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შ ე  ს ა  ვ ა  ლ ი
„ევ რო კავ ში რი მხარს უჭერს სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ულ გან ვი თა რე ბას. ასო ცი რე ბის შე სა ხებ 
შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მა (PAR) არის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ელე მენ ტი სა ქარ თვე ლო ში დე მოკ რა ტი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით. ეფექ ტი ა ნი და 
გამ ჭვირ ვა ლე სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის მიღ წე ვა წარ მო ად გენს რე ფორ მის ძი რი თად მი ზანს და ის 
შე თან ხმე ბუ ლია ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას შო რის.

კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რულ მა ფონ დმა „სო ხუმ მა“, მე წარ მე ქალ თა ფონ დთან და იმე რე თის 
მხარის მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრთან“ პარ ტნი ო რო ბით,  ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და-
ჭე რით გა ნა ხორ ცი ე ლა პრო ექ ტი „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა- ლე ჩხუ მის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის საგ ზაო რუ კის 
მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“.

„პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შე იქ მნა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ზო-
გა დო ე ბის ფო რუ მი. იმე რე თის, რა ჭა- ლე ჩხუ მის და გუ რი ის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი თა ნამ შრომ ლობ დნენ და მო ნი ტო რინგს უწევ დნენ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
(PAR) გან ხორ ცი ე ლე ბას 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში. შე დე გე ბი და ე ფუძ ნა მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზმს 
(რო მე ლიც შე მუ შა ვე ბუ ლია ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ) და გან საზ ღვრავს ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ-
ლე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას, გამ ჭვირ ვა ლო ბა სა და ინ კლუ ზი უ რო ბას ხონ ში, ბაღ დათ ში, თერ ჯო ლა ში, 
ვან ში, ოზურ გეთ ში, ლან ჩხუთ ში, ცა გერ სა და ამ ბრო ლა ურ ში“1.

ყო ვე ლი ვე ზე მოხ სე ნე ბუ ლი გან ხორ ცი ელ და ტრე ნინ გე ბის სე რი ის სა შუ ა ლე ბით, რა თა ად გი ლობ-
რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აღ ჭურ ვი ლიყ ვნენ სა ჭი რო კომ პე ტენ ცი ით 
შე სა ბა მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში აღ ნიშ ნუ ლი ამო ცა ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. გარ და ამი სა, 
მომ ზად და ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და სა ჭე რი ქვე საგ-
რან ტო სქე მა, რო მელ მაც ხე ლი შე უ წყო ფო რუ მის წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბას სა მო-
ქა ლა ქო დი ა ლოგ ში თა ვი ანთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში და მათ ფარ გლებს გა რეთ.

ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის შე ფა სე ბა გან ხორ ცი ელ და პრო ექ ტის პირ ვე ლი და მე ო რე წლის 
გან მავ ლო ბა ში, შე მუ შავ და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლე ბიც გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნა 
სა მიზ ნე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ად გი ლობ რივ სა მოქ მე დო გეგ მებ ში. გა მოქ ვეყ ნდა რე გუ ლა რუ ლი 
ან გა რი შე ბი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის (PAR) მო ნი ტო რინ გი სა და რე გი ო ნებ ში მიმ დი ნა-
რე გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში და ი ნერ გა ონ ლა ინ პე ტი ცი ე ბის სა პი ლო ტე 
სის ტე მა, რო მელ მაც გან სა კუ თა რე ბუ ლი რო ლი შე ას რუ ლა ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით. 

პე ტი ცი ის, რო გორც ღი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მის, და ნერ გვის პრო ცეს ში ჩა ერ თნენ ფო რუ მის წევ-
რე ბი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი - „დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო 
ჯგუ ფი“ და გა ნათ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი „ე დელ ვა ი სი“, ასე ვე პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 
და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი: „ა ხალ გაზ რდო ბის ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტრი“ და შშმ პირ თა ორ გა-
ნი ზა ცია „ფე ნიქ სი“. 

1 ფონდი „სოხუმი“ (2021 წლის 25 მაისი), საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) საგზაო რუკის 
მონიტორინგი დასავლეთ საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში (მესამე ანგარიში) 
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ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა დე მოკ რა-
ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ის 
გან ვი თა რე ბამ ეს კომ პო ნენ ტი ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას გა უ თა ნაბ რა, 
გან სა კუთ რე ბით პან დე მი ის პი რო ბებ ში, რო დე საც Covid-19-ის გავ რცე ლე ბით გა მოწ ვე ულ მა ვი-
თა რე ბამ კი დევ უფ რო ნათ ლად დაგ ვა ნა ხა სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბის ელექ ტრო ნუ ლი მი წო დე ბის 
სა ჭი რო ე ბა.

მმარ თვე ლო ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა არა საკ მა რი სი ჩარ თუ ლო ბის, აგ რეთ ვე ან გა რიშ ვალ დე-
ბუ ლე ბის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის სიმ ცი რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია მო ქა-
ლა ქე თათ ვის უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს. სა ზო გა დო ე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა-
კი თხის ირ გვლივ მო ბი ლი ზე ბით, მო ქა ლა ქე ე ბი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის, მთავ რო ბის პრი-
ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრა ში  უშუ ა ლოდ იღე ბენ მო ნა წი ლე ო ბას. პე ტი ცი ე ბის არ სე ბო ბა, ერ თი 
მხრივ, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებს ეხ მა რე ბა, რომ სა ზო გა დო ე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
ინი ცი ა ტი ვე ბით იხელ მძღვა ნე ლოს. ხო ლო, მე ო რე მხრივ, მო ქა ლა ქე ებს უჩ ნდე ბათ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბა.

სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის კვალ დაკ ვალ მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის მე ქა ნიზ მე ბის გაძ-
ლი ე რე ბა ერ თ-ერთ ფუნ და მენ ტურ ღი რე ბუ ლე ბას წარ მო ად გენს. ფონ დი „სო ხუ მი“ მი ე სალ მე ბა 
მო წი ნა ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბით, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს-
ში სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის ნე ბის მი ერ ინ სტრუ მენტს, მათ შო რის ელექ ტრო-
ნულ პე ტი ცი ებს.

სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა
სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე პე ტი ცი ის უფ ლე ბა დეკ ლა რი რე ბუ ლი ა, რო გორც მო ქა ლა ქის ერ თ-ერ-
თი ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბა. გარ და ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბი სა, პე ტი ცი ის სის ტე მა ამოქ მე დე ბუ-
ლია სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, მათ შო რის ევ რო კავ ში რის დო ნე ზეც. ევ რო პარ ლა მენ ტის 
ელექ ტრო ნუ ლი პორ ტა ლის მეშ ვე ო ბით პე ტი ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით გან თავ სე ბა შე უძ ლია 
ევ რო კავ ში რის ნე ბის მი ერ მო ქა ლა ქეს,  აგ რეთ ვე ორ გა ნი ზა ცი ის წევრ ქვე ყა ნა ში მცხოვ რებ პი-
რებ სა და იუ რი დი ულ პი რებს.

