
            ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის ფორმების, ვადებისა და პროცედურების აღწერა 
(გზამკვლევის სახით), რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს 
კანონმდებლობითა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილებით (შესაბამის სამართლებრივ აქტებზე მითითებით და 
ბმულით).  

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 85-ე 
მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად:  

https://www.matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=66 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის ფორმებია:  

ა) დასახლების საერთო კრება;  

ბ) პეტიცია;  

გ) სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო;  

დ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა;  

ე) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა. 

 

 

 

 

საქართველოს ზოგადი ადიმინისტრაციული კოდექსის 32-ე მუხლის შესაბამისად, 

https://www.matsne.gov.ge/document/view/16270?publication=41 

https://www.matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=66
https://www.matsne.gov.ge/document/view/16270?publication=41


 თითოეული კოლეგიური საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ღიად და საჯაროდ 
წარმართოს თავისი სხდომები, გარდა ამ კოდექსის 28-ე მუხლით გათვალისწინებული 
შემთხვევებისა (კანონით გათვალისწინებული შემთხვევები და დადგენილი წესით სახელმწიფო, 
კომერციული ან პროფესიული საიდუმლოებისთვის ან პერსონალური მონაცემებისთვის 
მიკუთვნებული ინფორმაციის საკითხებზე გამართული სხდომები) .  

ამდენად, საკრებულოს, ბიუროს, კომისიების, სამუშაო ჯგუფებისა და 
სხვა სხდომები საჯაროა, ყველა პირს უფლება აქვს დაესწროს აღნიშნულ 
სხდომებს (გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და 
დადგენილი წესით სახელმწიფო, კომერციული ან პროფესიული 
საიდუმლოებისთვის ან პერსონალური მონაცემებისთვის მიკუთვნებული 
ინფორმაციის საკითხებზე გამართული სხდომებისა) . 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 120-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ნებისმიერ პირს უფლება აქვთ 
წინასწარი ნებართვის გარეშე დაესწროს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, 
საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის ღია სხდომებს. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5373258/4/ge/pdf 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“ კარი IV 

https://www.matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=66 

 

კარი IV 

მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 

თავი XI 

მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 

მუხლი 85. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის გარანტიები და ფორმები 

1. მუნიციპალიტეტის ორგანოები და მუნიციპალიტეტის ორგანოების თანამდებობის 
პირები ვალდებული არიან, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შექმნან ორგანიზაციული და 
მატერიალურ-ტექნიკური პირობები მოქალაქეთა მიღების, მოქალაქეებთან 
შეხვედრების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობაში, მათ შორის, კოლეგიური 
საჯარო დაწესებულების სხდომებში, მოქალაქეთა მონაწილეობისა და 
გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის გამჭვირვალობისათვის. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5373258/4/ge/pdf
https://www.matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=66


2. ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, ამ კანონით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე აქტებითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ ფარგლებში და 
დადგენილი წესით, შეუზღუდავად ისარგებლოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებით. 

3. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაითვალისწინოს შესაბამისი პროგრამები. 

4. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
ფორმებია: 

ა) დასახლების საერთო კრება; 

ბ) პეტიცია; 

გ) სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო; 

დ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის 
სხდომებში მონაწილეობა; 

ე) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული 
მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა. 

5. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ამ კანონით განსაზღვრული ფორმების 
გარდა, შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
სხვა ფორმები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.  
საქართველოს 2015 წლის 22 ივლისის ორგანული კანონი №4087 – ვებგვერდი, 04.08.2015წ. 
საქართველოს 2017 წლის 26 ივლისის ორგანული კანონი №1251 - ვებგვერდი, 29.07.2017წ.  
მუხლი 851. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

1. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის 
მიზნით განახორციელონ ღონისძიებები თავიანთი საქმიანობისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის შესაძლებლობების 
შესახებ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმირებისათვის. 

2. მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და დაწესებულებების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის დაფინანსებით მოქმედი კერძო სამართლის იურიდიული პირების 
საქმიანობის საჯაროობასთან, მათ შორის, კოლეგიური ორგანოს სხდომის 
საჯაროობასთან, და საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებული საკითხები 
წესრიგდება ამ კანონით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე 
აქტებით და მათ საფუძველზე მიღებული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილებებით. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2929985#DOCUMENT:1;
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3735939#DOCUMENT:1;


3. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, საქართველოს კანონმდებლობით 
განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით გამოაქვეყნონ მიღებული 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, მათი პროექტები და სხვა საჯარო 
ინფორმაცია. მუნიციპალიტეტის ორგანოები აგრეთვე ვალდებული არიან, ამ კანონით 
განსაზღვრული უფლებამოსილების შესაბამისად, გამოაქვეყნონ ან/და საჯაროდ 
გამოაცხადონ: 

ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიისა და 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, აგრეთვე მთავრობის სხდომების ოქმები, 
შესაბამისი სხდომის გამართვიდან 10 დღის ვადაში; 

ბ) სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომების ოქმები, შესაბამისი სხდომის 
გამართვიდან 10 დღის ვადაში; 

გ) დასახლების საერთო კრების ოქმები, მერიის მიერ შესაბამისი ოქმის ან მისი ასლის 
მიღებიდან 10 დღის ვადაში; 

დ) ამ კანონის შესაბამისად, ინფორმაცია დასახლების საერთო კრების დღის წესრიგის და 
გამართვის თარიღის, დროისა და ადგილის შესახებ;  

ე) საანგარიშო წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის მისი წარდგენიდან 10 დღის ვადაში; 

ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი; 

ზ) მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ მისი დამტკიცებიდან 10 დღის ვადაში; 

თ) მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმა, მისი დამტკიცებიდან 10 დღის 
ვადაში; 

ი) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული 
მუშაობის შესახებ ამ კანონით გათვალისწინებული ანგარიშები, შესაბამისი ანგარიშის 
წარდგენიდან 10 დღის ვადაში; 

კ) პეტიცია, მისი რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში;  

ლ) ამ კანონის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი 
ინიციატივა, მისი რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია ქვეყნდება ან/და საჯაროდ 
ცხადდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 56-ე და 57-ე მუხლების 
შესაბამისად ან/და ქვეყნდება პროაქტიულად. 

5. მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია შესაბამისი გადაწყვეტილებით 
გააფართოოს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული სავალდებულოდ 
გამოსაქვეყნებელი ან/და საჯაროდ გამოსაცხადებელი ან/და პროაქტიულად 
გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა. 
საქართველოს 2015 წლის 22 ივლისის ორგანული კანონი №4087 – ვებგვერდი, 04.08.2015წ. 
საქართველოს 2017 წლის 26 ივლისის ორგანული კანონი №1251 - ვებგვერდი, 29.07.2017წ.   

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2929985#DOCUMENT:1;
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3735939#DOCUMENT:1;


მუხლი 852. დასახლების საერთო კრება 

1. დასახლების საერთო კრება (შემდგომ – საერთო კრება) არის სოფლის/დაბის/ქალაქის 
მოსახლეობის თვითორგანიზაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს 
შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული ამომრჩევლის ამ დასახლებისა და 
მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის, გადაწყვეტისა და 
აღნიშნული მუნიციპალიტეტის ორგანოების წინაშე ინიციირების პროცესებში ქმედით 
ჩართულობას. 

2. საერთო კრების სახელწოდება შედგება შესაბამისი დასახლების კატეგორიის 
დასახელებისგან („სოფელი“/„დაბა“/„ქალაქი“), დასახლების სახელწოდებისგან და 
ზოგადი სახელწოდებისგან („საერთო კრება“). 

3. საერთო კრების წევრია შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული ამომრჩეველი. 
საერთო კრებაში სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობის უფლება აქვთ აგრეთვე 
შესაბამისი დასახლების ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების მესაკუთრეს და ამ 
დასახლებაში მცხოვრებ სხვა სრულწლოვან პირს. 

4. ეს კანონი განსაზღვრავს საერთო კრების უფლებამოსილებებს, მისი მოწვევისა და 
საქმიანობის წესს იმ დასახლებისთვის, რომელში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 
რაოდენობა 2000-ს არ აღემატება. 

5. იმ დასახლებისთვის, რომელში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 500-ს 
აღემატება, შეიძლება დაწესდეს საერთო კრების დასახლების ცალკეულ ნაწილებში 
ეტაპობრივად მოწვევის პროცედურა. საერთო კრების დასახლების ნაწილებში 
გამართვისა და საქმიანობის წესს განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ამ 
კანონის 855 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად. 

6. იმ დასახლებაში, რომელში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს 
აღემატება, მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია, ამ მუხლის მე-5 პუნქტის 
შესაბამისად, საერთო კრების უფლებამოსილებები, მისი მოწვევისა და საქმიანობის წესი 
განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით, აგრეთვე ამ 
დასახლებაში შექმნას რამდენიმე საერთო კრება და, ამ კანონის გათვალისწინებით, 
განსაზღვროს მათი უფლებამოსილებანი, სახელწოდებები და საქმიანობის წესი. 

7. საერთო კრება უფლებამოსილია თავისი საქმიანობის წარმართვის და მისი 
ხელშეწყობის მიზნით საკუთარი შემადგენლობიდან აირჩიოს საერთო კრების რჩეული. 
საერთო კრების რჩეულის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს შესაბამისი 
საერთო კრების წევრთა არანაკლებ 5%-ს. 

8. საერთო კრების რჩეული უძღვება საერთო კრებას, უზრუნველყოფს საერთო კრების 
გადაწყვეტილების მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოებისთვის წარდგენას, აგრეთვე 
ასრულებს საერთო კრების ცალკეულ დავალებებს. 

9. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება მომდევნო საერთო 
კრების შეკრებამდე ვადით. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილება ავტომატურად 
გრძელდება, თუ მომდევნო საერთო კრება საერთო კრების ახალ რჩეულს არ აირჩევს. 



საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილება ავტომატურად შეიძლება გაგრძელდეს 
ზედიზედ არაუმეტეს 5-ჯერ. 

10. საერთო კრების საქმიანობაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ქალისა და მამაკაცის 
თანასწორი მონაწილეობის შესაძლებლობა. 

საქართველოს  2015  წლის 22  ივლისის ორგანული კანონი №4087 – ვებგვერდი, 04.08.2015წ.   

