა 
მასობრივი გათავისუფლება. მისივე თქმით, 
დღეს ისიც პრობლემაა, რომ რეფორმის 
მიუხედავად ცენტისგან რეალური ფისკალური 
დეცენტრალიზაცია არ მომხდარა:

 
„რეფორმისას აქტიურად განიხილებოდა 
საშემოსავლო გადასახადის წილობრივად 
სახელმწიფო და თვითმმართველობის 
ბიუჯეტებს შორის გადანაწილების 
თემა. საბიუჯეტო კოდექსში შეტანილი 
ცვლილების თანახმად 2016 წლიდან 
საშემოსავლო გადასახადიდან მცირე 
ნაწილი გახდება მუნიციპალიტეტის 
შემოსავალი, საიდანაც ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ალბათ „მეწარმე 
ფიზიკური პირთა“ მიერ გადახდილი 
საშემოსავლო გადასახადია, 
თუმცა რამდენად გაზრდის ეს 
მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებს, ცალკე 

კვლევის საგანია“.

 
არჩილ თოდუას თქმით, მოქალაქეთა 
ჩართულობის საკითხი კვლავ გადაუწყვეტელ 
პრობლემად რჩება, მოქალაქეთა 
თანამონაწილეობის შესახებ ინიცირებული 
ცვლილებები თვითმმართველობის 
კოდექსში კი ამ დრომდე არ არის შეტანილი. 
„გამჭვირვალობის“ წარმომადგენელმა 
ყურადღება ასევე გაამახვილა საჯარო 
მოხელეთა პრემირების და დანამატის 
გაცემის საკითხზე და აღნიშნა, რომ 
შესაბამისი წესის დარეგულირების 
მცდელობის მიუხედავად, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებს შეუძლიათ 
პროცესი ისევ ძველი „მანკიერი პრაქტიკით“ 
გააგრძელონ მოქმედი კანონმდებლობით. 
რაც შეეხება ქონებრივი დეკლრაციების 
შევსების ვალდებულებას, რომელიც უკვე 
თვითმმართველობის ყველა თანამდებობის 
პირზე ვრცელდება, მისი არასრულად შევსების 
შემთხვევაში ქართული კანონმდებლობა 
რეაგირების ეფექტიან მექანიზმებს არ 
ითვალისწინებს.
 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 
ქვეყანაში გასული წლის 15 ივნისს ჩატარდა, 
რის შედეგადაც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 
ბაზაზე დღეს ორი თვითმმართველი ერთეული 
- თემის მუნიციპალიტეტი და ქალაქი ზუგდიდი 
ფუნქციონირებს.

ნინო თოლორაია

"pirvel rigSi cal-
saxad gasaTvalis-
winebelia mosax-
leobis azri da 
pozicia"

თვითმმართველობის მოწყობის ახალი მოდელის 
მიხედვით, თვითმმართველი ერთეულის 
სტატუსი მხოლოდ მუნიციპალიტეტს 

T
v
i
T
m
m
ar
T
v
e
l
o
b
i
s
 
d
r
o
a

1
3



გააჩნია. ამასთან, მუნიციპალიტეტს სულ 
სხვა გაგება და შინაარსობრივი დატვირთვა 
ენიჭება, ვიდრე მას 2014 წლის ადგილობრივი 
ორგანოების არჩევნებამდე ჰქონდა. კერძოდ, 
მუნიციპალიტეტად იწოდება, როგორც 
(1) თვითმმართველი ქალაქი, ანუ ქალაქი 
(დასახლება), რომლის ტერიტორიაზეც 
რეგისტრირებულია არანაკლებ 15.000 
მოსახლე და რომელსაც გააჩნია ურბანული 
მიზიდულობისა და განვითარების 
პოტენციალი, ისე (2) თვითმმართველი თემი, 
ანუ ისტორიულად ჩამოყალიბებული ან/და 
ერთგვაროვანი სოციალურ-ეკონომიკური და 
ბუნებრივ-გეოგრაფიული მახასიათებლების 
მქონე რამდენიმე დასახლების ერთობლიობა, 
რომელსაც მინიჭებული აქვს თვითმმართველი 
თემის სტატუსი. შესაბამისად, თვითმმართველი 
ქალაქიცა და თვითმმართველი თემიც 
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, 

ზოგადად, მუნიციპალიტეტის სახელწოდებით 
მოიხსენიება. აღნიშნული სპეციფიკის 
გათვალისწინებით, "თვითმმართველი ქალაქი 
ოზურგეთი" იწოდება, როგორც "ქალაქ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი", ხოლო 
"თვითმმართველი თემი ოზურგეთი" (რომელსაც 
ხშირად შეცდომით "თემთა მუნიციპალიტეტად" 
მოიხსენიებენ) კი _ როგორც "ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტი".

_ როგორც ცნობილია, 2004-2005 წლებში 
გახორციელებული საკანონმდებლო 
ცვლილებების შედეგად, 2006 წლის ადგილობრივი 
არჩევნების შემდეგ, თვითმმართველობები 
გამსხვილებული იქნა ყოფილი რაიონების 

დონეზე; შესაბამისად, თვითმმართველი 
ერთეულები შეიქმნა ყოფილი რაიონული 
მმართველობის საზღვრებში, ყოველგვარი 
ადგილობრივი, გეოგრაფიული, 
ტრადიციული, ინფრასტრუქტურული და სხვა 
თავისებურებების გათვალისწინების გარეშე; 
ამან რეალურად დააშორა ადგილობრივი 
მოსახლეობა თვითმმართველობის 
გახორციელების პროცესში მონაწილეობის 
შესაძლებლობას, _ ამბობს ჩვენთან საუბრის 
დროს "საქართველოს დემოკრატიული 
განვითარების კავშირის" იურისტი ირაკლი 
პაპავა.

მისივე თქმით, "ბუნებრივია, მსხვილი 
თვითმმართველი ერთეულების საზღვრებში 
მოქცეული ქალაქისა და სოფლის, მთისა 
და ბარის მოსახლეობის "მექანიკურმა" 

გაერთიანებამ განაპირობა ის, რომ ვერ 
ხდებოდა მათი განსხვავებული ინტერესებისა 
და საჭიროებების ადეკვატური ასახვა 
თვითმმართველობის ორგანოების 
საქმიანობასა და გახორციელებულ 
პროექტებში: _ რეალურად, ამით ვერც 
სოფელი ხეირობდა და ვერც ქალაქი: ერთის 
მხრივ, სოფლებში გადაუჭრელი რჩებოდა 
ინფრასტრუქტურული და სხვა ყოფითი, 
საცხოვრებელ გარემოსთან დაკავშირებული 
პრობლემები, რაც პირდაპირპროპორციულად 
აისახებოდა მოსახლეობის ცხოვრების 
დონეზე; მეორეს მხრივ, თვითმმართველი 
ქალაქის იურიდიული სტატუსისა და ქალაქის 
ბიუჯეტის არარსებობის პირობებში, ვერც 