დიდ ბრი ტა ნეთ ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის თა ნახ მად, ელექ ტრო ნულ პე ტი ცი ა ზე მთავ რო ბის ოფი-
ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მი სა ღე ბად სა ჭი როა 10 000 ხელ მო წე რის შეგ რო ვე ბა, პარ ლა მენ ტის მხრი დან 
კი სა კი თხი მი ნი მუმ 10 0000 ხელ მო წე რის შეგ რო ვე ბის შემ თხვე ვა ში გა ნი ხი ლე ბა.

ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში მთავ რო ბის მი ერ პე ტი ცი ის ხელ მომ წერ თა მი ნი მა ლუ რი რა ო-
დე ნო ბა გან საზ ღვრუ ლია 10 0000-მდე, რაც 30 კა ლენ და რუ ლი დღის გან მავ ლო ბა ში უნ და შეგ-
როვ დეს. ამას თან, ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია შე სა ბა მი სი ონ ლა ინ პორ ტა ლის (We the People) სა ძი-
ე ბო სის ტე მა ში იმ შემ თხვე ვა ში გა მოჩ ნდე ბა, თუ ინი ცი ა ტო რი 30 დღის გან მავ ლო ბა ში მი ნი მუმ 
150 ხელ მო წე რას შე აგ რო ვებს. 10 0000 ხელ მო წე რის შეგ რო ვე ბი დან 60 დღის ვა და ში პე ტი ცი ას 
მთავ რო ბის ოფი ცი ა ლუ რი პა სუ ხიც მოჰ ყვე ბა. 
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სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის პე ტი ცი ე ბის სის ტე მა და სტა ტის ტი კა
კვლავ სა ქარ თვე ლოს კონ ტექსტს რომ და ვუბ რუნ დეთ, მთავ რო ბის წი ნა შე ელექ ტრო ნუ ლი პე-
ტი ცი ის ინი ცი რე ბა www.ichange.gov.ge-ის მეშ ვე ო ბით არის შე საძ ლე ბე ლი და მას ზე ხელ მო წე-
რის უფ ლე ბა აქვს სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა სრულ წლო ვან მო ქა ლა ქეს. ში ნა არ სობ რი ვად, ელექ-
ტრო ნუ ლი პე ტი ცია მხო ლოდ მთავ რო ბის კომ პე ტენ ცი ის სფე რო ში შე მა ვალ სა კი თხებს ფა რავს. 
30 კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში ხელ მომ წერ თა შე სა ბა მი სი რა ო დე ნო ბის შეგ რო ვე ბის შემ დგომ, 
სა ზო გა დო ე ბის მი ერ და ყე ნე ბულ სა კითხს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ა ში შექ-
მნი ლი ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის ექ სპერ ტთა კო მი სია გა ნი ხი ლავს და მხო ლოდ მი სი დას კვნის 
სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლოა იქ ნას ის გან ხი ლუ ლი მთავ რო ბის სხდო მა ზე. პე ტი ცი ის გან სა ხილ ვე ლად 
ხელ მომ წერ თა სა ჭი რო რა ო დე ნო ბა თავ და პირ ვე ლად 10 000-მდე გა ნი საზ ღვრა, თუმ ცა სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბის თა ნახ მად, 2021 წლის 1 იან ვრი დან აღ ნიშ ნუ ლი რა ო დე ნო ბა 
5 000-მდე შემ ცირ და.

„სამ თავ რო ბო პორ ტალ ზე, ამ დრომ დე, ხელ მომ წერ თა სა ჭი რო რა ო დე ნო ბა მხო ლოდ ერ თმა პე-
ტი ცი ამ და აგ რო ვა. შე სა ბა მი სად, მხო ლოდ ამ შემ თხვე ვა ში მოხ და სპე ცი ა ლუ რი კო მი სი ის მხრი-
დან მას ზე ოფი ცი ა ლუ რი პა სუ ხის გა ცე მაც.  აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბა მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის 
მე ქა ნიზ მე ბის ირ გვლივ სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე მი უ თი თებს, რაც 
მთავ რო ბის აქ ტი უ რი მუ შა ო ბით უნ და მოხ დეს“2.

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე პე ტი ცი ე ბის წარ დგე ნის 
სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო და პრაქ ტი კა
„ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის თა ნახ მად, თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის საქ მი-
ა ნო ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ამოქ მე დე ბუ ლია შემ დე გი სა ხის მე ქა-
ნიზ მე ბი: და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბა, პე ტი ცი ა, სა მო ქა ლა ქო მრჩე ველ თა საბ ჭო,  საკ რე ბუ ლოს 
სხდო მებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სა და მე რის და საკ რე ბუ ლოს წევ რის მი ერ გა წე უ ლი მუ შა ო ბის შე სა ხებ 
ან გა რი შე ბის მოს მე ნის შე საძ ლებ ლო ბა. გარ და ამი სა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო ე ბი ვალ დე-
ბულ ნი არი ან, მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბი სა და სა ჯა რო შეხ ვედ რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შე სა ბა მი სი 
პი რო ბე ბი შექ მნან.

ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ თა გან ერ თ-ერთ უმ თავ რეს მე ქა ნიზმს სწო რედ პე ტი ცი ის ინი ცი რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა წარ მო ად გენს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პე ტი ცი ის წარ დგე ნის შე საძ ლებ ლო ბა ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე გა ცი ლე ბით ად რე იქ ნა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი, ვიდ რე ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე. კო დექ სის 
თა ნახ მად, პე ტი ცი ის წარ დგე ნის უფ ლე ბა აქვთ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტრი-
რე ბულ ამომ რჩე ველ თა არა ნაკ ლებ 1%-ს, ასე ვე სა ერ თო კრე ბას. პე ტი ცი ის შე საძ ლო ში ნა არსს 
კო დექ სი შემ დეგ ნა ი რად გან მარ ტავს:

- ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტრა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის პრო ექ ტი;

- მო სამ ზა დე ბე ლი ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტრა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის პრო ექ ტის ძი რი თა დი 
პრინ ცი პე ბი ან კონ კრე ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბი;

2 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (2021 წლის 12 მარტი), პეტიციების 
სისტემის მნიშვნელობა მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის: საერთაშორისო მაგალითები და საქართვე-
ლოს პრაქტიკა. თბილისი, ხელმისაწვდომია ბმულზე
https://idfi.ge/ge/the_importance_of_petition_systems_for_citizen_participation_
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- მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის ან /და და სახ ლე ბის თვის სა ერ თო მნიშ ვნე ლო ბის პრობ ლე მე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, სა კი თხე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე შეს წავ ლის, გან ხილ ვი სა და 
გა დაწყ ვე ტის მო თხოვ ნა.

აქ ვე ხა ზი უნ და გა ეს ვას შემ დეგ გა რე მო ე ბას: კო დექ სი არ გან საზ ღვრავს პე ტი ცი ე ბის ელექ ტრო-
ნუ ლი ფორ მით წარ დგე ნის წესს, თუმ ცა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ანი ჭებს უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბას, პე ტი ცი ის ირ გვლივ დად გე ნი ლი ნორ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, დად გე ნი ლე ბის ფარ გლებ-
ში, თა ვად გან საზ ღვროს პე ტი ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით წარ დგე ნის წე სი. მა გა ლი თის თვის, 
ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ღე ბუ ლი აქვს დად გე ნი ლე ბა, რო მე ლიც ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტის პრო ექ ტის ელექ ტრო ნუ ლად წარ დგე ნის შემ თხვე ვა ში, ხელ მომ წერ თა რა ო დე ნო ბას მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე რე გის ტრი რე ბულ ამომ რჩე ველ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 0.5%-ით 
გან საზ ღვრავს“3.