მუხლი 853. დასახლების საერთო კრების უფლებამოსილება 

1. საერთო კრება უფლებამოსილია: 

ა) განიხილოს შესაბამისი დასახლებისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური და 
ეკონომიკური საკითხები და მუნიციპალიტეტის ორგანოებისთვის წარსადგენად 
მოამზადოს შესაბამისი წინადადებები; 

ბ) განიხილოს შესაბამის დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტები 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მათ ასახვამდე და მუნიციპალიტეტის ორგანოებს 
წარუდგინოს დასაბუთებული შენიშვნები და წინადადებები; 

გ) განიხილოს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები და 
მუნიციპალიტეტის ორგანოებისთვის წარსადგენად მოამზადოს შესაბამისი შენიშვნები 
და წინადადებები; 

დ) ორგანიზება გაუწიოს შესაბამისი დასახლებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების 
გადაწყვეტაში, კერძოდ, დასახლების ტერიტორიის დასუფთავებაში, საქველმოქმედო 
საქმიანობაში, დასახლების ინფრასტრუქტურის შეკეთებასა და მოწესრიგებაში და სხვა 
იმ სფეროებში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება 
საქართველოს კანონმდებლობას, და, საჭიროების შემთხვევაში, დახმარებისთვის 
მიმართოს მუნიციპალიტეტის ორგანოებს; 

ე) მიიღოს გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის პეტიციის წარდგენის 
შესახებ; 

ვ) მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივით განიხილოს დასახლების საზღვრების 
დადგენისა და შეცვლის საკითხები და მოამზადოს შესაბამისი წინადადებები; 

ზ) მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოს წარდგინებით განიხილოს დასახლების 
ტერიტორიაზე არსებული ქონების მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების 
ნუსხაში შეტანის საკითხი და მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოს წარუდგინოს 
საკუთარი შენიშვნები;  

თ) განიხილოს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრებაზე ინიციირებული 
საკითხი; 

ი) უფლებამოსილების ფარგლებში დავალებები მისცეს საერთო კრების რჩეულს;  

კ) განახორციელოს ამ კანონითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი 
დადგენილებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებები. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2929985#DOCUMENT:1;


2. საერთო კრებაზე საკითხის განხილვის შედეგად მიღებული წინადადება, შენიშვნა, 
დავალება საერთო კრების გადაწყვეტილების სახით ფორმდება საერთო კრების ოქმით. 

3. საერთო კრების გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოებს 
რეაგირებისთვის წარედგინებათ ამ კანონის 855 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული 
წესით. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, განიხილონ საერთო კრების 
გადაწყვეტილება და განხილვის შედეგების შესახებ დასაბუთებული პასუხი ამ კანონითა 
და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრულ ვადებში 
აცნობონ საერთო კრების შესაბამის წევრებს ან საერთო კრების რჩეულს. 

4. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, უზრუნველყონ ამ მუხლის 
პირველი პუნქტის „ბ“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საკითხების საერთო 
კრებისთვის განსახილველად წარდგენა. 
საქართველოს  2015  წლის 22  ივლისის ორგანული კანონი №4087 – ვებგვერდი, 04.08.2015წ. 
საქართველოს 2017 წლის 26  ივლისის   ორგანული  კანონი №1251 - ვებგვერდი, 29.07.2017წ.   
მუხლი 854. დასახლების საერთო კრების მოწვევის წესი 

 1. საერთო კრების მოწვევის ინიციირების უფლება აქვთ: 

ა) შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 5%-ს; 

ბ) მუნიციპალიტეტის მერს – საკუთარი ინიციატივით ან მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს შუამდგომლობით; 

გ) საერთო კრების რჩეულს.  

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 
საერთო კრების მოწვევის ინიციირებისათვის შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული 
არანაკლებ 3 ამომრჩევლის შემადგენლობით იქმნება საინიციატივო ჯგუფი. 
საინიციატივო ჯგუფი მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს განცხადებას საერთო კრების 
მოწვევის შესახებ ინიციატივის რეგისტრაციის თაობაზე. განცხადებაში უნდა მიეთითოს 
საინიციატივო ჯგუფის წევრის სახელი, გვარი, მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის 
ნომერი (არსებობის შემთხვევაში). განცხადებას თან უნდა ერთოდეს საინიციატივო 
ჯგუფის წევრების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები და საერთო 
კრების დღის წესრიგი. საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილი საკითხები 
საინიციატივო ჯგუფმა კონკრეტულად უნდა ჩამოაყალიბოს. 

3. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობას და საერთო კრების მოწვევის შესახებ 
ინიციატივას არეგისტრირებს მერია. საინიციატივო ჯგუფზე ინიციატივის 
რეგისტრაციის ცნობას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერი ან მის მიერ უფლებამოსილი 
მოხელე შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში. 

4. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობისა და საერთო კრების მოწვევის შესახებ 
ინიციატივის რეგისტრაციის თაობაზე ინფორმაცია და საერთო კრების დღის წესრიგი, ამ 
კანონის 851 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საჯაროდ ქვეყნდება. 

5. რეგისტრაციაზე უარი დასაშვებია, თუ დარღვეულია ამ კანონის მოთხოვნები ან/და 
საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილი საკითხების განხილვა-გადაწყვეტა არ 
განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის ან/და საერთო კრების უფლებამოსილებას. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2929985#DOCUMENT:1;
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3735939#DOCUMENT:1;


6. საინიციატივო ჯგუფის წევრს უფლება აქვს, რეგისტრაციაზე მუნიციპალიტეტის 
მერის ან მის მიერ უფლებამოსილი მოხელის უარი გაასაჩივროს საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად. 

7. საინიციატივო ჯგუფი საერთო კრების მოწვევის ინიციატივის მქონე ამომრჩეველთა 
სიის შედგენას იწყებს რეგისტრაციის ცნობის მიღების დღიდან. სიაში მიეთითება 
შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული ამომრჩევლის სახელი, გვარი, დაბადების 
თარიღი (დღე, თვე, წელი), საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი, რეგისტრაციის 
ადგილი და ხელმოწერა. სიის ყოველ ფურცელს ხელს აწერს საინიციატივო ჯგუფის 
წევრი. 

8. რეგისტრაციის ცნობის მიღების დღიდან არაუგვიანეს 1 თვისა საინიციატივო ჯგუფი 
მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს განცხადებას საერთო კრების მოწვევის შესახებ. 
განცხადებაში მიეთითება საერთო კრების მოწვევის თარიღი, დრო და ადგილი 
(შესაბამისი დასახლების ტერიტორიის ფარგლებში). განცხადებას თან ერთვის ამ 
მუხლის მე-7 პუნქტით დადგენილი წესით შეგროვებული, შესაბამის დასახლებაში 
რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 5%-ის ხელმოწერები. 

9. საერთო კრების მოწვევის თარიღად შეიძლება განისაზღვროს ამ მუხლის მე-8 
პუნქტით გათვალისწინებული განცხადების წარდგენის დღიდან არაუადრეს მე-15 დღე. 

10. საერთო კრება უფლებამოსილია შეიკრიბოს საერთო კრების მოწვევის თარიღის, 
დროისა და ადგილის შესახებ ინფორმაციის რეგისტრაციის ცნობის მიღების 
შემთხვევაში. რეგისტრაციის ცნობას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერი ან მის მიერ 
უფლებამოსილი მოხელე შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის 
ვადაში. რეგისტრაციაზე უარი დასაშვებია, თუ დარღვეულია ამ კანონის მოთხოვნები. 
რეგისტრაციაზე მუნიციპალიტეტის მერის ან მის მიერ უფლებამოსილი მოხელის უარი 
შეიძლება გასაჩივრდეს ამ მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად. 

11. საერთო კრების დღის წესრიგის და მოწვევის თარიღის, დროისა და ადგილის შესახებ 
ინფორმაცია ამ კანონის 851 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად საჯაროდ ქვეყნდება 
ინფორმაციის რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში. 

12. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 
საერთო კრების მოწვევის შესახებ ინიციატივას მერიის მიერ რეგისტრაცია არ 
ესაჭიროება. აღნიშნულ შემთხვევაში საერთო კრების მოწვევის თარიღის, დროისა და 
ადგილის შესახებ ინფორმაცია რეგისტრირდება ამ მუხლის მე-8–მე-11 პუნქტებით 
დადგენილი წესით, გარდა საერთო კრების მოწვევის ინიციატივის მქონე ამომრჩეველთა 
სიის წარდგენის პროცედურისა. 

13. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრების მოწვევის ინიციირება ხდება ამ 
მუხლის მე-4, მე-9 და მე-11 პუნქტების მოთხოვნათა დაცვით. მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს შუამდგომლობით მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრების 
მოწვევის პროცედურას განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 
მუნიციპალიტეტის მერს უფლება არ აქვს, საერთო კრების დღის წესრიგში შეიტანოს 
საერთო კრების რჩეულის არჩევის საკითხი. 



14. იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული, მუნიციპალიტეტის 
მერი ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ინიციატივით საერთო კრების მოწვევა 
წელიწადში არანაკლებ 2-ჯერ. 

15. საერთო კრების მოწვევის ორგანიზებას, მათ შორის, ამ მუხლის მე-11 პუნქტით 
გათვალისწინებული ინფორმაციის შესაბამის დასახლებაში გავრცელებას, 
უზრუნველყოფენ მერია და საინიციატივო ჯგუფი, აგრეთვე საერთო კრების რჩეული 
(არსებობის შემთხვევაში). 

  საქართველოს 2015 წლის 22 ივლისის ორგანული კანონი №4087 – ვებგვერდი, 04.08.2015წ. 
საქართველოს 2017 წლის 26 ივლისის ორგანული კანონი №1251 - ვებგვერდი, 29.07.2017წ.   
მუხლი 855. დასახლების საერთო კრების საქმიანობის წესი 

1. საერთო კრება უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საერთო კრების წევრთა არანაკლებ 
20%-ისა. საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების წევრთა რეგისტრაციის ორგანიზებას 
უზრუნველყოფს/უზრუნველყოფენ საინიციატივო ჯგუფი ან/და მერიის 
უფლებამოსილი მოხელე ან/და საერთო კრების წევრები. რეგისტრაციისას მიეთითება 
საერთო კრების წევრის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი (დღე, თვე, წელი), 
საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი და ხელმოწერა. 

2. საერთო კრების ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე 
მოწვევის შემთხვევაში საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს საინიციატივო ჯგუფის 
ის წევრი, რომლის ხელმოწერაც შესაბამის განცხადებაში პირველია მითითებული, 
ხოლო მისი არყოფნისას – საინიციატივო ჯგუფის სხვა წევრი ან საინიციატივო ჯგუფის 
თანხმობით – მერიის უფლებამოსილი მოხელე. საერთო კრების ამ კანონის 854 მუხლის 
პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში საერთო კრების 
საქმიანობას წარმართავს მერიის უფლებამოსილი მოხელე. იმ დასახლებაში, სადაც 
არჩეულია საერთო კრების რჩეული, საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს საერთო 
კრების რჩეული. 

3. საერთო კრების ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს საერთო კრების მდივანი. საერთო 
კრების ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოწვევის 
შემთხვევაში საერთო კრების მდივნის ფუნქციას ასრულებს საინიციატივო ჯგუფის 
წევრი, ხოლო ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე 
მოწვევის შემთხვევაში – მერიის უფლებამოსილი მოხელე. იმ დასახლებაში, სადაც 
არჩეულია საერთო კრების რჩეული, საერთო კრების მდივნის ფუნქციას ასრულებს 
საერთო კრების რჩეული ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი. 

4. საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების 
წევრთა ხმების უმრავლესობით. კენჭისყრა, როგორც წესი, ხელის აწევით იმართება. 
კენჭისყრის ფორმას საერთო კრების წევრებს აცნობს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით 
განსაზღვრული პირი. საერთო კრების გადაწყვეტილებით შეიძლება დადგინდეს 
კენჭისყრის სხვა ფორმა. საერთო კრების ეტაპობრივად, დასახლების ცალკეულ 
ნაწილებში გამართვისას ჯამდება საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების წევრთა 
ყველა ხმა, თუ ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2929985#DOCUMENT:1;
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3735939#DOCUMENT:1;


5. საერთო კრებაზე დგება საერთო კრების ოქმი. საერთო კრების ოქმში მითითებული 
უნდა იქნეს საერთო კრების გამართვის თარიღი და ადგილი, ოქმის ნომერი, საერთო 
კრების მიერ განხილული საკითხი და მიღებული გადაწყვეტილება, საერთო კრებაზე 
დამსწრე საერთო კრების წევრთა რაოდენობა და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა 
ინფორმაცია. საერთო კრების ოქმს ხელს აწერენ ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით 
განსაზღვრული პირები. საერთო კრების ოქმის ასლის მერიაში წარდგენას 
უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პირი საერთო კრების 
გამართვიდან 7 დღის ვადაში. 

 6. მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილებით ამტკიცებს საერთო კრების ტიპურ 
დებულებას. საერთო კრების ტიპური დებულებით ამ კანონის შესაბამისად 
განისაზღვრება საერთო კრების მოწვევასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები, საერთო 
კრების დასახლების ნაწილებში გამართვის, საერთო კრებაზე საკითხების ინიციირების, 
მათი განხილვისა და კენჭისყრის გამართვის პროცედურა, საერთო კრების მდივნისა და 
საერთო კრების რჩეულის უფლებები და მოვალეობები, საერთო კრების რჩეულის 
არჩევის პროცედურა. ამ კანონისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე აქტების შესაბამისად საერთო კრების ტიპური დებულებით შეიძლება 
აგრეთვე განისაზღვროს საერთო კრების საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა 
საკითხები. 
საქართველოს 2015 წლის 22 ივლისის ორგანული კანონი №4087 – ვებგვერდი, 04.08.2015წ. 
საქართველოს 2017 წლის 26 ივლისის ორგანული კანონი №1251 - ვებგვერდი, 29.07.2017წ. 
მუხლი 86. პეტიცია 

1. პეტიციის წარდგენის უფლება აქვთ შემდეგ სუბიექტებს: 

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ს; 

ბ) საერთო კრებას. 

2. მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია პეტიციის წარდგენის უფლება 
მიანიჭოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა უფრო 
ნაკლებ რაოდენობას. 

3. საერთო კრების გადაწყვეტილების შესაბამისად, საერთო კრების სახელით პეტიციის 
წარდგენას უზრუნველყოფს საერთო კრების რჩეული ან/და საერთო კრების მიერ 
უფლებამოსილი პირი. 

4. პეტიცია იწერება და შეიტანება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
სახელზე. პეტიციის სახით შეიძლება წარდგენილ იქნეს: 

ა) ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი; 

ბ) მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის 
ძირითადი პრინციპები ან კონკრეტული წინადადებები; 

გ) მუნიციპალიტეტისთვის ან/და დასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის 
პრობლემებიდან გამომდინარე საკითხების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 
შესწავლის, განხილვისა და გადაწყვეტის მოთხოვნა. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2929985#DOCUMENT:1;
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3735939#DOCUMENT:1;


5. პეტიცია უნდა შეიცავდეს: 

ა) შესაბამისი განცხადების ტექსტს; 

ბ) პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებლის/მომხსენებლების (არაუმეტეს 3 
პირისა), სახელს, გვარს, მისამართს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს (არსებობის 
შემთხვევაში) და საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის ასლს; 

გ) პეტიციის წარდგენის თარიღს; 

დ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 
შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პეტიციის წარმდგენი 
ამომრჩევლების სიას; 

ე) ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტს, ხოლო ამ მუხლის მე-
4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – მოსამზადებელი 
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის ძირითად 
პრინციპებს ან კონკრეტულ წინადადებებს; 

ვ) ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 
კონკრეტულად ჩამოყალიბებულ მოთხოვნას და შესაბამის დასაბუთებას. 

6. შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პეტიციის 
წარმდგენი ამომრჩევლების სია უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: შესაბამისი 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლის სახელს, გვარს, 
დაბადების თარიღს (დღე, თვე, წელი), საქართველოს მოქალაქის პირად ნომერს, 
რეგისტრაციის ადგილს და ხელმოწერას. 

7. პეტიციას არეგისტრირებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი. იგი 
უზრუნველყოფს პეტიციის ამ კანონის 851 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად 
გამოქვეყნებას. 

8. პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებელს/მომხსენებლებს პეტიციის 
რეგისტრაციის მოწმობა ეძლევა/ეძლევათ მისი რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 
მიმართვიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში. რეგისტრაციაში გატარებაზე უარი დასაშვებია, 
თუ დარღვეულია ამ კანონის მოთხოვნები ან/და პეტიციით გათვალისწინებული 
საკითხის გადაწყვეტა არ განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას. 

9. პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებელს/მომხსენებლებს უფლება აქვს/აქვთ, 
რეგისტრაციაში გატარებაზე უარი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 
გაასაჩივროს/გაასაჩივრონ სასამართლოში. 

10. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პეტიციას 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო განიხილავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღებისათვის ამ კანონითა და 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით. 



11. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პეტიცია 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებით, მისი რეგისტრაციიდან 7 
დღის ვადაში, შესასწავლად გადაეცემა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის 
კომისიას ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაო 
ჯგუფის შექმნის წინადადებით, ან აღნიშნული პეტიცია უფლებამოსილების 
შესაბამისად, განსახილველად ეგზავნება მუნიციპალიტეტის მერს. მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მიერ პეტიციის გადაგზავნიდან 1 
თვის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას პეტიციის შესასწავლად მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს სამუშაო ჯგუფის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ ან პეტიციას 
უგზავნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის კომისიას. 

12. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი კომისია ან სამუშაო ჯგუფი პეტიციას ამ 
მუხლის მე-11 პუნქტით განსაზღვრული წესით მიღებიდან 15 დღის ვადაში განიხილავს 
და იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას: 

ა) პეტიციის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 
მომზადების მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე; 

ბ) ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პეტიციის შესწავლისა 
და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომისთვის განსახილველად წარდგენის 
თაობაზე; 

გ) პეტიციის განხილვის მიზანშეუწონლად მიჩნევის თაობაზე. 

13. ამ მუხლის მე-11 და მე-12 პუნქტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები 
მიღებიდან 5 დღის ვადაში უნდა ეცნობოს პეტიციის წარმდგენ სუბიექტს. 

14. ამ მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების 
მიღების შემთხვევაში მისი მიღებიდან 1 თვის ვადაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სხდომას განსახილველად წარედგინება შესაბამისი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის პროექტი. მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამისი 
დადგენილების პროექტს განიხილავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
მიღებისათვის ამ კანონითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით 
დადგენილი წესით. 

15. ამ მუხლის მე-12 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების 
მიღების შემთხვევაში მისი მიღებიდან 1 თვის ვადაში მზადდება პეტიციის შესახებ 
დასკვნა და პეტიცია დასკვნასთან ერთად განსახილველად წარედგინება 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას. მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
პეტიციასთან დაკავშირებით შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს 1 თვის ვადაში. 

16. ამ მუხლის მე-12 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება 
მიღებიდან 15 დღის ვადაში წარედგინება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამის ინფორმაციას ცნობად იღებს ან არ ეთანხმება 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი კომისიის ან სამუშაო ჯგუფის 
გადაწყვეტილებას და იღებს სხვა, შესაბამის გადაწყვეტილებას. 



17. ამ მუხლის მე-14 და მე-15 პუნქტებით განსაზღვრული ვადები მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს გადაწყვეტილებით შეიძლება 1 თვით გაგრძელდეს. 

18. მუნიციპალიტეტის მერი ვალდებულია განიხილოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბიუროს მიერ უფლებამოსილების შესაბამისად გადაგზავნილი პეტიცია და განხილვის 
შედეგების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და პეტიციის წარმდგენ სუბიექტს 
აცნობოს პეტიციის განსახილველად მიღებიდან 1 თვის ვადაში. ეს ვადა 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს თანხმობით შეიძლება 1 თვით გაგრძელდეს. 

19. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს/საკრებულოს კომისიის/სამუშაო ჯგუფის 
სხდომაზე პეტიციას წარადგენს/წარადგენენ და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს/საკრებულოს კომისიის/სამუშაო ჯგუფის სხდომაში ამ კანონის 87-ე 
მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სათათბირო ხმის უფლებით 
მონაწილეობს/მონაწილეობენ პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის 
მომხსენებელი/მომხსენებლები. 

20. ამ მუხლის მე-18 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის მერს მოსთხოვოს პეტიციის 
განხილვის შედეგების შესახებ ანგარიშის ან/და პეტიციის შესახებ დამატებითი 
ინფორმაციის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე პირადად წარდგენა. 

21. პეტიციის განხილვის შემდეგ მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამის 
გადაწყვეტილებას მიღებიდან 10 დღის ვადაში აცნობებს პეტიციის წარმდგენ სუბიექტს, 
გარდა ამ მუხლის 22-ე პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.  

22. თუ პეტიცია საერთო კრების მიერ არის წარდგენილი, პეტიციის განხილვის 
შედეგების შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ორგანოების შესაბამისმა 
მოსამსახურეებმა საერთო კრებას უნდა წარუდგინონ უშუალოდ – შესაბამისი 
გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 თვის ვადაში ან/და უნდა წარუდგინონ საერთო კრების 
რჩეულს – შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში. 

23. პეტიციის რეგისტრაციასთან, ხელმოწერების შემოწმებასთან და პეტიციის 
განხილვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები ამ მუხლის შესაბამისად 
განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით. 

24. მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია, ამ მუხლის ნორმების 
გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით განსაზღვროს 
პეტიციის ელექტრონული ფორმით წარდგენის წესი. 
საქართველოს 2015 წლის 22 ივლისის ორგანული კანონი №4087 – ვებგვერდი, 04.08.2015წ. 
საქართველოს 2017 წლის 26 ივლისის ორგანული კანონი №1251 - ვებგვერდი, 29.07.2017წ.   
მუხლი 861. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 

1. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო არის მუნიციპალიტეტის მერის/რაიონის გამგებლის 
სათათბირო ორგანო. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მეწარმე 
იურიდიული პირების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის წარმომადგენლები. ამ კანონის შესაბამისად, სამოქალაქო მრჩეველთა 
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საბჭოს შემადგენლობას ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერი/რაიონის გამგებელი. 
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრება არანაკლებ 10 წევრით.   

2. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში ერთი სქესის წარმომადგენელთა რაოდენობა 1/3-ზე 
ნაკლები არ უნდა იყოს. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო უფლებამოსილი არ არის, თუ 
დარღვეულია ამ პუნქტის მოთხოვნა. 

3. მუნიციპალიტეტის მერი ვალდებულია მის მიერ დამტკიცებულ სამოქალაქო 
მრჩეველთა საბჭოს განსახილველად წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
პროექტი, მუნიციპალიტეტის სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტები, 
მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ წინადადებები, 
აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები, 
ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 
დამტკიცებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხვა უფლებამოსილებები და მისი 
საქმიანობის წესი განისაზღვრება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულებით, 
რომელსაც ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერი. 

4. რაიონის გამგებლის მიერ დამტკიცებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 
უფლებამოსილებები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება სამოქალაქო მრჩეველთა 
საბჭოს დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს რაიონის გამგებელი.  

5. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილება ფორმდება სამოქალაქო მრჩეველთა 
საბჭოს სხდომის ოქმით. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო იკრიბება არანაკლებ 3 თვეში 
ერთხელ. 
საქართველოს 2015 წლის 22 ივლისის ორგანული კანონი №4087 – ვებგვერდი, 04.08.2015წ. 
საქართველოს 2017 წლის 26 ივლისის ორგანული კანონი №1251 - ვებგვერდი, 29.07.2017წ. 
მუხლი 87. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კომისიის სხდომებში მონაწილეობა 

1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის, 
აგრეთვე მთავრობის სხდომები საჯაროა, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

2. ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, წინასწარი შეტყობინების ან/და წინასწარი ნებართვის 
გარეშე დაესწროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
კომისიის საჯარო სხდომებს. 

3. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის 
საჯარო სხდომებზე დასწრების მსურველთათვის სხდომათა დარბაზში ადგილები უნდა 
იყოს გამოყოფილი. თუ სხდომაზე დასწრების მსურველთა რაოდენობა აღემატება 
მათთვის სხდომათა დარბაზში გამოყოფილი ადგილების რაოდენობას, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი ვალდებულია უზრუნველყოს მის ხელთ 
არსებული იმ ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რომლებიც სხდომაზე დასწრების 
მსურველებს სხდომის მსვლელობის მოსმენის საშუალებას მისცემს. 

4. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის 
საჯარო სხდომებზე დამსწრე პირებს უფლება აქვთ, წინასწარი ნებართვის გარეშე, მაგრამ 
მხოლოდ სხდომის თავმჯდომარის თანხმობის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2929985#DOCUMENT:1;
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3735939#DOCUMENT:1;


საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით დაუსვან შეკითხვები მომხსენებელს და 
თანამომხსენებელს, გააკეთონ განმარტება და განცხადება, წარადგინონ ინფორმაცია. 
საქართველოს  2015  წლის 22  ივლისის ორგანული კანონი №4087 – ვებგვერდი, 04.08.2015წ. 

მუხლი 88. მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 
გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა 

1. მუნიციპალიტეტის მერი და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვალდებული 
არიან, წელიწადში ერთხელ მაინც, არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრული წესით მოაწყონ საჯარო 
შეხვედრები მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან და წარუდგინონ მათ ანგარიში 
გაწეული მუშაობის შესახებ, ანგარიშის განხილვისას უპასუხონ მუნიციპალიტეტის 
ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს. 

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველს უფლება აქვს, 
შეუზღუდავად დაესწროს მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრის საჯარო ანგარიშების განხილვას. 

3. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოები ვალდებული არიან, უზრუნველყონ 
მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული 
მუშაობის შესახებ ამ კანონით გათვალისწინებული ანგარიშების გამოქვეყნება. 
საქართველოს  2015  წლის 22  ივლისის ორგანული კანონი №4087 – ვებგვერდი, 04.08.2015წ. 
საქართველოს 2017 წლის 26  ივლისის   ორგანული  კანონი №1251 - ვებგვერდი, 29.07.2017წ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2929985#DOCUMENT:1;
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2929985#DOCUMENT:1;
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3735939#DOCUMENT:1;


 

 

 

  

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის თავი 
XVI- მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის 
განხორციელებაში. 

 
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5373258/4/ge/pdf 

 

 

 

მუხლი 119. საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების 
მიერ                   მოქალაქეთა მიღების წესი 
1. საკრებულოს თანამდებობის პირები, საკრებულოს წევრები ვალდებული არიან 
მოაწყონ ამომრჩევლების მიღება. 
2. საკრებულოს წევრის (საკრებულოს თანამდებობის პირის) მიერ ამომრჩეველთა 
მიღების გრაფიკი, დღე, ადგილი და საათები ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით 
ქვეყნდება საკრებულოს აპარატის მიერ შეხვედრამდე. 
 
მუხლი 120. საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო 
ჯგუფის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის წესი 
1. ნებისმიერ პირს უფლება აქვთ წინასწარი ნებართვის გარეშე დაესწროს საკრებულოს, 
საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის ღია სხდომებს. 
2. საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
სხდომის დარბაზში უნდა იყოს გამოყოფილი ადგილები სხდომაზე დასწრების მსურველ 
მოქალაქეებისათვის. იმ შემთხვევაში, თუ მსურველთა რაოდენობა მეტია გამოყოფილ 
ადგილების რაოდენობაზე, საკრებულოს აპარატი  უფლებამოსილია უზრუნველყოს 
სხდომის ტრანსლაცია ან მათ ხელთ არსებული იმ ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, 
რომელიც სხდომაზე დასწრების მსურველებს საშუალებას მისცემს მოუსმინონ სხდომის 
მსვლელობას. 
3. საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
სხდომაზე დამსწრე პირს ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით აქვს სიტყვით გამოსვლის 
უფლება, მომხსენებელთან და თანამომხსენებელთან, გააკეთოს განმარტება, განცხადება, 
ინფორმაცია ან მიმართვა. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5373258/4/ge/pdf


4. მუნიციპალიტეტის რეგისტრირებულ ამომრჩეველს, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური 
ორგანიზაციების, იურიდიული პირების და მოქალაქეთა ჯგუფების წარმომადგენელს 
უფლება აქვს გამოვიდეს მომხსენებლად ან თანამომხსენებლად, აგრეთვე მონაწილეობა 
მიიღოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო 
ჯგუფის სხდომაზე საკითხის განხილვის დებატებში. ამ უფლების გამოსაყენებლად 
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამომრჩეველი, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური 
ორგანიზაციების, იურიდიული პირების და მოქალაქეთა ჯგუფების წარმომადგენელი 
ვალდებულია სხდომის დაწყებამდე წერილობით მიმართოს საკრებულოს აპარატს. 
5. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის 
საჯარო სხდომებზე დამსწრე პირებს უფლება აქვთ, წინასწარი ნებართვის გარეშე, მაგრამ 
მხოლოდ სხდომის თავმჯდომარის თანხმობის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის 
დაუსვან შეკითხვები მომხსენებელს და თანამომხსენებელს, გააკეთონ განმარტება და 
განცხადება, წარადგინონ ინფორმაცია. განცხადებები, მოხსენებები,  და სხვა როგორც 
წესი კეთდება სხდომის ბოლოს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების 
განხილვის ამოწურვის შემდეგ. 
6. საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის 
სხდომაზე დამსწრე (მონაწილე) პირი ვალდებულია დაიცვას ამ 
რეგლამენტით  დადგენილი სხდომაზე წესრიგის დაცვის წესები. 
7. ყველას აქვს უფლება ვინაობის მითითებით ან მის გარეშე საკრებულოს, საკრებულოს 
ბიუროს, საკრებულოს კომისიას, საკრებულოს დროებით სამუშაო ჯგუფს, 
მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებს  წარუდგინოს საკუთარი მოსაზრება მათ 
უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით. 

მუხლი 121. პეტიციის ცნება 
1. პეტიცია წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა წერილობით ან ელექტრონულ 
მიმართვას. 
2. პეტიციის სახით შეიძლება წარდგენილ იქნეს: 
ა) ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი; 
ბ) მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის 
ძირითადი პრინციპები ან კონკრეტული წინადადებები; 
გ) მუნიციპალიტეტისთვის ან/და დასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის 
პრობლემებიდან 
გამომდინარე,  საკითხების   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   სხდომაზე   შესწავლის, 
განხილვისა   და   გადაწყვეტის   მოთხოვნა. 
3. პეტიცია  იწერება  და  შეიტანება   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   თავმჯდომარის 
სახელზე. 
 
მუხლი 122. პეტიციის წარდგენის უფლება 
პეტიციის წარდგენის უფლება აქვთ შემდეგ სუბიექტებს: 
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ს; 
ბ) დასახლების საერთო კრებას (შემდგომ – საერთო კრება) . 
 
მუხლი 123. პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადების რეკვიზიტები 



1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა მიერ 
წარდგენილი პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადება უნდა   შეიცავდეს: 
ა) შესაბამის განცხადების ტექსტს; 
ბ) პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადების წარმდგენი სუბიექტის 
მომხსენებლის/მომხსენებლების (არაუმეტეს 3 პირისა) სახელს, გვარს, მისამართს, 
საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს (არსებობის შემთხვევაში) და საქართველოს მოქალაქის 
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლს; 
გ) პეტიციის წარდგენის თარიღს; 
დ) ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტს; 
ე) მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის 
ძირითად პრინციპებს ან კონკრეტულ წინადადებებს; 
ვ)კონკრეტულად   ჩამოყალიბებულ   მოთხოვნას   და   შესაბამის   დასაბუთებას. 
2. აღნიშნული   რეგლამენტის   122–ე   მუხლის   „ა"  ქვეპუნქტით   გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში  –  მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე   რეგისტრირებული   პეტიციის 
წარმდგენი   ამომრჩევლების   სიას,   რომელიც   უნდა   შეიცავდეს   შესაბამისი 
მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე   რეგისტრირებული   ამომრჩევლის   სახელს,   გვარს, 
დაბადების   თარიღს   (დღე,  თვე,  წელი),  საქართველოს   მოქალაქის   პირად   ნომერს, 
რეგისტრაციის   ადგილს   და   ხელმოწერას. 
3. საერთო   კრების   მიერ   წარდგენილი   პეტიციის  განხილვის   თაობაზე   განცხადება 
უნდა  შეიცავდეს: 
ა) შესაბამისი   განცხადების   ტექსტს; 
ბ) პეტიციის   წარდგენის   თარიღს; 
გ) დასახლების საერთო კრების რჩეულის (შემდგომში – რჩეული) ან საერთო კრების 
უფლებამოსილი პირის ხელმოწერას; 
დ) ნორმატიული  ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის პროექტს, 121-ე  მუხლის 
მე-2 პუნქტის  „ა"  ქვეპუნქტით  გათვალისწინებულ  შემთხვევაში; 
ე) მოსამზადებელი  ნორმატიული   ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის 
პროექტის ძირითად  პრინციპებს  ან  კონკრეტულ  წინადადებებს, 121-ე  მუხლის მე-2 
პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტით   გათვალისწინებულ   შემთხვევაში; 
ვ) კონკრეტულად  ჩამოყალიბებულ  მოთხოვნას  და  შესაბამის   დასაბუთებას,  121-ე 
მუხლის  მე-2  პუნქტის  „გ"  ქვეპუნქტით   გათვალისწინებულ   შემთხვევაში. 