საშუალო და მცირე ქალაქების ურბანულ 
განვითარებაზე ორიენტირება ხერხდებოდა. 
აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმაჩნია, 
რომ თვითმმართველი ერთეულის სტატუსის 
მქონე ქალაქების რიცხვის ზრდა (რამაც 
ყოფილი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე ორი, ერთმანეთისგან 
დამოუკიდებელი თვითმმართველი ერთეულის/
მუნიციპალიტეტის _ "თვითმმართველი ქალაქი 
ოზურგეთის" და "თვითმმართველი თემი 
ოზურგეთის" _ ჩამოყალიბება განაპირობა) 
2014 წელს გატარებული თვითმმართველობის 
ახალი რეფორმის უმთავრეს და მნიშვნელოვან 
სიახლედ უნდა ჩაითვალოს":

_ სხვა თუ არაფერი, საკმარისია აღინიშნოს, 
რომ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა 
და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის 
ბიუჯეტები, შემოსავლების მოცულობის მხრივ, 
დიდად არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და 
ორივე მათგანს თითქმის ერთნაირი ბიუჯეტი 
გააჩნიათ _ ბოლო მდგომარეობით, პირველი 
მათგანის შემოსავლითი ნაწილი 10.019,8 ათ. ლარს 
შეადგენს, ხოლო მეორისა კი (ანუ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტისა, რომელიც, საერთო ჯამში, 
28 დასახლებას აერთიანებს) _ 12.082,1 ათ. 
ლარს; მართალია, ორივე ამ მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილში 
"საკუთარი შემოსავლების" ხვედრითი წილი 
პროცენტულად დაბალია და ორივე მათგანი, 
დიდწილად, ცენტრალური ბიუჯეტიდან 
მიღებულ/გადმოცემულ ტრანსფერებზე არიან 
დამოკიდებულნი, მაგრამ "თვითმმართველი 
ქალაქის" სტატუსის მინიჭების შემდეგ, 
ქალაქ ოზურგეთის ფინანსური რესურსები 
და, შესაბამისად (ამ ფინანსური რესურსების 
რაციონალურად გამოყენების შემთხვევაში), მისი 
განვითარების შესაძლებლობებიც გაცილებით 
უფრო მეტია, ვიდრე ეს თვითმმართველობის 
ბოლო რეფორმამდე, ანუ ყოფილ "ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტში" ჩაკარგული "უსახო" და 
უფინანსო ქალაქის პირობებში არსებობდა.

თუკი თვითმმართველობის რეფორმის შედეგად, 
"თვითმმართველი ქალაქის" სტატუსის 
მინიჭების წყალობით, ქალაქ ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტმა, ასე თუ ისე, იხეირა, იგივეს 
თქმა მაინც ნაკლებად შეიძლება თვითმმართველი 
თემის _ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
მიმართ. ბუნებრივია, 28 დასახლების 

"მექანიკური" გაერთიანების პირობებში, 
გამგეობისა და საკრებულოს ადმინისტრაციული 
ხარჯების გამოკლებით დარჩენილი 
მუნიციპალიტეტის მწირი, შეზღუდული 
ფინანსური შესაძლებლობების იმდაგვარი 
გადანაწილება მეტისმეტად რთულია, რომ ამ 
დასახლებების განსხვავებული ინტერესები და 
მათი რეალური საჭიროებები ადეკვატურად 
იქნას ასახული თვითმმართველობის 
ორგანოების საქმიანობასა და გახორციელებულ 
პროექტებში. სწორედ, ამიტომაც გაითვალისწინა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსმა 
"თვითმმართველი ქალაქის" სტატუსის 
მინიჭების შედეგად ქალაქის ტერიტორიის 
მიღმა დარჩენილი დასახლებებისგან შექმნილი 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისნაირი 
თვითმმართველი ერთეულების (ანუ 
თვითმმართველი თემის) ტერიტორიული 
ოპტიმიზაციის, ანუ რამდენიმე უფრო 
პატარა მუნიციპალიტეტად გაყოფის 
ვალდებულება. თუმცა, ამ ტერიტორიული 
ოპტიმიზაციის ვალდებულებაზე, 
პირველ ეტაპზე მთავრობის მიერ უარი 
იქნა ნათქვამი და იგი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების 2017 
წლის არჩევნებამდე გადაიდო. მიუხედავად 
იმისა, რომ ტერიტორიული ოპტიმიზაცია 
დღემდე თვითმმართველობის ჯერ კიდევ 
დაუსრულებელი რეფორმის ყველაზე 
სერიოზულ გამოწვევად რჩება (რამეთუ, 
მნიშვნელოვანწილად, სწორედ, მან 
უნდა შეუწყოს ხელი საქართველოში 
საჯარო მმართველობის სისტემის 
დემოკრატიზაციას, დეცენტრალიზაციასა 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბებას, 
რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი 
მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტას 
ადგილობრივი პირობებისა და ადგილობრივი 
მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად). 
მის შესახებ რატომღაც ყველამ მიივიწყა და ამ 
მიმართულებით არავინ არაფერს ამბობს და 
აკეთებს; არადა, 2017 წლის არჩევნებამდე არც ისე 
ბევრი დროა დარჩენილი, ხოლო ტერიტორიული 
ოპტიმიზაციის განხორციელება კი (იქიდან 
გამომდინარე, რომ საზოგადოებისათვის 
ყველაზე უფრო მგრძნობიარე საკითხია) საკმაოდ 
ბევრ დროს საჭიროებს და იგი მაქსიმალური 
სიფრთხილით უნდა იქნას განხორციელებული. 
მისი ფორსმაჟორულ პირობებში განხორციელება 
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პრაქტიკულად გამორიცხულია, რამეთუ ამან 
შეიძლება სულაც უკუშედეგი გამოიწვიოს. 
შესაბამისად, აუცილებელია, ტერიტორიული 
ოპტიმიზაციის მოსალოდნელი პროცესი 
იმგვარად (იმ ფორმით) წარიმართოს, რომ 
მისაღები იყოს საზოგადოებისთვის. ამისათვის 
კი, პირველ რიგში, რეფორმის სასარგებლოდ 
საზოგადოებრივი აზრის "მომზადება" და 
"დამუშავებაა" აუცილებელი; კერძოდ, საჭიროა 
უფრო აქტიური კონსულტაციები ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან, მათი აზრის კვლევის/
გაგების მიზნით და უფრო ინტენსიური 
ახსნა-განმარტებითი ხასიათის მუშაობა, 
საკითხის არსში საზოგადოების კარგად 
გათვითცნობიერების კუთხით, _ გვითხრა 
ირაკლი პაპავამ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი 
მერაბ ჭანუყვაძე ამბობს, რომ რეფორმა 
ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც 
ქალაქის, ასევე, თემების განვითარების 
კუთხით: _ თუ გაყოფამდე პრიორიტეტი 
ქალაქს ენიჭებოდა, ამ შემთხვევაში 
მთლიანად ორიენტირებულები ვართ 
თემის განვითარებაზე. რაც საშუალებას 
მოგვცემს, ყოველწლიურად განვავითაროთ 
და მაქსიმალურად შევამციროთ ყველა ის 
პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში 
აწუხებდა სოფლის მოსახლეობას.
ქალაქ ოზურგეთის მერი ბეგლარ სიორიძე 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
რეფორმას, რომელიც გასულ წელს 
გახორციელდა, დადებითად აფასებს:

_ დეცენტრალიზაციის აღნიშნული 
მოდელი მომწონს, არა როგორც მხოლოდ 
თვითმმართველი ერთეულის არჩეულ მერს, 
არამედ, როგორც რიგით ოზურგეთელს. 
ვთვლი, რომ მუნიციპალიტეტის გაყოფა და 
ოზურგეთისთვის თვითმმართველი ქალაქის 
სტატუსის მინიჭება ჩვენი ქალაქისთვის 
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და განვითარების 
ახალ შესაძლებლობებს იძლევა.