 

ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის 
მე ქა ნიზ მის ამოქ მე დე ბის პრაქ ტი კა
ბო ლო წლებ ში სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე პე ტი ცი ის, რო გორც ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მის, უზ-
რუნ ველ ყო ფის მი უ ხე და ვად, პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში იგი აქ ტი უ რად 
არ გა მო ი ყე ნე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ ხე ლი სუფ ლე ბის თვის სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბი სა და შე თა-
ვა ზე ბე ბის მი სა წო დებ ლად. 2012 წლი დან დღემ დე მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მხო ლოდ ერ თი პე ტი ცი აა 
რე გის ტრი რე ბუ ლი. აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ პე ტი ცი ა ზე რე ა გი რე ბა ყვე ლა წე სის დაც ვით გან ხორ-
ცი ელ და და სა კი თხიც და დე ბი თად არის გა დაწყ ვე ტი ლი. მი უ ხე და ვად ამ წარ მა ტე ბუ ლი მა გა-
ლი თი სა, პრაქ ტი კამ სხვა პრე ცე დენ ტებს ვერ და უ დო სა ფუძ ვე ლი. ამას რამ დე ნი მე გა რე მო ე ბა 
გა ნა პი რო ბებ და:

პირ ველ რიგ ში, პე ტი ცი ე ბის შე საგ რო ვებ ლად და წე სე ბუ ლი მი ნი მა ლუ რი ზღვა რი, კა ნონ მდებ-
ლო ბით გან საზ ღვრუ ლი 1%, რაც სოფ ლად მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის საკ მა ოდ დი დი თავ-
სა ტე ხი იყო. ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რე ა ლო ბა ში ეს მი ნი მა ლუ რი ზღვა რი და ახ ლო ე ბით 240 
რე გის ტრი რე ბულ ამომ რჩე ველს, ანუ ხონ ში რე გის ტრი რე ბულ 240 სრულ წლო ვან მო ქა ლა ქეს 
გუ ლის ხმობ და. ამ რა ო დე ნო ბის ხელ მომ წერ თა შეგ რო ვე ბა, მა გა ლი თად, მთი ან ზო ნა ში, მცი რე-
და სახ ლე ბი ან სოფ ლებ ში საკ მა ოდ რთუ ლია და პრობ ლე მუ რი იყო. 

მე ო რე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა: მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ არ სე ბობ და პე ტი ცი ის ელექ ტრო ნუ-
ლად წარ დგე ნის მე ქა ნიზ მი. პრო ცე დუ რას საკ მა ოდ არ თუ ლებ და ე.წ. ხელ ზე წარ დგე ნის პრაქ-
ტი კა. ინი ცი ა ტორს უნ და მი ე მარ თა მე რი ის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სამ სა ხუ რის თვის, გა ე ტა ნა სპე-
ცი ა ლუ რად შედ გე ნი ლი ოქ მის ფორ მა, შემ დგომ შევ სე ბუ ლი და ხელ მო წე რი ლი დო კუ მენ ტი უნ და 
და ე რე გის ტრი რე ბი ნა მე რი ა ში გან ცხა დე ბის ფორ მით, რაც ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნო ში რამ დე-
ნი მე ვი ზიტ თან ერ თად, კარ და კარ სი ა რულს, საკ მა ოდ ბევრს შრო მას და დამ ღლელ პრო ცე დუ-
რებს მო ი ცავ და.

მე სა მე ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა ეს არის მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა. სამ-
წუ ხა როდ, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნოს მხრი დან მხო ლოდ იმის გაჟ ღე რე ბა და გან მარ ტე-

3 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (2014 წლის 5 თებერვალი), ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი, თბილისი
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ბა, რომ კა ნონ მდებ ლო ბით არ სე ბობს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი, მათ შო რის 
„პე ტი ცი ა“, საკ მა რი სი არ არის მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის, რომ და ინ ტე რეს დნენ, გა მო ი ყე ნონ, 
ისარ გებ ლონ. სა ჭი როა ფარ თო მას შტა ბი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნია პე ტი ცი ის წარ დგე ნის 
უფ ლე ბი სა და გა მო ყე ნე ბი სათ ვის. ასე ვე ნდო ბის გაზ რდის თვის, აუ ცი ლე ბე ლია სა ინ ფორ მა-
ციო კამ პა ნი ა ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის ჩარ თუ ლო ბა, რაც პრაქ ტი კა ში არ იყო 
და ნერ გი ლი.

მე ო თხე გა რე მო ე ბა და უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რია სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ან გა რიშ ვალ-
დე ბუ ლე ბა და გამ ჭვირ ვა ლო ბა, რა შიც მო ი აზ რე ბა წარ დგე ნი ლი და დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი პე ტი ცი-
ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი უ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, წარ მა ტე ბუ ლი პე ტი ცი ე ბის გან-
ხილ ვის პრო ცე სის ღი ა ო ბა და სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე ბა, ასე ვე, პე ტი ცი ე ბის 
გან ხილ ვის პრო ცე სის გან ჭვრე ტა დო ბა და მა თი ზედ მი წევ ნით მი ყო ლა შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის 
მი ერ. 

და ეს ყვე ლა ფე რი, რა თქმა უნ და, ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ად მი ნის ტრი რე ბას, 
კონ კრე ტულ ღო ნის ძი ე ბებს, აქ ტი ვო ბებს, კამ პა ნი ებს გუ ლის ხმობს, რაც დიდ წი ლად რო გორც 
ადა მი ა ნურ, ისე ფი ნან სურ რე სურ სებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ამ პრო ცეს ში ძა ლი ან მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია პარ ტნი ო რი, გა მოც დი ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე კო მენ და ცი ე ბი, სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის 
გაც ნო ბა- გა ზი ა რე ბა- და ნერ გვა, გრან ტე ბის მო ძი ე ბა- მო ზიდ ვა.

თანამშრომლობის 

დასაწყისი 

ხონის მუნიციპალიტეტის

ადგილობრივ 

თვითმმართველობასთან
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თი თო ე უ ლი გა რე მო ე ბის შეს რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში კარ გი შე დე გის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლი ა. 

აქ ვე სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა გან ვი ხი ლოთ ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მა გა ლით ზე:

2020 წლის და სა წყის ში ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს სა აქ ტო დარ ბაზ ში ფონ დი „სო-
ხუ მის“ წარ მო მად გენლებ მა გა მარ თეს პრო ექ ტის „გუ რი ის, იმე რე თი სა და რა ჭა- ლე ჩხუ მის სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ერ თო ფო რუ მი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის 
საგ ზაო რუ კის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით“ პრე ზენ ტა ცი ა. პრე ზენ ტა ცი ას მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ხელ-
მძღვა ნე ლი პი რე ბიც ეს წრე ბოდ ნენ და იმ თა ვით ვე გა მო ხა ტეს მზად ყოფ ნა თა ნამ შრომ ლო ბი სათ-
ვის. 

