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ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერს

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის საფუძველზე, კომპეტენციის ფარგლებში, გთხოვთ 

მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-4 კარით 

დარეგულირებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების რეალიზაციის 

მდგომარეობის შესახებ.

პასუხისთვის გთხოვთ, გამოიყენოთ თანდართული ცხრილი, ხოლო ის 

პასუხები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული დანართში 

მოცემულ ცხრილში ან არ მოხერხდება ცხრილის ფორმატით 

წარმოდგენა, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ტექსტის სახით. 

დანართი: 4 ფურცელი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ეკა სეფაშვილი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	22-222116725
თარიღი:	16/06/2021
პინი:	3792

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ქალბატონ	ეკა	სეფაშვილს

	 	ქალბატონო	ეკა,

	 ზესტაფონის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 შემოსული	 თქვენი	 25/05/2021წ
N47773/3-92/21	 მომართვის	 პასუხად,	 რომელიც	 შეეხება	 ადგილობრივი
თვითმმართველობის	 განხორციელებაში	 მოქალაქეთა	 ჩართულობის	 ფორმების
რეალიზაციის	 მდგომარეობის	 შესახებ	 ინფორმაციის	 მოთხოვნას	 გაცნობებთ,	 რომ
გიგზავნით	თქვენს	მიერ	გამდოგზავნილ	ცხრილს	შევსილი	დანართის	სახით.

დანართი	4	ფურცელი

გიორგი	გოგლიჩიძე

ზესტაფონის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=22-222116725&pin=3792


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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4872/3-92/21
25-05-2021

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერს

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის საფუძველზე, კომპეტენციის ფარგლებში, გთხოვთ 

მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-4 კარით 

დარეგულირებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების რეალიზაციის 

მდგომარეობის შესახებ.

პასუხისთვის გთხოვთ, გამოიყენოთ თანდართული ცხრილი, ხოლო ის 

პასუხები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული დანართში 

მოცემულ ცხრილში ან არ მოხერხდება ცხრილის ფორმატით 

წარმოდგენა, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ტექსტის სახით. 

დანართი: 4 ფურცელი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ეკა სეფაშვილი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	16-162120871
თარიღი:	27/07/2021
პინი:	5867

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ქალბატონ	ეკა	სეფაშვილს

ქალბატონო	ეკა,

თქვენი	2021	წლის	N02-1621145173-16	წერილის	პასუხად	გიგზავნით	შევსებული	დანართის	ფორმას.

დავით	ზაალიშვილი

ბორჯომის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი	(დროებით
მოვალეობის	შემსრულებელი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=16-162120871&pin=5867


მუნიციპალიტეტის სახელწოდება :  
მუნიციპალიტეტის ორგანო:  

დასახლების საერთო კრება 
წლები ჩატარებული 

კრებების 
საერთო 
რაოდენობა 

არჩეულ იქნა 
თუ არა 
დასახლების 
საერთო 
კრების 
რჩეული 
(კი/არა) 

დასახლებაში რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა ინიცირებული 
კრებების რაოდენობა 

კრებათა რაოდენობა 
რომელზეც მოხერხდა 
საერთო კრების წევრთა 
არანაკლებ 20% მობილიზება 

შედგენილი 
სხდომის 
ოქმების 
რაოდენობა 

2015 34 არა არა 34 34 
2016 33 არა არა 33 33 
2017 0 ------ ------- 0 0 
2018 0 ------- ------- 0 0 
2019 30 არა არა 30 30 
2020 33 არა არა 33 33 
პეტიცია 
წლები წარდგენილ 

პეტიციათა 
საერთო 
რაოდენობა 

Online პეტიიციის 
წარდგენის 
შესაძლებლობა 
(კი/არა) 

ამომრჩეველთა 
მიერ 
ინიცირებული 
პეტიციის 
რაოდენობა 

საერთო კრების მიერ 
ინიცირებული 
პეტიციის რაოდენობა 

არ 
დაკმაყოფილებული 
წარდგენილი 
პეტიციების 
რაოდენობა 

პეტიციის 
რეგისტრაციაზე 
უარის ოდენობა, 
ძირითადი 
მიზეზები 

2015 0 არა     
2016 0 არა     
2017 0 არა     
2018 0 არა     



მუნიციპალიტეტის სახელწოდება :  
მუნიციპალიტეტის ორგანო:  