რეფორმამ შესაძლებლობა მოგვცა, 
თვითმმართველობა მაქსიმალურად 
დაუახლოვდეს ხალხს და იგი მოქალაქეებისთვის 
მნიშვნელოვან ყველა ასპექტში ხელმისაწვდომი 
გახდეს.

მიმაჩნია, რომ რეფორმა წარმატებული აღმოჩნდა 
და ის კიდევ უფრო მეტ შედეგს მოიტანს, 
როგორც დემოკრატიული ღირებულებების 
გათვალისწინებით, ასევე პრაქტიკული 
თვალსაზრისით, _ თქვა ბეგლარ სიორიძემ.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი 
კვერღელიძე: _ იდეაში, რა თქმა უნდა ძალიან 
კარგია, რომ ოზურგეთი გახდა თვითმმართველი 
ქალაქი, მაგრამ მიმაჩნია, ეს გადაწყვეტილება 
იყო ნაჩქარევი, გამომდინარე იქედან, რომ 
ორივე მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა 
არ არის ბოლომდე მოწესრიგებული, ხოლო 
მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტი ჯამში 3 მლნ-
ით აღემატება გაყოფამდე არსებულ ბიუჯეტს 
და რომ არა გაყოფით გამოწვეული ამ ხარჯების 
მატება, ძველი საზღვრების პირობებში მეტი 
პროექტების გახორციელებას შევძლებდით.
ამ გაყოფამ, ჯერჯერობით, ის სარგებელი 
მოიტანა, რომ დასაქმდა მეტი ჩვენი 
თანამოქალაქე თუ თანასოფლელი. ვთვლი, რომ 
რეალურად თვითმმართველობა იქნება მაშინ, 
როცა ადგილობრივი შემოსულობები მთლიან 
ბიუჯეტში გვექნება მეტი და არა ისე, როგორც 
არის ახლა _ ხარჯების მხოლოდ 27%, _ გვითხრა 
დიმიტრი კვერღელიძემ.

და ბოლოს, 2014 წელს "ოზურგეთის 
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის" 
ინიციატივით და ორგანიზატორობით, 
გაიმართა საჯარო დისკუსია გუბერნიის ახალი 
შენობის აშენების თაობაზე. დისკუსიის მიზანი 
იყო, განხილულიყო ახალი ადმინისტრაციული 
შენობის მშენებლობის საჭიროება, მისი 
დადებითი და უარყოფითი მხარეები, 
დაფინანსების წყაროები. ამ ბოლო დროს ეს 
თემა ისევ წამოიწია. როგორც ჩვენთვის არის 
ცნობილი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა და საკრებულო ახალ შენობაში გადავა:

_ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით 
დაწყებულია მუშაობა და რამდენიმე თვეში 
შედეგიც ცნობილი გახდება, _ ამბობს ჩვენთან 
საუბრის დროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მოადგილე, დიმიტრი 
კვერღელიძე ამ საკითხთან დაკავშირებით ასეთ 
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კომენტარს აკეთებს: _ რადგან რეალურად არსებობს ორი მუნიციპალიტეტი, მიმაჩნია, რომ თემთა 
მუნიციპალიტეტი უნდა იყოს ცალკე შენობაში და ჰქონდეს თავისი ადმინისტრაციული ცენტრი. 
თუმცა, არ ვჩქარობთ, რადგან, პირველ რიგში, ცალსახად გასათვალისწინებელია მოსახლეობის 
აზრი და პოზიცია. ჩავატარებთ გამოკითხვას, რომელიც რეგლამენტითაც არის გათვალისწინებული 
და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე, შევარჩევთ ისეთი ადგილს, სოფელს, რომელიც ყველა 
კრიტერიუმს დააკმაყოფილებს. პირველ რიგში კი მოსახლეობას გაუადვილებს კომუნიკაციას 
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციასთან, _ თქვა დიმიტრი კვერღელიძემ.

მასალა მომზადებულია სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის პროექტის _ "სამოქალაქო 
საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის" ფარგლებში, ფონდ "ღია საზოგადოება_საქართველოს" 
მხარდაჭერით.

სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები შესაძლოა არ ემთხვეოდეს სამოქალაქო კულტურის 
საერთაშორისო ცენტრის და ფონდ "ღია საზოგადოება _ საქართველოს" პოზიციას.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში შექმნილი "ჟურნალისტთა ქსელი თვითმმართველობის 
განვითარების ხელშეწყობისთვის" _ ქვეყნის ყველა რეგიონში იწყებს მუშაობას.

ქსელის მიზანია, მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროცესების გამჭვირვალობის ხელშეწყობა და 
თვითმმართველობის რეფორმის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება.

გორის მუნიციპალიტეტის ორად გაყოფას არაერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა

თვითმმართველობის ახალი რეფორმის  ფარგლებში გორის ადმინისტრაციული საზღვრების 
დადგენაზე მუშაობა დასრულდა. ქალაქის საკრებულოს ინფორმაციით, გორის ფართობი 700 კვ 
მეტრით გაიზარდა. ქალაქის ბალანსზე გადავიდა კარალეთის დევნილთა ჩასახლება და გორის 
შესასვლელთან მდებარე ე.წ. სასროლეთის ტერიტორია. ფართობით გაზრდილი ქალაქისა და 
შემცირებული თემის საკრებულოების თავმჯდომარეებმა შესაბამისი წერილი უკვე მოამზადეს 
და პარლამენტისგან საზღვრების ლეგიტიმაციის საკითხის განხილვას ელოდებიან. ორივე 
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თვითმმართველი ერთეული გორის ცენტრში მდებარე  ერთ ადმინისტრაციულ შენობაში ცდილობს 
იმ გამოწვევების დაძლევას,  რაც მათ ახალი რეფორმის განხორციელების პროცესში ხვდებათ. 
მარცხენა ფლიგერი გორის თემის ადმინისტრაციულ ორგანოებს უკავიათ, მარჯვენა კი ქალაქის 
მერიას და საკრებულოს. 

