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განმარტებითი ბარათი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე 
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის იმ დასახლების საერთო კრების ტიპური 

დებულების დამტკიცების შესახებ, რომელში რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს აღემატება“

1. პროექტის წარმდგენი:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე (დავით დარჩია)

2. პროექტის ავტორი:

„საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი“, „გურიის ახალგაზრდულ 
რესურსცენტრთან“ პარტნიორობით, „ევროპის ფონდის“ მიერ დაფინანსებული პროექტის - 
„დასახლების საერთო კრების ინოვაციური მოდელის შექმნა ახალგაზრდების აქტიური 
ჩართულობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში“ - ფარგლებში

3. პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები:

ა) პროექტის მიღების მიზეზი / საფუძველი:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 
852-ე მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება, რომლის თანახმადაც, 
იმ დასახლებაში, სადაც 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, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“-ს გათვალისწინებით, განსაზღვროს მათი 
უფლებამოსილებანი, სახელწოდებები და საქმიანობის წესი.

ბ) პროექტის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები:

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
(მუხ. 852, 853, 854 და 855) საერთო კრების, როგორც მოსახლეობის თვითორგანიზაციისა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
ფორმის, უფლებამოსილებებს, მისი მოწვევისა და საქმიანობის წესს განსაზღვრავს მხოლოდ 
იმ დასახლებებისთვის, სადაც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს არ 
აღემატება (იხ. მუხ. 852, პუნ 4). ამასთან, კანონით დასახლების საერთო კრების შექმნისა და 
საქმიანობის წესი იმდენად ფორმალიზებული და გართულებულია (მაგალითად, 
საინიციატივო ჯგუფის მიერ საერთო კრების მოწვევის ინიციატივის მხარდამჭერი, შესაბამის 
დასახლებაში რეგისტრირებული ამომრჩევლების არანაკლებ 5%-ის ხელმოწერების შეგროვების 
ვალდებულება; საერთო კრება უფლებამოსილი რომ იყოს, მას უნდა ესწრებოდეს საერთო კრების 
წევრთა, ანუ შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 20% და სხვ.), რომ 
მთლიანი ქვეყნის მასშტაბითაც კი ძალზე მწირია მათი დაფუძნებისა და გამართულად 
ფუნქციონირების პრაქტიკა, თითო-ოროლა გამონაკლისის გარდა; აღარაფერს ვამბობთ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტზე, სადაც, დღეის მდგომარეობით, ფაქტობრივად, არცერთ 
დასახლებაში არ არის შექმნილი (დაფუძნებული) საერთო კრება. შესაბამისად, არსებული 
მდგომარეობისა და ასევე იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ორგანული 
კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მოქმედება საერთო კრებ(ებ)ის 
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შექმნისა და საქმიანობის ნაწილში არ ვრცელდება იმ დასახლებაზე, რომელში 
რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს აღემატება, „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსის“ 852-ე მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში მომზადებული საკრებულოს დადგენილების 
წარმოდგენილი პროექტი მნიშვნელოვნად ამარტივებს დასახლების საერთო კრების შექმნისა 
და საქმიანობის წესს ზემოთ ნახსენები 5%-იანი ზღვარის 1%-მდე დაყვანისა და საერთო 
კრების ლეგიტიმურად ცნობისათვის საჭირო დამსწრე წევრთა რაოდენობის 5%-მდე 
(ნაცვლად არანაკლებ 20%-ისა) შემცირების მეშვეობით.

საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის იმ 
დასახლებებში, სადაც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000-ს აღემატება 
(ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ასეთი სულ სამი დასახლებაა: ქალაქი ოზურგეთი, დაბა ლაითური 
და დაბა ნასაკირალი), რამდენიმე საერთო კრების შექმნის შესაძლებლობის მიზნიდან 
გამომდინარე, წარმოდგენილი დადგენილების პროექტით გათვალისწინებულია ასეთი 
დასახლებების დაყოფა რამდენიმე ნაწილად, რომლებიც მიბმულია ბოლო (2018 წლის 28 
ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის) არჩევნებისას ამ დასახლებების ტერიტორიაზე 
შექმნილ საარჩევნო უბნებსა და მათ დაზუსტებულ საზღვრებზე (იხ. №60 ოზურგეთის საოლქო 
საარჩევნო კომისიის 12/12/2019-ის №108/2019 წერილი, - დანართი 3), ასევე განსაზღვრულია ამ 
დასახლებათა ნაწილების საერთო კრებების სახელწოდებები და საზღვრები.

და ბოლოს, საგულისხმოა ის მნიშვნელოვანი გარემოებაც, რომ წარმოდგენილი 
პროექტი ითვალისწინებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 
შესაბამისი პროგრამული ონლაინ-პლატფორმის ინტეგრირების ვალდებულებას, რომლითაც 
უზრუნველყოფილი იქნება, უშუალოდ ამომრჩეველთა მიერ საერთო კრების მოწვევის 
შემთხვევაში, საინიციატივო ჯგუფისთვის დადგენილი სავალდებულო პროცედურების 
ელექტრონულად გავლის, ხოლო უკვე დაფუძნებული საერთო კრებების რჩეულ(ებ)ისთვის 
კი საერთო კრების უფლებამოსილებებთან დაკავშირებული საკითხების ინიცირებისა და 
ინფორმაციის ელექტრონულად გაცვლის შესაძლებლობა.

ბ.ბ) პროექტი შეიცავს პრეამბულას და მასში გადმოცემულია ამ ნორმატიული აქტის 
მიღების სამართლებრივი საფუძვლები.

4. იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რომლებსაც გამოიწვევს 
წარმოდგენილი პროექტის მიღება (გამოცემა):

ა) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას.
ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.
გ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგ. ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ცვლილებას.

5. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2020 წლის --- მარტი.