პრო ექ ტის ერ თ-ერ თი კომ პო ნენ ტი სწო რედ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის გა აქ ტი უ რე ბა იყო. პრო ექ ტი სად მი ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის პო ზი ტი ურ მა და 
სწორ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ გან საზ ღვრა ის, რომ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
კომ პო ნენ ტში ხო ნი სა პი ლო ტე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტად შე ირ ჩა. გა ფორ მდა თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო-
რან დუ მი საკ რე ბუ ლოს თან და მე რი ას თან და ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვან 
პრო ცეს ში შე ი ძი ნა პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ფონ დი „სო ხუ მის“, მე წარ მე ქალ თა ფონ დის და 
იმე რე თის მხა რის მეც ნი ერ თა კავ შირ „სპექ ტრის“ სა ხით, ასე ვე ფი ნან სუ რი მხარ დამ ჭე რი - ევ-
რო კავ ში რი.

გარ და ამი სა, ხე ლი სუფ ლე ბამ კი დევ ერ თი მე მო რან დუ მით (01.04.2021- 30.09.2021) გა ამ ყა რა 
ფონდ „სო ხუმ თან“ თა ნამ შრომ ლო ბა. ამ ჯე რად ელექ ტრო ნულ პე ტი ცი ას თან მი მარ თე ბა ში მხა რე-
ებ მა აი ღეს ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ კე თილ სინ დი სი ე რად შე ას რუ ლონ მე მო რან დუ მის პი რო ბე ბი და 
შექ მნან სა თა ნა დო გა რე მო სა მუ შაო პრო ცე სის წარ მა ტე ბით წარ მარ თვის თვის და, სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხვე ვა ში, მიზ ნის მი საღ წე ვად და გეგ მონ ერ თობ ლი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან თა ნამ შრომ ლო ბით აი ღო პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა, რომ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მი - „პე ტი ცი ა“ - ხონ ში რე ა ლუ რად ამოქ მე-
დე ბუ ლი ყო.

პირ ვე ლი პრაქ ტი კუ ლი ნა ბი ჯი, რო მე ლიც ამ მი მარ თუ ლე ბით ხონ ში გა და იდ გა, იყო კა ნონ მდებ-
ლო ბით გან საზ ღვრუ ლი პე ტი ცი ა ზე ხე ლის მომ წერ თა მი ნი მა ლუ რი ზღვა რის - 1%-ის გა ნა ხევ-
რე ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მერ მა საკ რე ბუ ლოს მი მარ თა ინი ცი ა ტი ვით არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად, 
არ სე ბუ ლი ზღვა რის გა ნა ხევ რე ბის შე სა ხებ. საკ რე ბუ ლომ წე სე ბის დაც ვით ვა დებ ში ერ თხმად 
და უ ჭი რა მხა რი ინი ცი ა ტი ვას და პე ტი ცი ა ზე ხელ მომ წერ თა მი ნი მა ლუ რი ზღვა რი ხო ნის მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ ში გა ნი საზ ღვრა 0,5%-ით.

დღის წეს რიგ ში დად გა პე ტი ცი ის მე ქა ნიზ მის პრო ცე დუ რუ ლი გა მარ ტი ვე ბის კი დევ ერ თი სა-
კი თხი: ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის და ნერ გვა, რომ მო ქა ლა ქე ებს გა მარ ტი ვე ბო დათ ხმე ბის შეგ-
რო ვე ბის პრო ცე სი, გაზ რდი ლი ყო მა თი ხელ მი საწ ვდო მო ბა ამ მე ქა ნიზ მზე. მე რი ის ად მი ნის-
ტრა ცი ულ მა სამ სა ხურ მა გა მოთ ქვა მზა ო ბა ვებ გვერ დის გა ნახ ლე ბი სა და სა ჭი რო ტექ ნი კუ რი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა სა ტა რებ ლად. პარ ტნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე ჩა შენ და პე ტი ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი აპ ლი კა ცია (იხ. 
http://khoni.gov.ge/), გა დამ ზად და მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს IT და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი-
ერ თო ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი, მე რი ი სა და საკ რე ბუ ლოს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სამ სა ხუ რე ბის ხელ-
მძღვა ნე ლე ბი.
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მა გა ლი თის თვის:

რო გორ შე ვავ სოთ ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ა?

 პე ტი ცია არის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი-
ლე ო ბის ფორ მა. პე ტი ცი ის სა ხით შე იძ ლე ბა წარ დგე ნილ იქ ნას: 

 ა) საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბის პრო ექ ტი;

 ბ) საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბის პრო ექ ტის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი ან კონ კრე ტუ ლი წი ნა და-
დე ბე ბი;

 გ) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თვის ან /და და სახ ლე ბის სა ერ თო პრობ ლე მი დან გა მომ დი ნა რე, სა ერ თო 
სა კი თხე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე შეს წავ ლის, გან ხილ ვი სა და გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მო თხოვ ნა.

ვის აქვს ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის წარ დგე ნის უფ ლე ბა?

 ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის წარ დგე ნის უფ ლე ბა აქვს ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე 
რე გის ტრი რე ბულ ამომ რჩე ველ თა არა ნაკ ლებ 0,5% პრო ცენტს (120 ამომ რჩე ვე ლი).

რა არის სა ჭი რო ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის შე სა ტა ნად?

 საკ რე ბუ ლო სათ ვის ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის წარ დგე ნა შე საძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი 
ფორ მით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ვებ გვერ დის სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-
ველ ყო ფის მეშ ვე ო ბით.

 ელექ ტრო ნუ ლი სა ხით პე ტი ცი ის ავ ტო რი უნ და და რე გის ტრირ დეს აპ ლი კა ცი ის მომ ხმა რებ-
ლად, რის თვი საც მი უ თი თებს სა ხელს, გვარს, და ბა დე ბის თა რიღს, პი რად ნო მერს, ელექ-
ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მართს და აპ ლი კა ცი ა ში გა ნა თავ სებს სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქის პი-
რა დო ბის მოწ მო ბის (პას პორ ტის) სკა ნი რე ბულ ასლს.

 პე ტი ცი ის ავ ტორს ელექ ტრო ნულ ფოს ტა ზე აპ ლი კა ცი ის მი ერ ავ ტო მა ტუ რად ეგ ზავ ნე ბა კო-
დუ რი სიტყ ვა/ სიმ ბო ლო ე ბი, რომ ლის და დას ტუ რე ბის შემ დეგ ავ ტო რი კო დუ რი სიტყ ვით /სიმ-
ბო ლო ე ბით ახ დენს რე გის ტრა ცი ის და დას ტუ რე ბას.