 
მუხლი 124. პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადების წარდგენის პროცედურა 
1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლები ან საერთო 
კრების უფლებამოსილი პირი, ამ თავით განსაზღვრულ საკითხებზე, პეტიციის 
განხილვის თაობაზე განცხადებას თანდართულ მასალებთან ერთად წარადგენენ 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადებას 
არეგისტრირებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი. 
2. 122–ე მუხლის „ა" ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევაში პეტიციის განხილვის 
თაობაზე   განცხადების წარდგენისას: 
ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი პეტიციის წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის 
ვადაში პეტიციის წარმდგენ სუბიექტის მომხსენებელს/მომხსენებლებს გადასცემს 
პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადების რეგისტრაციის მოწმობას. რეგისტრაციაში 



გატარებაზე უარი დასაშვებია, თუ: დარღვეულია საკრებულოს რეგლამენტით 
დადგენილი მოთხოვნები ან/და პეტიციით გათვალისწინებული საკითხის გადაწყვეტა 
არ განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას; 
ბ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადების 
წარმდგენ სუბიექტს გადასცემს მხარდამჭერთა სიის ბლანკებს, რომელიც უნდა 
შეიცავდეს მხარდამჭერის სახელის და გვარის, დაბადების თარიღის (რიცხვი, თვე, 
წელი), საქართველოს მოქალაქის პირადი ნომრის, რეგისტრაციის  ადგილის, 
ხელმოწერის თარიღის და ხელმოწერის ადგილის შესახებ ინფორმაციას; 
გ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მიერ  გაცემულ თითოეულ ბლანკზე 
მითითებული უნდა იყოს ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირის 
(მომხსენებლის/მომხსენებლების) სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, საქართველოს 
მოქალაქის პირადი ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი, ხელმოწერით დადასტურების 
თარიღი, ხელმოწერის ადგილი და შესაბამისი საკონტაქტო ინფორმაცია; 
დ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მიერ გაცემული ბლანკი დამოწმებული 
უნდა იყოს აპარატის უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ და თითოეულ ბლანკზე 
შესაძლებელია არაუმეტეს 50 ხელმოწერის განხორციელება; 
ე) პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადების წარმდგენი სუბიექტი ვალდებულია, 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გაცემული რეგისტრაციის მოწმობის და 
შესაბამისი ბლანკების გადაცემიდან 30 (კალენდარული) დღის ვადაში უზრუნველყოს 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლების 122–ე მუხლის 
„ა" ქვეპუნქტებით დადგენილი ოდენობის ხელმოწერათა შეგროვება და 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წარდგენა; 
ვ)პეტიციის განხილვის თაობაზე განცხადების წარმდგენი სუბიექტის მიერ 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შესაბამისი ოდენობის ხელმოწერათა წარდგენის 
შემდეგ, საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი პირი რეგისტრაციაში ატარებს 
პეტიციას და 7 კალენდარული დღის ვადაში, შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე, 
ამოწმებს წარდგენილი სიის 20%-ის ნამდვილობას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის უფლებამოსილი პირი, უფლებამოსილია მთლიანად გადაამოწმოს 
წარმოდგენილი სიის ნამდვილობა; 
ზ) ხელმოწერა ბათილად მიიჩნევა, თუ; 
ზ. ა) მითითებული  არ  არის  ან  არასრულად  არის  მითითებული  სახელი  და  გვარი; 
ზ. ბ) მითითებული  არ  არის  ან  არასრულად  არის  მითითებული  დაბადების  თარიღი 
(რიცხვი, თვე, წელი); 
ზ. გ) მითითებული არ არის ან არასრულად არის მითითებული რეგისტრაციის ადგილი 
(დასახლებული პუნქტი, ქუჩა, სახლისა და ბინის ნომრები); 
ზ. დ) ხელმოწერის თარიღი მითითებული არ არის ან არ ემთხვევა ამ კანონით 
განსაზღვრულ ამომრჩეველთა სიის შედგენის ვადას; 
ზ. ე) არ   არის   ხელმოწერილი   ან   ხელმოწერა   შესრულებულია   სხვა  პირის  მიერ  და 
ამას წერილობით   ადასტურებს   ამომრჩეველი,   რომლის   ნაცვლადაც   შესრულებულია 
ხელმოწერა; 
ზ. ვ)ამომრჩეველთა სიაში შეყვანილია სხვა დასახლებაში რეგისტრირებული 
ამომრჩეველი; 
ზ. ზ) ხელმომწერი პირი წარდგენილი განცხადებით ადასტურებს, რომ ხელმოწერა 



შესრულებული იყო მოტყუებით,  მუქარით ან ძალდატანებით; 
ზ. თ)არასრულად ან არასწორად არის მითითებული საქართველოს მოქალაქის პირადი 
ნომერი; 
ზ. ი)ხელმოწერა შესრულებულია იმ ფურცელზე, რომელიც არ შეესაბამება 
ამომრჩეველთა სიის დადგენილ და დამოწმებულ ფორმას; 
თ)თუ ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა აღმოჩნდა დადგენილ მინიმალურ 
ოდენობაზე ნაკლები, ან შემოწმების შედეგად გაბათილებული ხელმოწერების 
გათვალისწინებით, ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა 10%-ზე ნაკლები 
აღმოჩნდა, ამომრჩეველთა სიის გაბათილებული ნაწილი უბრუნდება საინიციატივო 
ჯგუფს და ეძლევა 10 კალენდარული დღის ვადა ხარვეზის შესავსებად; 
ი)ამ მუხლის „თ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ამომრჩეველთა სიის შესწორებულ 
ნაწილს კვლავ ამოწმებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი 
პირი ზემოაღნიშნული წესით, 5 კალენდარული დღის ვადაში. თუ ამომრჩეველთა 
ხელმოწერების რაოდენობა კვლავ დადგენილ მინიმალურ ოდენობაზე ნაკლები 
აღმოჩნდა, ამომრჩეველთა სია მთლიანად ბათილდება და პეტიციის განხილვის თაობაზე 
განცხადების წარმდგენ სუბიექტს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 
ბრძანებით უარი ეთქმება პეტიციის წარდგენის შესახებ განცხადების რეგისტრაციაზე. 
3. პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებელს/მომხსენებლებს უფლება აქვს/აქვთ, 
რეგისტრაციაში გატარებაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უარი 
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად  გაასაჩივროს/გაასაჩივრონ სასამართლოში. 
4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნები არ ვრცელდება 122–ე მუხლის „ბ" ქვეპუნქტის 
შემთხვევაში და საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი პირი მხოლოდ საერთო კრების 
ოქმის ნამდვილობას ამოწმებს. 
მუხლი 125. პეტიციის გამოქვეყნება 
1. საკრებულოს  აპარატი უზურუნველყოფს   პეტიციის   გამოქვეყნებას   პროაქტიულად 
როგორც  ელექტრონული,  ასევე  ბეჭდური  ფორმით, მისი   რეგისტრაციიდან  10  დღის 
ვადაში. 
2. პეტიცია  ქვეყნდება  ბეჭდური  ფორმით,  მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ 
შენობაში  გამოყოფილ  განცხადებების  დაფაზე  და  ადმინისტრაციულ  ერთეულებში, 
კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით. 
3. 
ელექტრონული   ფორმით  პეტიცია  ქვეყნდება   მუნიციპალიტეტის  ოფიციალური   ვე
ბგვერდის  მეშვეობით  ან/და  მის   მართვაში   არსებულ   სხვა 
ელექტრონული   რესურსების   გამოყენებით  (ასეთის  არსებობის  შემთხვევაში). 

მუხლი 126. პეტიციის განხილვისთვის მომზადება 
1. 121-ე მუხლის  მე-2 პ უნქტის   „ა"  ქვეპუნქტით  გათვალისწინებულ   პეტიციას 
მუნიციპალიტეტის   საკრებულო   განიხილავს   და   შესაბამის   გადაწყვეტილებას  იღებს 
მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   დადგენილების   მიღებისათვის   საქართველოს 
ორგანული   კანონის  „ადგილობრივი   თვითმმართველობის   კოდექსი"  და 
მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   რეგლამენტით დადგენილი წესით. 
2. 121-ე  მუხლის  მე-2 პუნქტის „ბ" და „გ" 
ქვეპუნქტებით   გათვალისწინებული  პეტიციის 
წარდგენის  შემთხვევაში,  საკრებულოს   ბიუროს   გადაწყვეტილებით,   პეტიციის 



განხილვის   თაობაზე   განცხადების   რეგისტრაციიდან  7  კალენდარული  დღის  ვადაში, 
პეტიცია შესასწავლად გადაეცემა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის 
კომისიას  ან 
მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს,  მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს  სამუშაო    ჯგუფის 
შექმნის   წინადადებით  ან  აღნიშნული  პეტიცია,  უფლებამოსილების   შესაბამისად, 
განსახილველად  ეგზავნება   მუნიციპალიტეტის    მერს. 

 
მუხლი 127. პეტიციის განხილვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება 
1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისია  ან  სამუშაო ჯგუფი  პეტიციას 126–
ე  მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული წესით მიღებიდან  15  დღის 
ვადაში   განიხილავს და იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას: 
ა) 
პეტიციის  შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს   დადგენილების   პროექტის 
მომზადების  მიზანშეწონილად  მიჩნევის  თაობაზე; 
ბ) 121-ე  მუხლის   მე-2  პუნქტის „გ" ქვეპუნქტით   გათვალისწინებული  პეტიციის 
შესწავლისა  და   მუნიციპალიტეტის    საკრებულოს    სხდომისთვის   განსახილველად 
წარდგენის  თაობაზე; 
გ) პეტიციის   განხილვის   მიზანშეუწონლად   მიჩნევის   თაობაზე. 
2. მუნიციპალიტეტის    მერისთვის    პეტიციის   გაგზავნის   შემთხვევაში,   საკრებულო 
უფლებამოსილია   მუნიციპალიტეტის   მერს   მოსთხოვოს   პეტიციის   განხილვის 
შედეგების  შესახებ  ანგარიშის  ან/და  პეტიციის  შესახებ   დამატებითი   ინფორმაციის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე პირადად წარდგენა. 
3. ამ  მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები, მიღებიდან 
5 
დღის  ვადაში,  უნდა  ეცნობოს  პეტიციის  განხილვის  თაობაზე  განცხადების  წარმდგენ 
სუბიექტს. 
4. პეტიციის   ინიციატორებს   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს/საკრებულოს 
კომისიის/სამუშაო   ჯგუფის   სხდომების   გამართვის   თარიღი,   დრო   და   მდებარეო
ბა  ეცნოებებათ   წინასწარ   საქართველოს   კანონმდებლობის   შესაბამისად. 