ქონების გაყოფასთან დაკავშირებით ორივე მხარე აცხადებს, რომ რაიმე სერიოზულ პრობლემას 
ადგილი არ ჰქონია, მით უმეტეს, რომ ამ საკითხზე  2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე 
სამი თვით ადრე, სალიკვიდაციო კომისიამ იმუშავა, რომელსაც სწორედ ქონების და დოკუმენტაციის 
გაყოფა ევალებოდა. გადაწყდა, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტები  მერიის 
ბალანსზე  აღირიცხოს, სოფლებში არსებული ქონება კი  გორის თემს დარჩეს. ქალაქ გორის 
მერიისა და თემის წარმომადგენლები რეფორმის განხორციელების აუცილებლობაზე მიუთითებენ 
და ამბობენ, რომ სირთულეების მიუხედავად, ცვლილების საწყის ეტაპზევე საჯარო მოხელეთა 
ანგარიშვალდებულების დონე ამომრჩევლის წინაშე საგრძნობლად გაიზარდა. დადებითი 
შეფასებების პარალელურად აქცენტები გარკვეული სახის სირთულეებზეც კეთდება. 

შალვა ტლაშაძე (გორის მერის მრჩეველი):  ,,-რეფორმას აქვს მოკლე და გრძელვადიანი ეფექტები, 
მოკლევადიანში შეიძლება დავინახოთ ის, რომ პირდაპირი წესით აირჩნენ მერები და გამგებლები. 

გასულ წლებში ანგარიშვალდებულება წარმდგენი პარტიის მიმართ არსებობდა, ახლა ეს 
ვალდებულება ამომრჩეველზე გადავიდა.

რა თქმა რეფორმის განხორციელების  ეტაპები  სირთულეების ფონზე მიმდინარეობს, რადგან 
ახალი გამოწვევების წინაშე აღმოვჩნდით. მოგეხსენებათ, 2017 წლამდე ყველა ქონება, რაც კი 
მუნიციპალიტეტში არსებობს უნდა გადაეცეს ადგილობრივ თვითმმართველობას, მაგრამ 
გაფანტულია ობიექტები. ზოგო ეკონომისკის, ზოგი კულტურის სამინისტროს ბალანსზეა და 
ა.შ. 
რაც შეეხება გრძელვადიან ეფექტებს, ბევრი რამ ჯერ კიდევ წინ გვაქვს რომ დავინახოთ.  გორის 
მერიაში ამჟამად  გეო-ინფორმაციული ბაზის შექმნაზე  მიმდინარეობს მუშობა. რომელიც იქნება 
გრძელვადიანი სარგებლობის გეგმა. აუცილებელია მუნიციპალიტეტებს მიეცეთ ექსკლუზიური 
უფლებამოსილებებით განსაზღვრული უფლებების ადმინისტრირების შესაძლებლობა. 
ასევე ტრანსპორტის საკითხშიც ბევრი ბუნდოვანებაა და კარგი იქნება ესეც განიმარტოს 
რათა ადგილობრივ თვითმმართველობებს მეტი პრიორიტეტი  ჰქონდეთ ტრანსპორტის 
რეგულაციების საკითხში’’.

გიორგი წვერავა: (გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე) ,,-ეს რეფორმა დროული 
და საჭირო იყო. გაყოფა აქამდეც უნდა მომხდარიყო, რადგან როცა ქალაქი და რაიონი ერთად 
იყო , რაიონს უფრო ნაკლები ყურადღება ექცეოდა. გასულ წელს მაგალითად, მხოლოდ სოფლის 
პროგრამით გავალისწინებული თანხები იყო გამოყოფილი. მწირი რესურსების გამო ძირითადად 
სამთავრობო პროგრამებმა იმუშავა. მელიორაცია,  სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მუშაობდა და 
სულ ეს იყო. სხვა არანაირი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ განხორციელებულა. ძირითადად 
ქალაქზე კეთდებოდა აქცენტი, რადგან ქალაქის მოსახლეობა უფრო მომთხოვნია. ყველა ქუჩას თავისი 
პრობლემა აქვს. სოფელში ამხელა კომუნიკაციები და საშუალებები არ არის. ახლა უკვე ქალაქის მერია 
მთელი თავისი აპარატით ორიენტირებულია, რომ ქალაქის პრობლემების მოგვარებაზე იზრუნოს 
და აქვს ამისთვის ცალკე ბიუჯეტი, უფრო მეტია მათი მხრიდან ჩართულობა, უფრო მეტად ხედავენ  
მნიშვნელოვან საკითხებს. გაყოფის შედეგად შრომითი რესურსიც უფრო მეტია ამ პრობლემების 
აღმოფხვრისთვის. პირველი მერცხლები ვიყავით და რა სახის საჭიროებები თუ პრობლემები 
წამოვიდოდა არ ვიცოდით. ზოგად პრობლემას კი ვხედავთ ყველა, მაგრამ კონკრეტულად უკვე 
საქმეში რომ შედიხარ და არჩეული თვითმმართველობა ხარ პასუხისმგებლობა უფრო დიდია. 

 კანონი ყველაფერს ვერ განსაზღვრავს და ვერ გაითვალისწინებს. ამიტომ ხარვეზები და ლაფსუსები 
იყო, რადგან რაც ტერიტორიული პრინციპით გაიყო და რაც ქალაქის ტერიტორიაზე იყო დარჩა 
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ქალაქს და რაც რაიონისაზე იყო დარჩა რაიონს. შესაბამისად ტექნიკის არცერთი ერთეული არ დარჩა 
რაიონს, ტრაქტორი მაგალითად არ გვყავდა წელს ვიყიდეთ ერთი ცალი რადგან მეტის საშუალება 
არ გვქონდა. მოგეხსენებათ, იქ თუ ელემენტარული ექსკავატორი და გრეიედრი არ გაქვს ვერაფერს 
გააკეთებ. დავრჩით ცარიელი ხელებით.  ბაზის შექმნა ნულიდან მოგვიწია. თუმცა კიდევ ერთხელ 
ვამბობ სირთულეების მიუხედავად რეფორა უნდა დაწყებულიყო.“

როგორც  მერიაში ისე  თემში უმრავლესობა თანხმდება, რომ თვითმმართველობის რეფორმით 
გათვალისწინებული  ცვლილებების დაწყება გორში აუცილებელი იყო, თუმცა ზოგიერთი მათგანის 
აზრით, მთელი რიგი პროცესების განხორციელება ჭიანურდება და გარკვეული  მიზეზების გამო  
საზოგადოების მოლოდინებს მიღებული სურათი ვერ პასუხობს. 