 რე გის ტრა ცი ის გავ ლის შემ დეგ ავ ტორ მა პე ტი ცი ის ტექ სტი ქარ თუ ლი Sylfaen შრიფ ტით უნ-
და გა ნა თავ სოს აპ ლი კა ცი ა ში და დო კუ მენ ტის ატ ვირ თვის გზით, თან და ურ თოს:

 1. ინ ფორ მა ცია პე ტი ცი ის წარ მდგე ნი სუ ბი ექ ტის არა ნაკ ლებ ერ თი და არა უ მე ტეს 3 მომ ხსე-
ნებ ლის შე სა ხებ: სა ხე ლი, გვა რი, მი სა მარ თი, სა კონ ტაქ ტო ტე ლე ფო ნის ნო მე რი, ელექ ტრო-
ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თი და სა ქარ თვე ლოს პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი ასლ(ებ )ი;

 2. ნორ მა ტი ულ -ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის პრო ექ ტის ან - მო სამ ზა დე ბე ლი 
ნორ მა ტი უ ლი ად მი ნის ტრა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის პრო ექ ტის ძი რი თად პრინ ცი პე ბი ან 
კონ კრე ტულ წი ნა და დე ბე ბი; ან - კონ კრე ტუ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და და სა ბუ თე ბუ ლი მო-
თხოვ ნა;

 3. დო კუ მენ ტე ბი და მა სა ლე ბი, რომ ლე ბიც პე ტი ცი ის წარ მდგენ სუ ბი ექტს პე ტი ცი ის და სა სა-
ბუ თებ ლად მი აჩ ნია სა ჭი როდ.
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 გან თავ სე ბუ ლი ტექ სტი და თან დარ თუ ლი დო კუ მენ ტე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
ვებ გვერ დზე გა მოჩ ნდე ბა ატ ვირ თვის დღის მომ დევ ნო სა მუ შაო დღის 24 სა ა თამ დე.

 აპ ლი კა ცი ა ში გან თავ სე ბუ ლი ტექ სტის და თან დარ თუ ლი დო კუ მენ ტე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ-
რე ბუ ლოს ვებ გვერდზე ატ ვირ თვის დას ტუ რი მომ ხსე ნე ბელს ეგ ზავ ნე ბა ელექ ტრო ნულ ფოს ტა ზე.

ინ სტრუქ ცია

 პე ტი ცი ის ტექ სტი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ვებ გვერ დზე არ აი სა ხე ბა, თუ:

 1. ტექ სტი ეწი ნა აღ მდე გე ბა ზნე ო ბის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ ნორ მებ სა და პრინ ცი პებს;

 2. ტექ სტის ში ნა არ სი შე უ რაცხ ყო ფას აყე ნებს ნე ბის მი ერ პირს;

 3. ტექ სტის ში ნა არ სი ზღუ დავს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-2 თა ვით გან საზ ღვრულ 
ადა მი ა ნის ძი რი თად უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს.

რო გორ მო ვა წე როთ ხე ლი პე ტი ცი ას?

 პე ტი ცი ა ზე ხელ მო წე რის და სა ფიქ სი რებ ლად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ამომ რჩე ველ მა აპ ლი კა ცი ა ში 
ქარ თუ ლი Sylfaen შრიფ ტით უნ და ჩა წე როს სა კუ თა რი სა ხე ლი, გვა რი, პი რა დი ნო მე რი, რე-
გის ტრა ცი ის მი ხედ ვით სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი სა მარ თი.

 პე ტი ცი ა ზე ხელ მო წე რის და სა ფიქ სი რებ ლად, ამომ რჩე ვე ლი ვალ დე ბუ ლი ა, აპ ლი კა ცი ის შე-
სა ბა მის ფან ჯა რა ში მო ნიშ ვნის გზით და ა დას ტუ როს, რომ გა ეც ნო პე ტი ცი ის ში ნა არსს და 
ეთან ხმე ბა მას.

 ხელ მო წე რის შეს რუ ლე ბი სას ამომ რჩე ვე ლი თუ არ არის თა ნახ მა, რომ მი სი სა ხე ლი და გვა რი 
სა ჯა რო გახ დეს, აპ ლი კა ცია უზ რუნ ველ ყოფს მის დაც ვას პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის გამ ხე-
ლის გან. ამი სათ ვის შე სა ბა მის ფან ჯა რა ში ამორ ჩე ველ მა მხო ლოდ მო ნიშ ვნა უნ და გა ა კე თოს.

 ამომ რჩევ ლის პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი ხელ მი საწ ვდო მი იქ ნე ბა მხო ლოდ მომ ხსე ნებ ლი სა 
და ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის თვის.

 პე ტი ცი ის ტექ სტის გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დეგ აპ ლი კა ცია ასა ჯა რო ებს პე ტი ცი ა ზე ხე ლის მომ წე-
რი ამომ რჩევ ლე ბის მიმ დი ნა რე რა ო დე ნო ბას, პე ტი ცი ა ზე სა ჭი რო ხელ მომ წერ თა მი ნი მა ლურ 
რა ო დე ნო ბას და პე ტი ცი ის ავ ტორ (ებ )ის სა ხელ (ებ )სა და გვარ (ებ)ს.

პე ტი ცი ის რე გის ტრა ცია

 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ვებ გვერ დზე პე ტი ცი ის ტექ სტის გა მოქ ვეყ ნე ბი დან არა უ მე-
ტეს 30 დღის ვა და ში სა ჭი რო ოდე ნო ბის ხელ მო წე რე ბის ელექ ტრო ნუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბის 
შემ დეგ, აპ ლი კა ცი ის „რე გის ტრა ცი ა ზე გაგ ზავ ნის“ ფუნ ქცი ის მეშ ვე ო ბით მომ ხსე ნე ბე ლი მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის სა ხელ ზე პე ტი ცი ის ტექსტს და თან დარ თულ 
დო კუ მენ ტებს, მათ შო რის პე ტი ცი ის ხელ მომ წერ ამომ რჩე ველ თა სრულ სი ას, აგ ზავ ნის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თზე.

 აპ ლი კა ცია ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში აღ ნიშ ნავს პე ტი ცი ის წარ დგე ნის თა რიღს და საკ რე ბუ ლოს 
აპა რა ტი სა გან ითხოვს პე ტი ცი ის მი ღე ბის და დას ტუ რე ბას.

 საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტი სა გან მი ღე ბის და დას ტუ რე ბის შემ დგომ აპ ლი კა ცია ავ ტო მა ტურ რე-
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ჟიმ ში ელექ ტრო ნუ ლად ატყო ბი ნებს ამის შე სა ხებ მომ ხსე ნე ბელს თა რი ღი სა და დრო ის მი თი-
თე ბით.

 პე ტი ცი ის ელექ ტრო ნულ ფოს ტა ზე მი ღე ბი დან 3 სა მუ შაო დღის ვა და ში საკ რე ბუ ლოს აპა რა-
ტი იწყებს პე ტი ცი ის რე გის ტრა ცი ას.

 პე ტი ცი ის რე გის ტრა ცი ის შემ დეგ საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტი პე ტი ცი ის რე გის ტრა ცი ის მოწ მო ბას 
ან პე ტი ცი ის რე გის ტრა ცი ა ზე უარს უგ ზავ ნის მომ ხსე ნებ ლებს და აღ ნიშ ნულს გა ნა თავ სებს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს ვებ გვერ დზე.

 პე ტი ცია იწე რე ბა და შე ი ტა ნე ბა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თავ მჯდო მა რის სა-
ხელ ზე.