მუხლი 128. პეტიციის განხილვა 
1. 127–ე  მუხლის     პირველი     პუნქტის   „ა"   ქვეპუნქტით     გათვალისწინებული 
გადაწყვეტილების    მიღების    შემთხვევაში,   1 თვის ვადაში,   საკრებულოს    სხდომას 
განსახილველად   წარედგინება   შესაბამისი   ნორმატიული   ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი   აქტის   პროექტი,  რომელსაც   საკრებულო   განიხილავს  საქართველოს 
ორგანული   კანონის  „ადგილობრივი  თვითმმართველობის   კოდექსი"   და საკრებულოს 
რეგლამენტით  დადგენილი  წესით. 
2. 127–ე  მუხლის პირველი პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 თვის ვადაში, 
მზადდება პეტიციის შესახებ დასკვნა და პეტიცია დასკვნასთან ერთად განსახილველად 
წარედგინება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას. საკრებულო პეტიციასთან 
დაკავშირებით შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს 1 თვის ვადაში. 
3. 127–ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებიდან 15 



კალენდარული დღის ვადაში წარედგინება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, რასაც იგი 
ცნობად იღებს ან არ ეთანხმება შესაბამისი კომისიის/სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებას 
და იღებს განსხვავებულ გადაწყვეტილებას. 
4. ამ მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული ვადები მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს გადაწყვეტილებით შეიძლება 1 თვით გაგრძელდეს. 
5. მუნიციპალიტეტის მერი ვალდებულია განიხილოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბიუროს მიერ  უფლებამოსილების   შესაბამისად   გადაგზავნილი   პეტიცია   და 
განხილვის   შედეგების   შესახებ   აცნობოს  მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს    და 
პეტიციის  წარმდგენ   სუბიექტს,  პეტიციის  განსახილველად   მიღებიდან   1  თვის 
ვადაში.  ეს  ვადა   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   ბიუროს   თანხმობით   შეიძლება  1 
თვით   გაგრძელდეს. 
6. მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს / საკრებულოს 
კომისიის/სამუშაო   ჯგუფის   სხდომაზე პეტიციას წარადგენს/წარადგენენ და 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს/საკრებულოს კომისიის/სამუშაო ჯგუფის სხდომაში 
სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობს/მონაწილეობენ პეტიციის წარმდგენი 
სუბიექტის მომხსენებელი/მომხსენებლები, საქართველოს ორგანული კანონის 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 87-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად. 
7. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო უფლებამოსილია, მუნიციპალიტეტის მერს მოსთხოვოს პეტიციის 
განხილვის შედეგების შესახებ ანგარიშის ან/და პეტიციის შესახებ დამატებითი 
ინფორმაციის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე პირადად წარდგენა. 
  

მუხლი 129. პეტიციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღება 
1. პეტიციის განხილვის შემდეგ მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამის 
გადაწყვეტილებას მიღებიდან 10 დღის ვადაში აცნობებს პეტიციის განხილვასთან 
დაკავშირებულ განცხადების წარმდგენ სუბიექტს, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით 
გათვალისწინებული შემთხვევისა. 
2. თუ პეტიცია საერთო კრების მიერ არის წარდგენილი, პეტიციის განხილვის შედეგების 
შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ორგანოების შესაბამისმა მოსამსახურეებმა 
საერთო კრებას უნდა წარუდგინონ უშუალოდ – შესაბამისი გადაწყვეტილების 
მიღებიდან 1თვის ვადაში ან/და უნდა წარუდგინონ საერთო კრების რჩეულს – 
შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში. 

 
მუხლი 130. პეტიციის წარდგენა ელექტრონული ფორმით 
1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის პეტიციის წარდგენა შესაძლებელია 
ელექტრონული ფორმით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდის სპეციალური 
პროგრამული უზრუნველყოფის (შემდგომში – აპლიკაცია) მეშვეობით. 
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, პეტიციის წარდგენის მიზნით, 
მომხსენებელი, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მომხსენებელთა რაოდენობა აღემატება ერთს, 
ერთ-ერთი მომხსენებელი, რეგისტრირდება აპლიკაციის მომხმარებლად, რისთვისაც 
მიუთითებს სახელს, გვარს, დაბადების თარიღს, პირად ნომერს, ელექტრონული ფოსტის 
მისამართს და აპლიკაციაში განათავსებს საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის 
(პასპორტის) დასკანერებულ ასლს. მომხსენებელს ელექტრონულ ფოსტაზე აპლიკაციის 



მიერ ავტომატურ რეჟიმში ეგზავნება კოდური სიტყვა/სიმბოლოები, რომლის 
დადასტურების შემდეგ მომხსენებელი კოდური სიტყვით/სიმბოლოებით ახდენს 
რეგისტრაციის დადასტურებას. 
3. მომხსენებელი ვალდებულია 123–ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა" ქვეპუნქტით 
განსაზღვრული ტექსტი განათავსოს აპლიკაციაში, ქართული შყლფაენ შრიფტით და 
აპლიკაციაში დოკუმენტების ატვირთვის გზით, თან დაურთოს ამ მუხლის 123–ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „დ" – „ვ" ქვეპუნქტებით განსაზღვრული შესაბამისი 
დოკუმენტები და  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პეტიციის 
წარმდგენი ამომრჩევლების სია. 
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აპლიკაციაში განთავსებული ტექსტი და 
თანდართული დოკუმენტები მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე გამოჩნდება 
მისი ატვირთვის დღის მომდევნო სამუშაო დღის 24 საათამდე. აპლიკაციაში 
განთავსებული ტექსტისა და თანდართული დოკუმენტების მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ვებგვერდზე ატვირთვის დასტური მომხსენებელს ეგზავნება 
ელექტრონულ ფოსტაზე. 
5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული წესით აპლიკაციაში განთავსებულ ტექსტს 
და თანდართულ დოკუმენტებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდის 
ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი პირი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ვებგვერდზე არ ასახავს, თუ: 
ა) ტექსტი ეწინააღმდეგება ზნეობის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებსა და 
პრინციპებს; 
ბ) ტექსტის შინაარსი შეურაცხყოფას აყენებს ნებისმიერ პირს; 
გ) ტექსტი ზღუდავს საქართველოს კონსტიტუციის მე-2 თავით განსაზღვრულ 
ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს. 
6. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აპლიკაციაში ატვირთულ პეტიციაზე 
ამომრჩევლების მიერ ხელმოწერის შესრულება ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ვებგვერდზე რეგისტრაციის გარეშე. 
7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, პეტიციაზე ხელმოწერის დასაფიქსირებლად, 
ამომრჩევლები აპლიკაციაში ქართული შყლფაენ შრიფტით უთითებენ საკუთარ სახელს, 
გვარს, პირად ნომერს, რეგისტრაციის მიხედვით საცხოვრებელი ადგილის მისამართს. 
პეტიციაზე ხელმოწერის დასაფიქსირებლად, ამომრჩეველი ვალდებულია აპლიკაციის 
შესაბამის ფანჯარაში მონიშვნის გაკეთების გზით დაადასტუროს, რომ გაეცნო პეტიციის 
შინაარსს და ეთანხმება მას. 
8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ამომრჩევლის მიერ ხელმოწერის 
შესრულებისას იგი უფლებამოსილია დააფიქსიროს მისი პოზიცია მისი სახელისა და 
გვარის საჯაროობის თაობაზე. თუ ამომრჩეველი არ არის თანახმა, მისი სახელი და გვარი 
გახდეს საჯარო, აპლიკაცია უზრუნველყოფს მისი პერსონალური მონაცემების 
გამხელისაგან დაცვას. ამომრჩევლის პერსონალური მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება 
მხოლოდ მომხსენებლებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
უფლებამოსილი პირისათვის. 
9. აპლიკაცია უზრუნველყოფს, რომ ტექნიკურად არ იყოს შესაძლებელი ორი ან 
რამდენიმე ხელმოწერის შესრულება საქართველოს მოქალაქის ერთი და იმავე პირადი 
ნომრით. 



10. პეტიციის ტექსტის გამოქვეყნების შემდეგ აპლიკაცია ასაჯაროებს პეტიციაზე 
ხელმომწერი ამომრჩევლების მიმდინარე რაოდენობას, პეტიციაზე საჭირო 
ხელმოწერათა მინიმალურ რაოდენობას და მომხსენებლ(ებ) ის სახელ(ებ) სა და გვარ(ებ) 
ს. 
11. პეტიციის ტექსტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 
არაუმეტეს 30 დღის ვადაში, ამომრჩეველთა მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით 
დადგენილი მინიმალური ოდენობის ხელმოწერების ელექტრონულად განხორციელების 
შემდეგ, აპლიკაციის „რეგისტრაციაზე გაგზავნის" ფუნქციის მეშვეობით მომხსენებელი 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სახელზე პეტიციის ტექსტს და 
თანდართულ დოკუმენტებს, მათ შორის, პეტიციის ხელმომწერ ამომრჩეველთა სრულ 
სიას, აგზავნის მუნიციპალიტეტის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. ამ შემთხვევაში 
აპლიკაცია ავტომატურ რეჟიმში აკეთებს აღნიშვნას პეტიციის წარდგენის თარიღის 
თაობაზე და საკრებულოს აპარატისგან ითხოვს პეტიციის მიღების დადასტურებას. 
საკრებულოს აპარატისგან მიღების დადასტურების შემდეგ აპლიკაცია ავტომატურ 
რეჟიმში ელექტრონულად ატყობინებს ამის შესახებ მომხსენებელს, თარიღისა და დროის 
მითითებით. 
12. პეტიციის ტექსტის შესაბამისობაზე მოქმედ კანომდებლობასთან და ამ მუხლის 
მოთხოვნებთან, ასევე პეტიციის საკრებულოში გადაგზავნამდე, ამომრჩევლების მიერ 
მათი მონაცემების სრულად შეყვანით ელექტრონულად განხორციელებული 
ხელმოწერების რაოდენობის ამ მუხლის 122–ე მუხლის „ა" ქვეპუნქტით დადგენილ 
მინიმალურ რაოდენობასთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებელია მომხსენებელი. 
13. პეტიციის ელექტრონულ ფოსტაზე მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საკრებულოს 
აპარატი იწყებს საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით პეტიციის 
რეგისტრაციას. 
14. თუ, პეტიციამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 30 
დღის ვადაში, ვერ შეაგროვა დადგენილი რაოდენობის ხელმოწერა,  პეტიციის 
ინიციატორს /ავტორს საკრებულოს თავმჯდომარე  ბრძანებით უარს ეტყვის პეტიციის 
რეგისტრაციაზე. თუ, პეტიციამ დადგენილ  ვადაში, შეაგროვა ხელმოწერათა 
რაოდენობა, მაგრამ გადამოწმების შემდეგ აღმოჩნდა,  რომ პეტიციაზე არ არის 
დადგენილი რაოდენობის ხელმოწერა (დაშვებულია შედომები ხელმომწერი პირის 
რეკვიზიტებში, ხელმომწერი პირის რეგისტრაციის ადგილი არის სხვა 
მუნიციალიტეტი), მაშინ პეტიციის ინიციატორს/ავტორს მიეცემა დამატებით ვადა 
(არანაკლებ 5 დღე) ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, თუ, აღნიშნულ ვადაში ვერ შეგროვდა 
დადგენილი რაოდენობის ხელმოწერა, პეტიციის ინიციატორს /ავტორს საკრებულოს 
თავმჯდომარე  ბრძანებით უარს ეტყვის პეტიციის  რეგისტრაციაზე. 
15. საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით პეტიციის რეგისტრაციის შემდეგ 
საკრებულოს აპარატი პეტიციის რეგისტრაციის მოწმობას ან პეტიციის რეგისტრაციაზე 
უარს უგზავნის მომხსენებლებს და აღნიშნულს განათავსებს მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ვებგვერდზე. 