ნინო წეწვაძე (გორის მერიის  ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი) ,,-ამ ცვლილების აზრი 
იყო ის, რომ თვითმმართველობების დეცენტრალიზაცია უნდა მომხდარიყო  საქართველოში. 
თავდაპირველად პროექტში ჩვენ ვნახეთ რომ 1+5 მოდელი განიხილებოდა გორში, რომელიც უნდ 
განხორციელებულიყო. მაგრამ  საბოლოოდ მივიღეთ1+1, ანუ გორის მუნიციპალიტეტში  ქალაქი 
და თემი გამოიყო. ჩემი შეფასებით, ეს არ არის სრულყოფილი და დეცენტრალიზაციის მიზანს 
დღევანდელი რეალობა ვერ ემსახურება. ეს პროცესი მე სხვაგვარად წარმომიდგენია, ეს არის 
სერვისების გატანა მოპქალაქეებთან ახლოს. 

 ჩვენ შემთხვევაში ადმინისტრაციული შენობა არის გორში და დეცენტრალიზაცია სრულად 
არ მოხდა და თავის მიზანს სრულად ვერ მიაღწია, თუმცა ეს არის ერთი გადადგმული ნაბიჯი 
წინ, მომავალში უნდა დაიხვეწოს და საბოლოო დეცენტრალიზაციისთვის ცვლილებები უნდა 
განხორციედეს. კარგია, რომ გაიმიჯნა ფუნქციები, აქამდე თუ ერთი ადმინისტრაციული 
ცენტრი აკონტოლებდა ქალაქსაც და  სოფელსაც, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 
ფიქრობდა, ქალაქისა და სოფლის განვითარებაზე ზრუნვა ერთდროულად უწევდა, ახლა უკვე 
ორი თვითმმართველი ორგანოა, რმელიც თავ-თავის ჭრილში ზრუნავს ერთი ქლაქში, მეორე 
სოფლად. ვფიქრობ მეტია გასაკეთებელი, იმისთვის, რომ მოწესრიგდეს სიტუაცია.“

თამარ კოდოშვილი (გორის თემის საკრებულოს დეპუტატი): ,,- ჩემი აზრით, ახალმა 
რეფორმამ მოსახლოების უფრო მეტი ჩრთულობა გამოიწვია, რაც მისასალმებელია.  მათი 
გააქტიურება სხვადასხვა პროცესებში ნათლად ჩანს. იმ პრობლემას რასაც წამოჭრის ბოლომდე 
მიყვება, დაავალდებულებს გამგებელს, არჩეულ მაჟორიტარს. უფრო ხშირი შეხვედრებია 
ადგილობრივებსა და თვითმმართველობებს შორის. შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეფორმა სხვა 
რეფორმებთან შედარებით ბევრად უფრო წინგადადგმული და ეფექტური ნაბიჯია. 

მე უფრო ბიუჯეტზე გავამახვილებ ყურადღებას, ქალაქს უფრო მეტი შეხვდა ვიდრე რაიონს. 
იმ დროს როცა რაიონში ასჯერ და ათასჯერ უფრო მეტი სამუშაოები უნდა ჩატარდეს, ვიდრე 
ქალაქში. მოსახლეთა რაოდენობის მიხედვითაც რაიონში უფრო მეტი მოსახლეა, ვიდრე ქალაქში. 
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მოითხოვს ძალიან დიდ ხარჯებს, ასევე 
ადამიანურ რესურსებს. ხელფასების მხრივაც გეტყვით,  რომ ქალაქში უფრო ატიან საჯარო მოხელეები 
დაფასებულები ხარჯების ანაზღაურების მხრივ,  ვიდრე რაიონის გამგეობაში ან საკრებულოში 
მომუშავე ადამიანები. ჩემი დაკვირვებით, გამგეობის თანამშრომლებს, სპეციალისტებს უფრო მეტი 
სამუშაო აქვთ, მითუმეტეს ახლა როცა ულკვე ეს პროექტები უნდა განხორციელდეს და გავიდეს 
ბოლოში. მათ შორის, სასმელი და სარწყავი წყალი, შიდა გზების მოწესრიგება. ნიქოზში მაგალითად, 
3 მილიონ ნახევრიანი პროექტი განხორციელდა. არადა აუცილებელი იყო. კონფლიქტის ზონაა და 
თუ პრობლემები არ მოგვარდა სოფლები იცლება ხალხისგან. თუ სასმელი და სარწყავი წყალი არ 
არსებობს სოფელში იქ გლეხი არ გაჩერდება. თვითმმართველობის კანონშია ჯერ ცვლილებებია 
შესატანი და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად გამოსწორდება ყველაფერი.“

განსხვავებულ შეხედულებებს გამთქვამენ საიას გორის ოფისში. მისი წარმომადგენლების აზრით, 
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რეფორმის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ორად გაყოფის შედეგად სოფელი უკეთეს ვითარებაში 
აღმოჩნდა ვიდრე ქალაქი. 

ქეთი ბებიაშვილი (საიას გორის ოფისის თავმჯდომარე): ,,-თემის და ქალაქის დაყოფა ვფიქრობ 
რომ ერთადერთი კარგი ცვლილება იყო თვითმმართველობი სისტემაში. რაიონს უფრო მეტად 
დააკლდა გორის საკითხი, ვიდრე გორს რაიონი. რადგან, ძალიან ბევრი პროექტი არ ხორციელდება. 
ქალაქი ფაქტობრივად არ ვითარდება. არც ინფრასტრუქტურულად, არც სამოქალაქო აქტიურობის 
თვლასაზრისით. ძალიან დიდი პრობლემებია არსასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრებასთან 
დაკავშირებით. ქალაქს რომ შევხედოთ ურბანულად არ ვითარდება ასევე პრობლემურია 
დევნილების საკითხი, გორის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილების საჭიროებებზე ვინ ზრუნავს, 

ქალაქის, ან თემი თვითმმართველობა თუ ცალკე არსებული ქურთის,ერედვის და თიღვის 
მუნიციპალიტეტები. ეს მუნიციპალიტეტები თვითმმართველობის კოდექსიდან გამომდინარე 
კვლავ არსებობენ. შესაბამისად ვინ იღებს მათ სოციალურ-ეკონომიურ განვითარებაზე 
პასუხუხისმგებელობას ნათლად არ ჩანს. ქალაქ განაშენიანების საკითხიც პრობლემური 
თემაა. ქალაქს არ აქვს თავისი განვითარების გეგმა. როგორც შინაარსობლივი ისე ურბანული 
თვალსაზრისით. ქალაქს ასევე სამრეწველო ზონა ჭირდება. ამ მიმართულებითაც ვერ ვითარდება 
ქალაქი. რაც იყო ისევ ისაა დარჩენილი და ესაა კერძო საკუთრება. დადებითი, როგორც შედეგი 
ქალაქისთვის არაფერია. რაიონი უფრო მეტადაა განვითარებული. რაიონის შემთხვევაში 
ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება. ქალაქთან შედარებით რაიონი დიდია, მაგრამ მეტი 
შესაძლებლობებიც აქვს. ქალაქს კი შემოსავალიც კი არ აქვს დიდი.რადგან ეს ზონა არ აქვს 
სრულად შესწავლილი, არც ათვისებული და არც დაგეგმილი თუ რაუნდა ქალაქის დღევანდელ 
ადგილობრივ ხელისუფლებას. პრობლემა შიგნით თვითონ სტრუქტურულ მუშაობასთან 
დაკავშირებით არსებობს, სწორად არ არის განსაზღვრული რამდენი თანამშრომელი 
ჭირდება მუნიციპალიტეტს, მართალია კანონმა გარკვეული შეზღუდვები დაუწესა, მაგარმ 
ამ შეზღუდვების მაქსიმალური რაოდენობაა დასაქმებული. არის თუ არა ადეკვატური მათი 
საქმიანობა. ეს თემა საერთოდ არ დგას დღის წესრიგსი დღესღეობით, რაც რა თქმა უნდა დიდ 