ასე ვე პრო ექ ტი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ფარ გლებ ში, პარ ტნი ორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა უზ რუნ ველ-
ყვეს მი ზან მი მარ თუ ლი და კონ კრე ტუ ლი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის წარ მო ე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
თორ მე ტი ვე ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე ულ ში. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში შე იქ მნა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი, 
შე ირ ჩა 6 აქ ტო რი, რო მელ თა გა დამ ზა დე ბის შემ დეგ (სპე ცი ა ლუ რად მათ თვის ჩა ტარ და ტრე-
ნინ გი ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის მარ თვის სა კი თხებ ზე) და ი გეგ მა კონ კრე ტუ ლი სა ინ ფორ მა ციო 
შეხ ვედ რე ბი სოფ ლად და ქა ლა ქად. სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ა ში ჩარ თულ ნი იყ ვნენ ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, მათ შო რის ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბი, რომ ლე ბიც არ წმუ ნებ-
დნენ მო სახ ლე ო ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მა თი ჩარ თუ ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა სა 
და მნიშ ვნე ლო ბა ში. 

მო მზ ადდა

ს ა  ი ნ  ფორ  მ ა  ც იო 

ფურცელი , 

რომ ელზეც 

მოცე მული  ი ყო 

პ ეტ იცი ი ს 

შ ე ვ ს ე ბ ი ს  წ ე ს ი
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შეხ ვედ რებ ზე მო სახ ლე ო ბას მი ე წო დე ბო და 

ინ ფორ მა ცი ა, რო გორც პე ტი ცი ის არ სის, 

ისე მი სი მნიშ ვნე ლო ბის და გა მო ყე ნე ბის

ფორ მე ბის შე სა ხებ. ად გილ ზე ხდე ბო და

პრობ ლე მა თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა და წარ დგე ნის,

ხმის მი ცე მი სა და გა დაგ ზავ ნის

პრაქ ტი კუ ლი გაკ ვე თი ლე ბის ჩვე ნე ბა.
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მა გა ლი თი სათ ვის:

სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რის დროს გორ დი სა და კინ ჩხის ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მო სახ-
ლე ო ბის მი ერ იდენ ტი ფი ცირ და და პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭა შემ დეგ პრობ ლე მებს:

1. ში და სა უბ ნო გზე ბის მოხ რეშ ვა კო პი ი სა და მა ჭა კე თის უბ ნებ ში

2. სა ბავ შვო ატ რაქ ცი ო ნის გან თავ სე ბა სო ფელ გორ დში

3. სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ კინ ჩხის ცენ ტრში

4. სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცია სო ფელ ქვე და კინ ჩხა ში

იქ ვე მომ ზად და პე ტი ცი ის ტექ სტე ბი და აიტ ვირ თა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ-
დის http://khoni.gov.ge/ შე სა ბა მის „ფან ჯა რა ში“ http://petition.lsg.ge/khoni/.

                  

იხ. პე ტი ცი ის ტექ სტე ბის ფორ მა და ში ნა არ სი

სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცია
სო ფელ კინ ჩხის ცენ ტრში
სო ფე ლი კინ ჩხა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-
ში ერ თ-ერ თი ლა მა ზი სო ფე ლი ა. ბუ ნებ-
რი ვი ძეგ ლე ბით მდი და რი კინ ჩხა ტუ რის-
ტუ ლად ძა ლი ან მიმ ზიდ ვე ლი სო ფე ლია 
ქვეყ ნის მას შტა ბით და მას ყო ველ წლი-
უ რად ათა სო ბით ვი ზი ტო რი სტუმ რობს. 

სოფ ლის ცენ ტრში, მთა ვა რი ტუ რის ტუ-
ლი გზის მიმ დე ბა რედ სკვე რი ა, რო მე-
ლიც რე ა ბი ლი ტა ცი ა სა და გა ნახ ლე ბას 
სა ჭი რო ებს. სკვე რი ფუნ ქცი უ რად დატ-
ვირ თუ ლია და აქა უ რი ახალ გაზ რდე ბი-
სა თუ მო სუ ლი სტუმ რე ბის საყ ვა რე ლი 
ად გი ლი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თით-
ქმის ია ვარ ქმნი ლი ა. სკვე რი სა ჭი რო ებს 
შე მო რაგ ვას, სკა მე ბი სა და ელექ ტრო ნა-
თუ რე ბის და მონ ტა ჟე ბას.

გთხოვთ, აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი სა ჯა როდ 
გა ნი ხი ლეთ საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე და 
მი ი ღეთ შე სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.

სკვე რის რე ა ბი ლი ტა ცია
სო ფელ ქვე და კინ ჩხა ში
სო ფე ლი კინ ჩხა ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ერ თ-
ერ თი ლა მა ზი სო ფე ლი ა. ბუ ნებ რი ვი ძეგ ლე ბით 
მდი და რი კინ ჩხა ტუ რის ტუ ლად ძა ლი ან მიმ ზიდ-
ვე ლი სო ფე ლია ქვეყ ნის მას შტა ბით და მას ყო-
ველ წლი უ რად ათა სო ბით ვი ზი ტო რი სტუმ რობს. 

სო ფე ლი რამ დე ნი მე უბ ნის გან შედ გე ბა. მათ შო-
რის არის ქვე და კინ ჩხა, სოფ ლის ცენ ტრის გან 
საკ მა ოდ მო შო რე ბუ ლი უბა ნი. გან სხვა ვე ბით 
სხვა უბ ნე ბის გან, ქვე და კინ ჩხა ში არ არის თავ-
შეყ რის არ ცერ თი ად გი ლი, სა დაც ად გი ლობ რი ვი 
თუ სტუმ რად მო სუ ლი ახალ გაზ რდე ბი გარ თო-
ბი სა და დას ვე ნე ბის მიზ ნით შე იკ რი ბე ბი ან. ად-
გი ლობ რი ვე ბის თხოვ ნა ა, რომ უბ ნის ცენ ტრში, 
სკვე რის თვის გან კუთ ვნი ლი ად გი ლი შე მო ი რაგ-
ვოს და კე თილ მო ე წყოს შეძ ლე ბის დაგ ვა რად.

გთხოვთ, აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი სა ჯა როდ გა ნი-
ხი ლეთ საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე და მი ი ღეთ მო-
სახ ლე ო ბის მო თხოვ ნის შე სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა.



14

სა უბ ნო გზე ბის მო წეს რი გე ბა მა ჭა კეთ სა და კო პი ა ში
სო ფელ გორ დში მა ჭა კე თი სა და კო პი ის უბ ნე ბის მო სახ ლე ო ბას, წლე ბი ა, უგ ზო ო ბა აწუ ხებს. 
ში და სა უბ ნო, სოფ ლის ცენ ტრთან და მა კავ ში რე ბე ლი გზე ბი მო უ წეს რი გე ბე ლი ა. აქ გა და-
ად გი ლე ბა უჭირს რო გორც ქვე ი თად მო სი ა რუ ლეს, ისე ავ ტო მო ბილს. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბი იქ მნე ბა უა მინ დო ბის დროს.

უგ ზო ო ბა არ თუ ლებს მო სახ ლე ო ბის სა ყო ფა ცხოვ რე ბო პი რო ბებს. ფერ ხდე ბა აღ ნიშ ნუ ლი 
და სახ ლე ბე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა. სო ფე ლი გორ დი ტუ რის ტუ ლად 
მიმ ზიდ ვე ლი ლო კა ცი აა და ყვე ლა ად გი ლობ რივს გან ვი თა რე ბის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბა 
უნ და მი ე ცეს, ში და სა უბ ნო საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბა კი ამ მი მარ თუ ლებთ 
უპირ ვე ლე სი ამო ცა ნა ა.