 
მუხლი 131. მუნიციპალიტეტის ორგანოს და/ან თანამდებობის პირისადმი მიმართვა 
1. ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მიმართოს მუნიციპალიტეტის ორგანოს და/ან 
თანამდებობის პირს მათ უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხის გადასაწყვეტად. 



2. მიმართვა შეიძლება შეეხებოდეს როგორც იმ საკითხებს, რომელიც უშუალოდ და 
პირდაპირ ეხება ამ პირის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, ასევე შეიძლება 
შეეხებოდეს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში შემავალი საკითხის შესწავლას, 
გადაწყვეტილების მომზადებას, მიღებას, მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვას ან 
გაუქმებას. 
3. მუნიციპალიტეტის ორგანო და/ან თანამდებობის პირი ვალდებულია საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში განიხილოს და გასცეს პასუხი მიმართვაზე. 

 
მუხლი 132. მოქალაქეთა მიერ მუნიციპალიტეტის ორგანოს და/ან თანამდებობის 
პირისადმი საჯარო განცხადებით მიმართვის წესი 
1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველს, იურიდიულ 
პირს, აგრეთვე ამომრჩეველთა ჯგუფს, უფლება აქვთ საჯარო განცხადებით მიმართონ 
მუნიციპალიტეტის ორგანოს და/ან მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირს. 
2. საჯარო განცხადებად მიიჩნევა მუნიციპალიტეტის ორგანოს და/ან თანამდებობის 
პირის გადაწყვეტილების ან მოქმედების შეფასების ან მათი ახსნა-განმარტების 
მოთხოვნის შემცველი ხელმოწერილი განცხადების გამოქვეყნება მასობრივ 
საინფორმაციო საშუალებებში ან მისი გავრცელება საჯაროდ ხელმისაწვდომი 
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის მეშვეობით. 
3. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი თანამდებობის პირი უფლებამოსილია, ხოლო 
საკრებულოს თავმჯდომარის დავალების შემთხვევაში ვალდებულია პასუხი ან ახსნა-
გამარტება გამოაქვეყნოს მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებში ან გაავრცელოს 
საჯაროდ ხელმისაწვდომი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის მეშვეობით. 
4. მასობრივი საინფორმაციო საშუალება, რომელმაც საჯარო განცხადება გამოაქვეყნა, 
ვალდებულია შეუფერხებლად უზრუნველყოს შესაბამისი პასუხის ან ახსნა-განმარტების 
გამოქვეყნება. 
  

მუხლი 133. საკრებულოს მიერ ამომრჩეველთა მოსმენის წესი (საკრებულოს „ღია კარის 
სხდომა“) 
1. საკრებულო უფლებამოსილია  ჩაატაროს  ამომრჩეველთა  მოსმენა (საკრებულოს „ღია 
კარის სხდომა“). 
2. ამომრჩეველთა  მოსმენა  (საკრებულოს ,,ღია კარის სხდომა“)  ტარდება  საკრებულოს 
თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით. 
3. ამომრჩეველთა მოსმენას  ესწრება  საკრებულოს  თანამდებობის პირები და 
საკრებულოს წევრები,  მერი  და  მერიის   თანამდებობის  პირები. 
4. „ღია  კარის  სხდომაში" მონაწილეობის  მისაღებად  მუნიციპალიტეტის 
რეგისტრირებულმა  ამომრჩეველმა  განცხადებით უნდა მიმართოს  საკრებულოს 
აპარატს ,,ღია კარის სხდომის" დაწყებამდე. 
5. „ღია კარის სხდომასთან" დაკავშირებით  საკრებულოს  აპარატი  უზრუნველყოფს 
საორგანიზაციო  საკითხების  გადაწყვეტას. 
  

მუხლი 134. ამომრჩეველთა მიერ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის წესი 
1. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ არანაკლებ 10 ამომრჩეველს უფლება აქვს 



მიმართოს საკრებულოს აპარატს განცხადებით საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 
მოწვევის პროცედურის დაწყების შესახებ. 
2. განცხადება შეტანილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, რომელსაც ხელს უნდა 
აწერდეს საინიციატივო ჯგუფის არა ნაკლებ 10 წევრი. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს 
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის მოტივაცია და სხდომის დღის წესრიგის პროექტი 
განსახილველი საკითხის (საკითხების) ასახვით. 
3. საკრებულოს აპარატი დაუყოვნებლივ რეგისტრაციაში ატარებს შემოტანილ 
განცხადებას და განცხადების შემომტან პირს გადასცემს ხელმოწერების 
შეგროვებისათვის საკრებულოს მიერ დადგენილი ნიმუშის ფურცელებს. ყოველ ასეთ 
ფურცელზე ხელი უნდა მოაწეროს არა უმეტეს 50-მა მოქალაქემ, რომლებმაც თავად უნდა 
ჩაწერონ სახელი, გვარი, დაბადების წელი, პირადი ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი და 
ხელმოწერის თარიღი. ზემოაღნიშნული მონაცემებით შევსებულ ყოველ ფურცელს, 
თავისი მისამართის მითითებით ხელს აწერს ხელმოწერების შეგროვებაზე 
პასუხისმგებელი პირი და მისი ხელმოწერა უნდა დამოწმდეს სანოტარო ბიუროსა ან 
საკრებულოს აპარატის შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ. 
4. ხელმოწერების შეგროვებისათვის საკრებულოს მიერ დადგენილი ნიმუშის ფურცლებს 
თან უნდა დაერთოს ინიციატორთა ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი საკრებულოს 
რიგგარეშე სხდომის მოწვევის მოტივაცია და სხდომის დღის წესრიგის პროექტი 
განსახილველი საკითხის (საკითხების) ასახვით. საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი 
პირი ახდენს წარმოდგენილი საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის მოტივაციის, 
სხდომის დღის წესრიგის პროექტის  და მხარდამჭერთა ბლანკის აკინძვას, აწერს 
განცხადების რეგისტრაციის ნომერს, გაცემის თარიღს და ადასტურებს ხელმოწერით. 
5. ინიციატორთა ჯგუფი ვალდებულია ხელმოწერების შეგროვებისათვის საკრებულოს 
მიერ დადგენილი ნიმუშის ფურცელების გაცემიდან 30 დღის ვადაში შეაგროვოს 
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არა ნაკლებ 1%–ის ხელმოწერები 
და ჩააბარონ საკრებულოს აპარატს. 
6. მხარდამჭერთა ხელმოწერების ნამდვილობის შემოწმება ხდება ამ რეგლამენტით 
დადგენილი წესით. 
7. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არა ნაკლებ 1%–ის 
ხელმოწერათა ნამდვილობის დადასტურების შემთხვევაში საკრებულოს რიგგარეშე 
სხდომა უნდა ჩატარდეს ხელმოწერათა ჩაბარებიდან 5 დღის ვადაში. 
  

მუხლი 135. ამომრჩეველთა მოთხოვნით მოწვეული საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 
ჩატარების წესი 
1. ამომრჩეველთა მოთხოვნით მოწვეული საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის 
წესრიგი განისაზღვრება და მტკიცდება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის 
მოთხოვნის ინიციატორი ამომრჩევლის (ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის) მიერ 
წარდგენილი სხდომის დღის წესრიგის პროექტის მიხედვით და ასეთ პროექტში 
ასახული განსახილველი საკითხების თანმიმდევრობის დაცვით. 
2. ამომრჩეველთა მოთხოვნით მოწვეული საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ტარდება 
საჯაროდ. 
3. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის მოთხოვნის ინიციატორს და/ან მის მიერ 
წამოყენებულ პირს ეძლევა შესაძლებლობა საკრებულოს რეგლამენტის დადგენილი 



წესით მონაწილეობა მიიღოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული 
ყველა საკითხის განხილვაში, მათ შორის წარმოადგინოს მოხსენება, გასცეს პასუხები და 
განმარტებები განსახილველი საკითხის ირგვლივ დასმულ კითხვებზე, გაეცნოს 
საკრებულოს გადაწყვეტილების პროექტს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგით 
გათვალისწინებულ ყველა საკითხზე და  გამოთქვას შენიშვნები, მოსაზრებები ან/და 
რეკომენდაციები საკრებულოს გადაწყვეტილების პროექტთან მიმართებით. 
  

მუხლი 136. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა 
1. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა ხდება მუნიციპალიტეტის ორგანოს მიერ 
განსახილველ საკითხზე მოსახლეობის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, აგრეთვე 
სხვა გაერთიანებების მიერ გამოთქმული შენიშვნების, წინადადებების, 
რეკომენდაციების შეგროვების, სისტემატიზაციისა და საკითხზე მათი 
დამოკიდებულების წარმოჩენის მიზნით. 
2. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის ფორმებია: 
ა) მოსახლეობის გამოკითხვა; 
ბ) ინტერაქტიური განხილვა სატელევიზიო გადაცემის, ინტერნეტის ან მასობრივი 
ინფორმაციის და კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამოყენებით. 
3. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის შედეგები ქვეყნდება და სავალდებულოა იქნეს 
მოსმენილი საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის, საკრებულოს 
დროებითი სამუშაო ჯგუფის, მერიის სტრუქტურული ერთეულისა და მერის 
წარმომადგენლის შესაბამის უბანში მიერ საკითხის განხილვისას. 