პრობლემას წარმოადგენს. ეხლა უნდა დაიწყოს ატესტაციის პერიოდი და საინტერესოა როგორ 
უნდა შეაფასონ  დანიშნული კადრის შესაბამისობა დაკავებულ თანამდებობასთან. არანაირი 
მექანიზმი მუნიციპალიტეტს დღემდე არ შეუმუშავებია შეფასებისთვის. ასევე პრემიების საკითხთან 
დაკავშირებით ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოს შეუძლია პრემია იყოს გამოყენებული 
წახალისებისთვის სამუშაოს შესრულებისთვის და არა დღესასწაულზე მიბმული და ამ პრემიის 
ოდენობით მოგვარდეს ერთი მცირე პრობლემა მაინც. მაგრამ ვხედავთ რომ ეს დღეს არ ხდება.“

გორის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში  104 სოფელი შედის, აქედან 26 კონფლიქტის 
ზონაში მდებარეობს. სოფლები 22 ტერიტორიულ ორგანოზეა გადანაწილებული, მათ შორის 
2 ტერიტორიული ორგანო მაღალმთლიან ზონაში მდებარეობს, სადაც მოსახლეობა მცირე 
რაოდენობითღაა წარმოდგენილი. 

გორის თემის წლევანდელი ბიუჯეტი 10 მილიონ ნახევრ ლარს აღწევს, თანხები კი ძირითადად 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეა გაწერილი. 

განსხვავებული ვითარებაა ქალაქის მუნიციპალიტეტში. 54 700 ადამიანით დასახლებული გორის 
ბიუჯეტი 2015 წელს -  13, 750 000 ლარით განისაზღვრა, აქედან 2 მილიონი ლარით საფეხბურთო 
კლუბი ,,გორის დილა“ ფინანსდება. ქალაქის ბიუჯეტიდან თანხები ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ 
სპორტულ და კულტურულ ცენტრებთან ერთად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზეცაა 
გათვალისწინებული.

თამარ თედლიაშვილი (ქალაქ გორის საკრებულოს დეპუტატი): ,,- მე პირადად ყველაზე მეტად 
მაწუხებს თუ როგორ შეიძლება რაიონის გამგეობამ მოაგვაროს საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელის 
ვაუჩერიზაცია. ანუ სოფლებიდან ბევრი ბავშვი ქალაქის საბავშვო ბაღში დაყავთ და მას აფინანსებს 
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გორის მერია. კარგი იქნება ამ ვალდებულებას თუ რაიონი აიღებს და სოფლად მცხოვრებ ბავშვებს 
დააფინანსებს, ბავშვების კონტიგენტი არ შეიცვლება, სამაგიეროდ, ჩვენ გამოთავისუფლებულ 
თანხებს ისევ ქალაქის საბავშვო ბაღების კეთილმოწყობას და განვითარებას მოვახმართ. დაახლოებით 
ანალოგიური  სიტუაციაა სპორტული ცენტრების შემთხვევაშიც რომლებიც დარჩა ქალაქში. 
მიუხედავად იმისა, რომ სპორტის ნაწილში თემმა მიიღო დაფინანსება,  სოფლად მცხოვრები 
ბავშვები მაინც ქალაქის სპორტულ დარბაზებში დადიან და ცოტა არათანაბარ პირობებს ვხვდებით 
ამ ჭრილში. 

ზოგადად თვითმმართველობა ძალიან დიდ შანსს აძლევს ქალაქის მერიას, განავითაროს და შექმნას 
მეტი სამუშაო ადგილები. მოსაკრებელი ისევ ქალაქს მოხმარდება, თუმცა ამ ეტაპზე ეს მაინცდამაინც 
ვერ ხეხდება. მერიამ გამოაცხადა მცირე ბიზნესის განვითარების მიზნით პროექტების კონკურსი, 5,10 
და 15 ათას ლარიანი  ბიუჯეტის ფარგლებში, სხვათაშორის ეს არცერთ თვითმმართველ ქალაქში არ 
განხორციელებულა ჯერჯერობით, სადაც აუცილებელი მოთხოვნაა მინიმუმ 2 ადამიანის დასაქმება. 
კარგია ისიც, რომ ქალაქის საკრებულოში 15 დეპუტატია და ვფიქრობ მუშაობისთვის დადებითი 
ფაქტორია, უფრო ეფექტურად ხდება მუშაობა და საკითხების გადაწყვეტა, მცირე რაოდენობის 
დეპუტატებს შორის უფრო მარტივია შეთანხმების მიღწევა დადებითი კუთხით.“

საკრებულოსგან განსხვავებით, ახალი რეფორმის შედეგად ქაოსურ ვითარებაში მოუწია მუშაობა 
ქალაქ გორის ახალგაზრდულ - კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრს. მისი ხელმძღვანელი აიპი-
ების გაყოფას გორის მუნიციპალიტეტის პარალელურად არასწორ ნაბიჯად მიიჩნევს და თვლის, 
რომ  რეფორმის ამ ნაწილში რამდენიმე ეტაპის გავლა უნდა ყოფილიყო შესაძლებელი. 

ლექსო ვალიაური (ქალაქ გორის ახალგაზრდულ- კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის 
ხელმძღვანელი) : ,,- მე ვიყავი მომხრე რომ გორი დაყოფილიყო 1+4 ან 1+5 მოდელით, უფრო 
მეტი დეცენტრალიზაცია რომ მომხდარიყო.დღეს მოხდა ისეთი დაყოფა რომ ისევ გაბერილია 
აღმასრულებელი თუ წარმომადგენლობითი რგოლები. დღეს ვხედავთ რომ 90 ათას ადამიანზე, 
რაიონში მოდის ერთი თვითმმართველი ხელისუფლება, რაც დიდი ეფექტის შესაძლებლობას 
არ ქმნის, გაცილებით უკეთესი შედეგი იქნებოდა უფრო მეტად რომ დაყოფილიყო აღნიშნული 
ერთეული, რადგან მოქალაქეების ინტერესი უფრო მეტად იქნებოდა ახლოს ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან და ჩართულობაც უფრო მეტი იქნებოდა. ჩვენ მაგალითზე რომ 
ვიმსჯელოთ, აიპებს მოგვიწია ძალიან სერიოზული გდაწყობა. 2013 წლის ბოლოს და  და 
2014 წლის დასაწყისშიც, როცა უკვე მოახლოვდა თვითმმართველობის რეფორმა, ყველგან 
ვაფიქსირებდი ჩემ აზრს, რომ მერიას დაქვემდებარებულ სტრუქტურებზე დაყოფები ჯერ არ 
უნდა მომხდარიყო, როგორც მინიმუმ  პირველივე ეტაპზე არ უნდა შეხებოდა. ჩვენი გაყოფაც 
მაშინვე მოხდა, როდესაც პირველად შეიკრიბნენ თვითმმართველობების წარმომადგენლები. 
რამაც ერთის მხრივ გამოიწვია რამოდენიმე თვიანი ფორსმაჟორული მუშოაბა.