2019 0 არა     
2020 0     
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 
წლები შექმნილი იყო თუ არა 

მრჩეველთა საბჭო 
შემადგენლობა 
(რაოდენობა) 
 

ჩატარებული 
სხდომების 
რაოდენობა 

მრჩეველთა 
საბჭო 
იკრიბებოდა 
თუ არა 
კვარტალურად 

სულ მრჩეველთა 
საბჭოს მიერ 
შემუშავებულ 
რეკომენდაციათა 
რაოდენობა 

რეალიზებულ 
რეკომენდაციათა 
რაოდენობა 

ქალი მამაკაცი 

2015 არა       
2016 არა       
2017 არა       
2018 არა       
2019 დიახ 5 5 0 არა 0 0 
2020 დიახ 5 5 0 არა 0 0 
მერის მიერ წარდგენილი ანგარიში 
წლები წარადგინა თუ არა მერმა ანგარიში (კი/არა) არის თუ არა ანგარიში ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე (კი/არა) 
2015 დიახ კი 
2016 დიახ კი 
2017 დიახ კი 
2018 დიახ კი 
2019 დიახ კი 
2020 დიახ კი 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ წარდგენილი ანგარიში 
წლები რამდენმა საკრებულოს წევრმა წარადგინა ანგარიში არის თუ არა ანგარიშები ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე 

(არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ ლინკი 
ანგარიშზე) 

2015   
2016   



მუნიციპალიტეტის სახელწოდება :  
მუნიციპალიტეტის ორგანო:  

2017   
2018   
2019   
2020   
ელექტრონული ხელმისაწვდომობა   

წლები
 
  

 ვებგვერდით 
მუნიციპალიტეტთან დაკავშირების 
საშუალება   

სოც. ქსელით მუნიციპალიტეტთან 
დაკავშირების საშუალება 

ახდენს თუ არა 
მუნიციპალიტეტი 
ონლაინ 
გამოკითხვებს? 
   

ჩატარებული 
ონლაინ 
გამოკითხვების 
რაოდენობა 

2015 Borjomi.gov.ge Facebook, borjomimunicipality@gmail.com არა არა 

2016  Borjomi.gov.ge Facebook, borjomimunicipality@gmail.com არა არა 
2017 Borjomi.gov.ge Facebook, borjomimunicipality@gmail.com  არა არა 
2018  Borjomi.gov.ge Facebook, borjomimunicipality@gmail.com არა არა 
2019  Borjomi.gov.ge Facebook, borjomimunicipality@gmail.com არა არა 
2020 Borjomi.gov.ge Facebook, borjomimunicipality@gmail.com არა არა 
მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდამჭერი საბიუჯეტო პროგრამები 
წლები არის თუ არა გათვალისწინებული ბიუჯეტში (კი/არა) ასეთი პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხის რაოდენობა 
2015 არა 0 
2016 არა 0 
2017 არა 0 
2018 არა 0 
2019 არა 0 
2020 არა 0 
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 
წლები არის თუ არა 

მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტში განსაზღვრული 

მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებისთვის 
გამოყოფილი თანხის 

არსებობის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მიუთითოთ 
კრიტერიუმები, რითაც ხდება 

არსებობის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მიუთითოთ როგორ 
მიიღება გადაწყვეტილება 



მუნიციპალიტეტის სახელწოდება :  
მუნიციპალიტეტის ორგანო:  

 

 

თანხა მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებისთვის 

რაოდენობა, არსებობის 
შემთხვევაში 

ამ თანხის დანიშნულების 
განსაზღვრა 

მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებით 
განსაზღვრული თანხის 
განკარგვის თაობაზე 

2015 0 
2016 0 
2017 0 
2018 0 
2019 0 
2020 0 
არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყენებული მოქალაქეთა ჩართულობის ის 
ფორმები, რომელიც კანონში არ არის მითითებული 
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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4754/3-92/21
25-05-2021

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერს

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის საფუძველზე, კომპეტენციის ფარგლებში, გთხოვთ 

მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-4 კარით 

დარეგულირებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების რეალიზაციის 

მდგომარეობის შესახებ.