ვი ნა ი დან, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ში და გზე ბის 
მო წეს რი გე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას გა ნე კუთ ვნე ბა, მოგ მარ-
თავთ თხოვ ნით, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის შე სა ბა მი სად, საკ რე ბუ ლოს 
სხდო მა ზე სა ჯა როდ გა ნი ხი ლეთ აღ ნიშ ნუ ლი სა კი თხი, რა თა უმოკ ლეს ვა და ში დაკ მა ყო-
ფილ დეს მო სახ ლე ო ბის მო თხოვ ნა.

სა ბავ შვო ატ რაქ ცი ო ნი სო ფელ გორ დში
გორ დი საკ მა ოდ მჭიდ როდ და სახ ლე ბუ ლი სო ფე ლი ა, გარ და ამი სა, ქვეყ ნის ერ თ-ერ თი ტუ-
რის ტუ ლად მიმ ზიდ ვე ლი ლო კა ცი ა ა. სო ფელ ში ბევ რი პა ტა რა იზ რდე ბა, ზა ფხუ ლო ბით კი 
ბავ შვე ბის რა ო დე ნო ბა ორ მაგ დე ბა. აქ მო დი ან რო გორც დამ სვე ნებ ლე ბი, ისე ტუ რის ტე ბი. 
სამ წუ ხა როდ, სო ფელ ში არ არ სე ბობს არ ცერ თი სა ბავ შვო გა სარ თო ბი ატ რაქ ცი ო ნი, რაც 
თა ვის თა ვად პრობ ლე მაა და აქ მცხოვ რე ბი პა ტა რე ბი, ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი ბავ შვე ბის გან 
გან სხვა ვე ბით, ამ ელე მენ ტა რულ გა სარ თობს მოკ ლე ბუ ლე ბი არი ან. 

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ სის თა ნახ მად, თვით მმარ თვე ლო ბის სა კუ თარ 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბას გა ნე კუთ ვნე ბა სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო-
წყო ბა- გან ვი თა რე ბა, ამი ტომ გთხოვთ, საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე სა ჯა როდ გა ნი ხი ლეთ აღ ნიშ-
ნუ ლი სა კი თხი, რა თა უმოკ ლეს ვა და ში სოფ ლის სა ბავ შვო ბა ღის ეზო ში გან თავ სდეს სა ბავ-
შვო ატ რაქ ცი ო ნი და დაკ მა ყო ფილ დეს მო სახ ლე ო ბის მო თხოვ ნა.
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სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის პა რა ლე ლუ რად, საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ა ში მოხ და ად მი ნის ტრი რე-
ბა და მიღ წე ულ იქ ნა მზა ო ბა ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის მი ღე ბის, გან ხილ ვის და სხვა თან მდე-
ვი პრო ცე დუ რე ბი სათ ვის. საკ რე ბუ ლოს სხდო მა ზე მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ხმის მიმ ცემ თა 
მი ნი მა ლუ რი ზღვა რის 0,5% პრო ცენ ტით გან საზ ღვრის შე სა ხებ - 2021 წლის 31 მარ ტის #4 
დად გე ნი ლე ბა - ცვლი ლე ბის სა ხით შე ვი და 2017 წლის 20 ნო ემ ბრის #21 დად გე ნი ლე ბა ში (საკ-
რე ბუ ლოს რეგ ლა მენ ტი).

ფონ დი „სო ხუ მის“ ორ გა ნი ზე ბით გა ი მარ თა 
ტრე ნინ გე ბი ად გი ლობ რი ვი სა ჯა რო 
მო ხე ლე ე ბი სათ ვის, რო გორც საკ რე ბუ ლოს, 
ისე მე რი ის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის. 
მოწ ვე ულ მა კვა ლი ფი ცი ურ მა იუ რის ტმა 
დე ტა ლუ რად ისა უბ რა პე ტი ცი ის 
სა მარ თლებ რივ და სა კა ნონ მდებ ლო 
ას პექ ტებ ზე და მი ღე ბა- გან ხილ ვის 
პრო ცე დუ რებ ზე.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში გა ი მარ თა მრგვა ლი
მა გი და, რო მელ საც ად გი ლობ რი ვი პე და გო გე ბი,
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი, 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი და
მე დი კო სე ბი ეს წრე ბოდ ნენ. მრგვა ლი მა გი დის 
სა დის კუ სიო თე მა ელექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცია და
მი სი მნიშ ვნე ლო ბა იყო.
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შეხ ვედ რებ მა სოფ ლად და ქა ლა ქად, ტრე ნინ გებ მა და დის კუ სი ებ მა მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გა ზარ-
და პე ტი ცი ის, რო გორც ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მის, ცნო ბა დო ბა და შე დეგ მაც არ და ა ყოვ ნა. მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის ვებ გვერ დზე 25-ზე მე ტი პე ტი ცია აიტ ვირ თა. ყო ველ გვა რი შე ფერ ხე ბის გა რე შე 
მიმ დი ნა რე ობ და ინი ცი ა ტო რე ბის რე გის ტრა ცი ის, პე ტი ცი ე ბის ატ ვირ თვის, ხმის მი ცე მი სა და გა-
დაგ ზავ ნის პრო ცე დუ რე ბი. პე ტი ცი ე ბის ში ნა არ სი, ძი რი თა დად, ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ სა კი თხებს 
მო ი ცავ და. პე ტი ცი ა თა უმ რავ ლე სო ბამ დად გე ნილ ვა დებ ში და აგ რო ვა ხმა თა სა ჭი რო რა ო დე ნო ბა 
და გან სა ხილ ვე ლად გა ეგ ზავ ნა საკ რე ბუ ლოს.

პრო ცეს მა გვაჩ ვე ნა შემ დე გი:

1. სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ მა (ამ შემ თხვე ვა ში, ფონ დი „სო ხუ მი“, მე წარ მე ქალ თა ფონ დი, „სპექ-
ტრი“), რო გორც და ინ ტე რე სე ბულ მა მხა რემ, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას თან და ად გი ლობ-
რივ სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან („დევ ნილ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი“, „ე დელ ვა ი სი“, „ა ხალ გაზ-
რდუ ლი ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტრი“, „ფე ნიქ სი“) ერ თად შეძ ლო მო ქა ლა ქე თა გა აქ ტი უ რე ბა და 
საკ მა ოდ სა პა სუ ხის მგებ ლო თა ნამ შრომ ლო ბის, თა ნა საქ მი ა ნო ბის პრაქ ტი კა შექ მნა. რე ა ლუ-
რად აა მოქ მე და მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ძა ლი ან ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მი „ე ლექ ტრო ნუ ლი 
პე ტი ცი ა“. 

2. და ი ნერ გა ელექ ტრო ნუ ლი აპ ლი კა ცი ა, რო მე ლიც სავ სე ბით პა სუ ხობს მო თხოვ ნებს. ძა ლი ან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ არის მარ ტი ვი და ხელ მი საწ ვდო მი მე ქა ნიზ მი ნე ბის მი ე რი და ინ ტე რე სე-
ბუ ლი პი რის თვის. ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ეს არის წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი ად გი ლობ-
რი ვი მმარ თვე ლო ბის პრო ცეს ში პრო ექ ტე ბის, პროგ რა მე ბი სა და სხვა სერ ვი სე ბის შემ დგო მი 
დი ჯი ტა ლი ზა ცი ი სათ ვის.

3. მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რებ მა ასო ბით მო ქა ლა ქემ თვით მმარ თვე ლო ბის სა კი თხებ თან მი-
მარ თე ბა ში მი ი ღო ძა ლი ან ბევ რი ინ ფორ მა ცი ა, ჩა ერ თო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს-
ში, გახ და მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის თა ნა ავ ტო რი და თა ნა ზი ა რი. შე სა ბა მი სად, გა ი ზარ და 
მა თი მო ქა ლა ქე ობ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, კომ პე ტენ ცია და ა.შ. გან სა კუთ რე ბით გა აქ ტი ურ-
დნენ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რდე ბი. 

4. პრო ექ ტის მიმ დი ნა რე ო ბის პრო ცეს ში გა დამ ზად ნენ და კვა ლი ფი კა ცია აი მაღ ლეს საკ რე ბუ-
ლო სა და მე რი ის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ა ლის ტებ მა.

5. სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის წევ რთა სა ხით მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არი ან კომ პე ტენ ტუ რი ადა მი ა ნე ბი, 
რომ ლე ბიც ელექ ტრო ნულ პე ტი ცი ას თან და კავ ში რე ბით უწყ ვეტ რე ჟიმ ში კვა ლი ფი ცი ურ კონ-
სულ ტა ცი ას გა უ წე ვენ ნე ბის მი ერ და ინ ტე რე სე ბულ პირს. 

6. პე ტი ცი ის და ნერ გვას საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი მე დი ამ ხარ და ჭე რა ჰქონ და: და ი ბეჭ და სა ინ ფორ მა-
ციო ფურ ცლე ბი, რომ ლე ბიც და რიგ და შეხ ვედ რებ ზე. ყვე ლა აქ ტი ვო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია 
ვრცელ დე ბო და ფონ დი „სო ხუ მის“ ძი რი თად და საპ რო ექ ტო სა მე ნო ვან ვებ გვერ დებ ზე, ფონ დი 
„სო ხუ მის“ ძი რი თად, საპ რო ექ ტო და ასე ვე ხო ნის ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფე ის ბუქ გვერ დებ ზე. ამ სი ახ ლის შე სა ხებ ად გი ლობ რივ გა ზეთ „ხო ნელ ში“ 
2021 წლის ივ ლის ში და ი ბეჭ და ჟურ ნა ლისტ გუ რან და ცა გუ რი ას სტა ტია „ე ლექ ტრო ნუ ლი პე ტი-
ცია ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში - პრო ექ ტი, რო მე ლიც მო მავ ლი სა ა“. მიჩ ნე ულ იქ ნა გა მორ ჩე ულ 
პრაქ ტი კად და მომ ზად და პუბ ლი კა ცია ფონ დი „სო ხუ მის“ ძი რი თა დი ვებ გვერ დის კა ტე გო რი-
ის თვის „წარ მა ტე ბის ის ტო რი ა“ http://fsokhumi.ge/index.php/ka/saqmianoba-ka/warmatebisistoria-
ka/item/11280-2021-06-27-15-28-44. ეს პუბ ლი კა ცია და ი ბეჭ და პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შექ-
მნილ ვებ გვერ დზეც https://csoforum.ge/index.php/ka/result-ka/1011-2021-06-27-15-32-27
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ელექტრონული
პეტიციის 
დანერგვის 
წარმატებული 
პრაქტიკის 
გაზიარება
ხონის 
მუნიციპალიტეტის 
მცხოვრებთათვის 
და სხვა 
მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლებისთვის
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დას კვნა
„ე ლექ ტრო ნუ ლი პე ტი ცი ის“ პრაქ ტი კა ში ამოქ მე დე ბის პრო ცეს მა დაგ ვა ნა ხა: რაც კა ნონ მდებ ლო-
ბის დო ნე ზე ძა ლი ან ცალ სა ხად და გა სა გე ბად გვაქვს მო ცე მუ ლი, რიგ შემ თხვე ვებ ში პრაქ ტი კულ 
საქ მი ა ნო ბა ში მი სი იმ პლე მენ ტა ცია ვერ ან არ ხერ ხდე ბა. მო სახ ლე ო ბას არ აქვს ინ ფორ მა ცი ა, ან 
ფლობს ინ ფორ მა ცი ას, მაგ რამ არ აქვს სა თა ნა დო მო ტი ვა ცია ან უნარ -ჩვე ვა, რომ იხელ მძღვა ნე-
ლოს კა ნო ნით. არც ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის რე სურ სე ბი არის საკ მა რი სი, რომ ჩარ თუ ლო-
ბის მე ქა ნიზ მე ბი გახ დეს სა ზო გა დო ე ბა ში პო პუ ლა რუ ლი და ამ სი კე თით თა ნაბ რად ისარ გებ ლოს 
სა ზო გა დო ე ბამ და ხე ლი სუფ ლე ბამ.

ასეთ მო ცე მუ ლო ბა ში არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი არის ძა ლი ან კარ გი რე სურ სი, სა შუ ა ლე ბა, პარ-
ტნი ო რი, რომ სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის მა გა ლი თე ბი შე იქ მნას, რომ შემ დგომ ში ეს მა გა ლი თე ბი 
გახ დეს სტი მუ ლის, მო ტი ვა ცი ის, ბიძ გის მიმ ცე მი და გზამ კვლე ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რე ფორ-
მის კვალ დაკ ვალ გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პო ზი ტი უ რი ამო ცა ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.

წყა რო
ფონ დი „სო ხუ მი“ (2021 წლის 25 მა ი სი), სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მის ( PAR) საგ ზაო რუ-
კის მო ნი ტო რინ გი და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 8 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ( მე სა მე ან გა რი ში) 

ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ინ სტი ტუ ტი (2021 წლის 12 მარ ტი), პე ტი ცი ე ბის 
სის ტე მის მნიშ ვნე ლო ბა მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის თვის: სა ერ თა შო რი სო მა გა ლი თე ბი და სა-
ქარ თვე ლოს პრაქ ტი კა. თბი ლი სი, ხელ მი საწ ვდო მია ბმულ ზე https://idfi.ge/ge/the_importance_of_
petition_systems_for_citizen_participation_

სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო მაც ნე (2014 წლის 5 თე ბერ ვა ლი), ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბის კო დექ სი, თბი ლი სი
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კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

პროექტის დირექტორი:
ალლა გამახარია

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“

პროექტის კოორდინატორები: 
თეა თორინავა

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“

მერი გელაშვილი
მეწარმე ქალთა ფონდი

ქეთევან ცხაკაია 
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრი“

რედაქტორი - ლალი შენგელია

დამკაბადონებელი - ლია კოსტავა

მისამართები:
ქ. ქუთაისი, მგალობლიშვილის ქ. 6

ქ. თბილისი, ა. მიცკევიჩის ქ. #29 ბ, საოფისე ფართი #2

ელფოსტა: 
womansukhumi@gmail.com;
fundsukhumitbilisi@gmail.com 

ვებგვერდები: 
www.fsokhumi.ge

https://csoforum.ge/

ფეისბუქგვერდები: 
www.facebook.com/fsokhumi 

https://www.facebook.com/CSOForum.FS