 2014 წლის აგვისტოში როცა ჩატარდა საკრებულოს პირველი სხდომა აღმოჩნდა რომ 
ჩვენი თანხა მოქალაქეთა რაოდენობის მიხედვით გამოყენებული ფორმულით გაიყო და  წლის 
განმავლობაში უნდა დაგვეხარჯა 295 ათასი, იმ ფონზე როცა ჩვენ უკვე 310 ათასი გვქონდა ხარჯვა. 
მოგვიწია ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით თუ ბიუჯეტში 
ცვლილებების შეტანით როგორღაც გავიტანეთ დარჩენილი თვეები. ფორსმაჟორში მუშაობა 2015 
წელსაც გაგრძელდა.  490 ათასი გახდა ჩვენი ბიუჯეტი ჩამოგვაკლდა 11 შტატი, რომელიც იყო 
რაიონზე ორიენტირებული სოფლის კლუბების მენეჯერები და მათი ხელმძღვანელი ადგილზე, 
ჩვენ ეს შტატები გავაუქმეთ და ამან გამოიწვია მცირე სახელფასო ფონდის დაკლება. ახლა  შეიძლება 
ითქვას რომ უფრო მეტი სუბსიდია გამოგვივიდა გასულ წლებთან შედარებით. იმ ფონზე როცა 
ჩვენ ბაზაზე ჩამოყალიბდა ახალი სტრუქტურა ეს არის რაიონის კულტურის ცენტრი, რომელსაც 
400 ათასამდე აქვს დაფინანსება თემის მხრიდან.  მერია და გამგეობები უნდა გამიჯნულიყო 
კომპეტენციების თვალსაზრისით, გამოკვეთილიყო მიზნები და ამოცანები ამ ორი ერთეულის და 
ამის შემდეგ უნდა მომხდარიყო აიპების, შპს-ების და სიპების გაყოფა, თუ ამის აუცილებლობა და 
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საჭიროება იქნებოდა.“

მუნიციპალიტეტის გაყოფის საკითხზე განსხვავებულია მოქალაქეთა შეხედულებები. 
საზოგადოების ნაწილი  ერთის მხრივ რეფორმის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას, მეორეს 
მხრივ  სასიკეთო ცვლილებებს ქალაქსა თუ თემში ჯერჯერობით ვერ გამოარჩევს.

მარიამ ლომიძე (გორის მკვიდრი): ,,- ისე, რომ შეგვეძლოს თქმა, ეს თვითმმართველობის რეფორმის 
დამსახურებააო რაიმე განსხვავებული შედეგი არაა ჯერ და ეს არც იყო მოსალოდნელი. რადგან, 
ფაქტობრივად, ესაა “პილოტური პროგრამა”. ამიტომაც 4 წლიანი შუალედი არაა. არც ქალაქისთვის 
შეცვლილა რაიმე მნიშვნელოვნად და არც სოფლებისთვის. ვგულისხმობ სოციალურ პირობებს 
და ინფრასტრუქტურულს. სოფლებში ისევ საშინელ მდგომარეობაშია გზები, წყლის საკითხი 
მოუგვარებელია. მათ შორის არ არსებობს ხელმისაწვდომობა სასმელად ვარგის, ხარისხიან, 
დაუბინძურებელ წყალზე სოფლების, ალბათ 80 პროცენტში ესეც ოპტიმისტური რომ ვიყოთ. 
კანალიზაციის პრობლემა ისევ დგას. ანუ პროგრესისკენ ბევრი არაფერი შეცვლილა არ მინდა ისე 
გამოჩნდეს, თითქოს რეფორმის არსს არ ვემხრობი. ვემხრობი და მჯერა, რომ სწორი მიმართულებაა, 
უბრალოდ საჭიროა მეტი ფინანსები ადგილებზე, რომ რაღაც პროცესები დაიძრას და ეს იყოს 
შესამჩნევი“.

გიორგი ედიშერაშვილი (ჟურნალისტი, სოფელ მეღვრეკისის მკვიდრი):  ,,_მუნიციპალიტეტის 
ორად გაყოფით გაიზარღა დეცენტრალიზაციის ხარისხი, რამაც თვითმმართველობებს მისცა 
ლოკალურ პრობლემებზე ფოკუსირებულად მუშაობის საშუალება. თუმცა პრობლემები მაინც 
არსებობს. იმ დროს, როდესაც მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში აქტიურად უნდა ერთვებოღნენ 
მოქალაქეები ერთი მხრივ თავად მოსახლეობა არ იჩენს ინიციატივას იყოს თვითმმართველი, 
მეორე მხრივ კი მუნიციპალიტეტები ვერ უზრუნველყოფენ მათი ჩართულობის ხარისხის 
ზრდას, რაც ცხადია აფერხებს ეფექტური თვითმმართველობის ჩამოყალიბებას.

დადებით  შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს მუნიციპალიტეტების მეტი კონცენტრაცია 
ადგილობრივ პრობლემებზე, სოფლად და ქალაქში არსებულ ინფრასტრუქტურულ 
საკითხებზე,თუმცა ამ პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა მინიმალისტურია.“

ანი ბალიაშვილი (ახალგაზრდული თვითმმართველობის წევრი): ,,- ვფიქრობ ეს ცვლილება 
პირველ რიგში ადგილობრივ ბიუჯეტს დააწვა მძიმე ტვირთად, რადგან საჭირო გახდა ერთის 
მაგივრად ორი მუნიციპალიტეტის, ანუ ქალაქის და რაიონის დაკომპლექტება, რაც თავის 
მხრივ მთლიანობაში შტატებისა და დანახარჯების გაორმაგებას იწვევს. ამ დროისთვის ძნელი 

სათქმელია რამდენად საჭირო ან ეფექტური აღმოჩნდა ეს ცვლილებაბა და რამდენად დაეტყო 
ქალაქს ამდენი თანამშრომლის მუშაობა..

 ქალაქს, სადაც ამდენი მოსახლეობაა, ნამდვილად უნდა ჰქონდეს თვითმმართველობის მაღალი 
ხარისხი, რათა ის ორიენტირებული იყოს ძალიან კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაზე. თუმცა 
ამ ეტაპზე ეს რამდენად ამართლებს ვერ გეტყვით.’’