მუხლი 137. მოსახლეობის გამოკითხვა 
1. მოსახლეობის გამოკითხვა ტარდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ამომრჩევლებში ან 
მათ ნაწილში (დასახლებაში ან დასახლებათა ჯგუფში) მუნიციპალიტეტის 
უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხზე მოსახლეობის აზრის გაგების მიზნით. 
2. გამოკითხვა ტარდება საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილების საფუძველზე. 
3. გამოკითხვის ჩატარების ინიციატორი შეიძლება იყოს საკრებულოს თავმჯდომარე, 
ბიურო, საკრებულოს კომისია ან საკრებულოს ფრაქცია. 
4. გამოკითხვის ჩატარების ორგანიზებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. 
5. გამოკითხვის ჩატარების ფორმას (შერჩევითი სოციოლოგიური გამოკითხვა, 
მუნიციპალიტეტის  (დასახლების, დასახლების ჯგუფის) მოსახლეობის გამოკითხვა ერთ 
კონკრეტულ საკითხზე და ა. შ.) განსაზღვრავს გამოკითხვის ჩატარების ინიციატორი. 
6. მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგებს ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით აქვეყნებს 
საკრებულოს აპარატი შედეგების შეჯამებიდან ხუთი დღის ვადაში. 
  

 
მუხლი 138. მოქალაქეთა მიერ მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობაზე 
საზოგადოებრივი კონტროლის განხორციელება 
მოქალაქეთა მიერ მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი 
კონტროლის განხორციელების უზრუნველყოფის ფორმებია: 
ა) მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის პირების მიერ გაწეული 
საქმიანობაზე პერიოდული ანგარიშის ჩაბარება; 



ბ) მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე 
(მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, 
მუნიციპალური პროგრამები, ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნა და გაუქმება, 
შესყიდვის განხორციელება, რომლის ღირებულებაც აღემატება მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტის ხარჯების 5%, მუნიციპალიტეტის სიმბოლოკა, გეოგრაფიულ 
ობიექტებისათვის სახელწოდებების მინიჭება და სხვ. ) გადაწყვეტილების 
მიღებამდე  საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა; 
გ) მუნიციპალიტეტის ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის ამსახველი 
დოკუმენტების გამოქვეყნება და მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

 
მუხლი 139. საკრებულოს წევრის შეხვედრები ამომრჩევლებთან 
1. საკრებულოს წევრი ვალდებულია  სამ თვეში ერთხელ მაინც მოაწყოს შეხვედრები 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან. 
2. საკრებულოს წევრის მოსახლეობასთან შეხვედრა შეიძლება გაიმართოს წინასწარ 
შედგენილი დღის წესრიგით ან მის გარეშე. საკრებულოს წევრის მიერ მოსახლეობასთან 
შეხვედრის მიზნით შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს საკრებულოს დარბაზი, სხვა 
შენობა ან შეხვედრა ჩატარდეს ღია ცის ქვეშ. 
  

მუხლი 140. საკრებულოს წევრის ანგარიში 
1. საკრებულოს წევრი (მათ შორის საკრებულოს თანამდებობის პირი) როგორც წესი, 
წელიწადში ორჯერ არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა და არაუგვიანეს 1 მაისისა, საკრებულოს 
განკარგულებით დამტკიცებული ფორმით წარუდგენს ამომრჩევლებს ანგარიშს 
გაწეული საქმიანობის შესახებ. საკრებულოს წევრის (მათ შორის საკრებულოს 
თანამდებობის პირი) მიერ ანგარიშის წარდგენა წელიწადში ერთხელ არაუგვიანეს 1 
ნოემბრისა სავალდებულოა. 
2. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენა ხდება საკრებულოს სხდომის დარბაზში 
(მაჟორიტარული წესით არჩეული საკრებულოს წევრის ანგარიში შესაძლებელია 
მოსმენილი იქნეს შესაბამისი ადმინისტრაციული  ერთეულის საჯარო დაწესებულების 
დარბაზში). 
3. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენას ესწრება საკრებულოს თავმჯდომარე და/ან 
საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, მოადგილე, აგრეთვე საკრებულოს იმ 
ფრაქციის თავმჯდომარე, რომელ ფრაქციასაც წარმოადგენს საკრებულოს წევრი. 
4. საკრებულოს წევრის ანგარიშის წარდგენის დღე, ადგილი და საათი ქვეყნდება 
საკრებულოს აპარატის მიერ ანგარიშის წარდგენამდე . 
5. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომას წარმართავს საკრებულოს 
თავმჯდომარე ან საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ან მოადგილე. 
6. ანგარიშის მოსმენის შემდეგ სხდომაში მონაწილე ამომრჩევლებს ეძლევათ საშუალება 
გამოთქვან თავისი შენიშვნები და წინადადებები და შეაფასონ საკრებულოს წევრის 
საქმიანობა. 
7. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომის ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს 
საკრებულოს აპარატი. 
8. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომის ოქმს ხელს აწერს სხდომის 
თავმჯდომარე და ინახება საკრებულოს აპარატში. 



9. საკრებულოს წევრის ანგარიში უნდა გამოქვეყნდეს საკრებულოს ოფიციალურ ვებ-
გვერდზე. 
  

მუხლი 141. საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში 
1. საკრებულოს თავმჯდომარე ვალდებულია წელიწადში ერთხელ მაინც საკრებულოს 
წარუდგინოს ანგარიში მის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ. 
2. საკრებულოს გადაწყვეტილებით საკრებულოს თავმჯდომარე ვალდებულია ამ 
გადაწყვეტილების მიღებიდან ერთი თვის ვადაში წარმოადგინოს მისი მუშაობის შესახებ 
რიგგარეშე ანგარიში. 
3. საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიშის ტექსტი, ანგარიშის წარდგენის დღე, ადგილი 
და საათი ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით ქვეყნდება საკრებულოს აპარატის მიერ. 
  

მუხლი 142. მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის პირების საქმიანობის 
ანგარიშები 
საკრებულო, საკრებულოს ბიურო, საკრებულოს კომისია, საკრებულოს ფრაქცია, მერიის 
სტრუქტურული ერთეულები და მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირები: 
საკრებულოს ბიუროს წევრები, მერი, მერიის  სამსახურების უფროსები მერის 
წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში ვალდებულნი არიან  წელიწადში 
ერთხელ მაინც გამოაქვეყნონ ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

 
მუხლი 143. საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა 
საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა შესაძლებელია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა 
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ყოველწლიური ანგარიში, მუნიციპალური 
პროგრამები, მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნა და გაუქმება, 
მუნიციპალიტეტის საზღვრების ცვლილება, მუნიციპალიტეტის სიმბოლოკა, 
მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა, 
მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიის ზონებად დაყოფა, მათი საზღვრების დადგენა და 
შეცვლა, გეოგრაფიულ ობიექტებისათვის სახელწოდებების მინიჭება, შესყიდვის 
განხორციელება, რომლის ღირებულებაც აღემატება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
ხარჯების 5%. 

მუხლი 144. დასახლების საერთო კრება 
1. დასახლებაში  რეგისტრირებული  ამომრჩევლის,  ამ  დასახლებისა და 
მუნიციპალიტეტისათვის  მნიშვნელოვანი  საკითხების  განხილვის,   გადაწყვეტისა  და 
ინიციირებ  პროცესში  ქმედითი  ჩართულობის  უზრუნველყოფის  მიზნით,   ტარდება 
დასახლების  საერთო  კრება. 
2. მუნიციპალიტეტის ორგანოები და მისი თანამდებობის პირები უფლებამოსილების 
ფარგლებში ვალდებულნი არიან: 
ა) განიხილონ  საერთო  კრების გადაწყვეტილება  და  განხილვის  შედეგების  შესახებ 
დასაბუთებული პასუხი  გონივრულ  ვადებში  აცნობონ  საერთო  კრების  წარმართვაზე 
უფლებამოსილ  პირს; 
ბ) დასახლების   საერთო  კრების   დამტკიცებამდე   ორი   კვირით   ადრე   მაინც, 



გადაუგზავნონ 
ინფორმაცია   დასახლების   ტერიტორიაზე   განსახორციელებელი   პროექტების  და  მ
უნიციპალური   პროგრამების,   მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის,   დასახლებათა  საზღვ
რების  ცვლილების  თაობაზე; 
გ) უზრუნველყონ  დასახლების  საერთო  კრების  ჩატარების   ორგანიზაციული, 
მატერიალურ-ტექნიკური  მხარდაჭერა; 
დ) საერთო კრების მიერ შემოთავაზებული საკითხის განხილვამდე 3 სამუშაო დღით 
ადრე მაინც, უზრუნველყონ შესაბამისი დასახლების რჩეულის წინასწარი ინფორმირება, 
იმ შემთხვევაში, თუკი საერთო კრებას ჰყავს რჩეული. 
3. დასახლების   საერთო   კრების   მოწვევისა   და   საქმიანობის   ხელშეწყობის   სფეროში 
მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს   უფლებამოსილებას   განეკუთვნება: 
ა) დასახლების   საერთო   კრების   ტიპობრივი   დებულების   დამტკიცება; 
ბ) მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დასახლების საერთო კრების მოწვევის პროცედურის 
განსაზღვრა; 
გ) საერთო კრების მიერ წარდგენილი პეტიციის განხილვა. 
4. საერთო კრების გამართვის, საერთო კრებაზე საკითხების ინიციირების, მათი 
განხილვისა და კენჭისყრის გამართვის, საერთო კრების მდივნისა და რჩეულის უფლება-
მოვალეობების, აგრეთვე საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების შესაბამისად, 
საერთო კრების საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები განისაზღვრება 
დებულებით, რომელსაც დადგენილებით ამტკიცებს საკრებულო. 

 
მუხლი 145. მუნიციპალიტეტის ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის 
ამსახველი დოკუმენტების გამოქვეყნება და მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
საკრებულოს აპარატი აქვეყნებს: 
ა) ცნობას საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის სხდომის 
ჩატარების ადგილის, დროისა და დღის წესრიგის თაობაზე და განსახილველ 
საკითხებზე დაინტერესებულ პირთა მიერ მოსაზრებების წარდგენის ვადის შესახებ; 
ბ) საკრებულოს სხდომის განკარგულებებს და დადგენილებებს; 
გ) ბიუჯეტის პროექტზე გამოთქმულ შენიშვნებზე მერის  დასკვნას და ბიუჯეტის 
შესწორებულ ვარიანტს (შესწორების შემთხვევაში); 
დ) ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს; 
ე) საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიისა და საკრებულოს ფრაქციების 
დასკვნებს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებით; 
ვ) საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკს; 
ზ) საკრებულოს წევრის მიერ ამომრჩეველთა მიღების დღეს, ადგილს და საათებს; 
თ)საკრებულოს წევრის მიერ მოსახლეობასთან შეხვედრის დღეს, ადგილს, საათებს და 
დღის წესრიგს (მისი არსებობის შემთხვევაში); 
ი)საკრებულოს თავმჯდომარის და საკრებულოს წევრის ანგარიშის ტექსტს, ანგარიშის 
წარდგენის დღეს, ადგილს და საათს ; 
კ)საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიის მუშაობის წლიურ 
ანგარიშს; 
ლ)მერის, მერიის სამსახურების უფროსების და მერიის ტერიტორიულ ორგანოთა 
ხელმძღვანელების წლიურ ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ; 



მ)მუნიციპალიტეტის ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის ამსახველ 
სხვა დოკუმენტებს; 
 

 

გისურვებთ წარმატებებს! 