ზურა ჩხეიძე (შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი): ,,_ ქონების გადაცემის და გამიჯვნის 
საკითხზე არ შეიძლება  ვისაუბროთ განცალკევებულად ვინაიდან ამ საკითხთან პირდაპირ 
კავშირშია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა,  სადაც ნათლად გამოჩნდება ტერიტორიულ-
სივრცითი  განვითარების სტრატეგია, ურბნული განვითარების ხედვა და მიმართულება. თუ ჩვენ 
არ ვიცით როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი შეუძლებელია ვისაუბროთ ქონებაზე და მითუმეტეს 
როდესაც გორის  მერიასა  და გორის მუნიციპალიტეტს შორის ჯერ კიდევ არის და იქნება სადაო 
საკითხები საზღვრებთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ. 

ამ საკითხების მოგვარება  რომელიც საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა  თავის დროზე რეგიონალური 
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განვითარების სამინისტროს უნდა უზრუნველყო, თუმცა როგორც ჩანს ისევ ადგილობრივ 
თვითმმართველობას მოუწევს  მასზე ზრუნვა, რაც კიდევ უფრო გაახანგრძლივებს ამ პროცესს. 
საფინანსო ეკონომიკური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა ვერ ხდება, ხოლო  ეკონომიკის 
სამინისტროს საკუთრებაზე  რიცხული ქონება თვითმმართველობებზე 2017 წლამდე  არ გადავა, 
ასე რომ დღეს მივიღეთ თვითმმართველობა რომელსაც არ აქვს გადმოცემული ქონება, ხოლო რაც 
აქვს იმის დიდ ნაწილსაც ყიდის ყოველგვარი გეგმისა და სტრატეგიის გარეშე. 

როგორც ხელისუფლება აცხადებს რეფორმის მეორე ეტაპი 2017 წლიდან გაგრძელდება, თუმცა 
გაუგებარია ეხლა რა უშლიდა ხელს. შესაძლებელია ამაზე მარტივი პასუხის გაცემა, ნების არ 
არსებობა. 

სამწუხაროდ მივიღეთ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ორიენტირებული  საოცრად გაზრდილი 
შტატებით თვითმმართველობა, რომელიც ისევ ცენტრიდან დირექტივებით მუშაობს,  არ იჩენს 
ინიციატივას და არ ლობირებს აქტიურად ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე რაც ჩანს კიდეც. 
არადა რეალურად რეფორმის მიზანი უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებლად პრობლემების მოგვარება 
ადგილზე საკუთარი ბიუჯეტით და რესურსებით. ეს შანსი ხელიდან გაშვებულია და არ მგონია 2017 
წელს ამ ხელისუფლებას  შესაძლებლობა ქონდეს  განხორციელოს რეალური თვითმმართველობის  
რეფორმა.“

მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა ექსპერტები ფიქრობენ, რომ თვითმმართველობის 
რეფორმის ფარგლებში ცვლილებების განხორციელება  ქალაქებისა და სოფლების 
განვითარების გარანტია. მათი აზრით, ინტენსიური სამუშაოების განხორციელების შედეგად 
თითოეული თვითმმართველი მუნიციპალიტეტი მაგალითის მიმცემი იქნება სხვა დანარჩენი 
ქალაქებისთვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ თვითმმართველის სტატუსი მოიპოვონ.

კოტე კანდელაკი(ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში): ,,_ტერიტორიულ 
ოპტიმიზაციას და თვითმმართველი ქალაქების გამრავლებას მე პირადად დადებითად ვაფასებ. 
ეს ერთერთი ჩვენი მოთხოვნა იყო და თავის დროზე - უფრო ფართომასშტაბიანი. საქართველოში 
არიან ქალაქები, რომლებიც საჭიროებენ ცალკე დამოუკიდებელ თვითმმართველობას. ჩემი 
ინფორმაციით, ქალაქების მოსახლეობა, სადაც თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი აქვთ 
კმაყოფილია. ცალკე არსებული ბიუჯეტის  კუთხით რომ ვთქვათ, იციან რას მოახმარონ 
ეს თანხა, კონცენტრირებულია და წარმატება ამ რეფორმის უშუალოდ დღეს არჩეული 
გამგებლების მერების და თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ხელშია, თუ რამდენად 
წარმატებულად გაართმევენ თავს ისინი ამ ვალდებულებას - აღებულს ამომრჩევლის წინაშე. 
თუ რეფორმა წარმატებულად იმუშავებს, წარმატებული იქნებიან ეს ქალაქებიც მომავალში და 
გახდებიან   მაგალითები იმ ქალაქებისთვის, რომლებსაც აქვთ სურვილი თვითმმართველი 
ქალაქის სტატუსი  მიენიჭოთ. ასეთია ჭიათურა, ქობულეთი, სამტრედია და აშ. უამრავი ქალაქია 
საქართველოში, რომელიც თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭების რიგში დგას. ჯერ 
ერთი წელიც არ არის რაც ამ რეფორმის განხორციელებას შეუდგნენ ქალაქები და ვნახოთ როგორ 
განვითარდება მოვლენები.“

თვითმმართველობის ახალი კოდექსი  პარლამენტმა 2014 წლის 5 თებერვალს დაამტკიცა. რომლის 
მიხედვით, თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი დამატებით შვიდ ქალაქს - , თელავს, ზუგდიდს, 
ოზურგეთს, ახალციხეს, ამბროლაურს მცხეთას და გორს მიენიჭა. 

ისტორიულ წყაროებში გორის დასახლებული ტერიტორია საუკუნეების მანძილზე ქალაქად 
მოიხსენიებოდა. მე-19 საუკუნის ბოლოდან ქალაქს ჰყავდა თვითმმართველობა. საბჭოთა პერიოდშიც 
კი არსებობდა ქალაქ გორის აღმასკომი. მე-20 საუკუნის 80–იანი წლების ბოლოს მოხდა ქალაქ 
გორისა და გორის რაიონის გაერთიანება და ქალაქმა დაკარგა საკუთარი მმართველობა. ამის შემდეგ 
რამდენჯერმე იყო მცდელობა, რომ რაიონი და ქალაქი გაყოფილიყო, მაგრამ, საბოლოოდ, 2006 
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წლის არჩევნებით თვითმმართველობა ქალაქში საერთოდ გაუქმდა. გორის რაიონის ტერიტორიაზე 
შეიქმნა გორის მუნიციპალიტეტი, რამაც ქალაქის წარმომადგენლობა საკრებულოში მინიმუმამდე 
დაიყვანა.

ამჟამად კი გორელები იმედოვნებენ, რომ ვიმედოვნებ, რომ უახლოეს პერიოდში თვითმმართველობის 
ახალი რეფორმა თანდათან დაიხვეწება და შედეგად, დადებით ასახვას ჰპოვებს  როგორც ქალაქის, 
ისე სოფლის ცხოვრებაზე. 

ნინო ჩიბჩიური