პასუხისთვის გთხოვთ, გამოიყენოთ თანდართული ცხრილი, ხოლო ის 

პასუხები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული დანართში 

მოცემულ ცხრილში ან არ მოხერხდება ცხრილის ფორმატით 

წარმოდგენა, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ტექსტის სახით. 

დანართი: 4 ფურცელი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ეკა სეფაშვილი



N 01-16/7089 7089-01-16-2-202106251803
25/06/2021

საქართველოს პარლამენტის წევრს

ეკა სეფიაშვილს

ქალბატონო ეკა, 

მიმდინარე წლის 31 მაისის 4754/3-92/21 მომართვის შესაბამისად, გიგზავნით 
მოთხოვნილ ინფორმაციას დანართის სახით. 

/იხ. დანართი1/

მირიან ქათამაძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



მუნიციპალიტეტის სახელწოდება : ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის ორგანო: ქობულეთის მერია  

დასახლების საერთო კრება
წლები ჩატარებული 

კრებების 
საერთო 
რაოდენობა

არჩეულ იქნა 
თუ არა 
დასახლების 
საერთო კრების 
რჩეული 
(კი/არა)

დასახლებაში რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა ინიცირებული 
კრებების რაოდენობა

კრებათა რაოდენობა 
რომელზეც მოხერხდა 
საერთო კრების წევრთა 
არანაკლებ 20% მობილიზება

შედგენილი 
სხდომის 
ოქმების 
რაოდენობა

2015 არა - - - -
2016 არა - - - -
2017 არა - - - -
2018 არა - - - -
2019 არა - - - -
2020 არა - - - -
პეტიცია
წლები წარდგენილ 

პეტიციათა 
საერთო 
რაოდენობა

Online პეტიიციის 
წარდგენის
შესაძლებლობა
(კი/არა)

ამომრჩეველთა 
მიერ 
ინიცირებული 
პეტიციის 
რაოდენობა

საერთო კრების მიერ 
ინიცირებული 
პეტიციის რაოდენობა

არ 
დაკმაყოფილებული
წარდგენილი 
პეტიციების 
რაოდენობა

პეტიციის 
რეგისტრაციაზე 
უარის ოდენობა, 
ძირითადი 
მიზეზები

2015 არა - - - -
2016 არა - - - -
2017 8 არა - - - -
2018 არა - - - -
2019 კი - - - -
2020 კი - - - -
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო
წლები შექმნილი იყო თუ არა შემადგენლობა ჩატარებული მრჩეველთა სულ მრჩეველთა რეალიზებულ 



მუნიციპალიტეტის სახელწოდება : ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის ორგანო: ქობულეთის მერია  

(რაოდენობა)მრჩეველთა საბჭო

ქალი მამაკაცი

სხდომების 
რაოდენობა

საბჭო 
იკრიბებოდა 
თუ არა 
კვარტალურად

საბჭოს მიერ 
შემუშავებულ 
რეკომენდაციათა 
რაოდენობა

რეკომენდაციათა 
რაოდენობა

2015 არა - - -
2016 კი 3 7 არა
2017 კი 3 7 არა
2018 კი 4 8 არა
2019 კი 4 8 არა
2020 კი 4 8 არა
მერის მიერ წარდგენილი ანგარიში
წლები წარადგინა თუ არა მერმა ანგარიში (კი/არა) არის თუ არა ანგარიში ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე (კი/არა)
2015 კი არა
2016 კი არა
2017 კი არა
2018 კი არა
2019 კი არა
2020 კი არა
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ წარდგენილი ანგარიში
წლები რამდენმა საკრებულოს წევრმა წარადგინა ანგარიში არის თუ არა ანგარიშები ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე

(არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ ლინკი 
ანგარიშზე)

2015 არა
2016 არა
2017 არა
2018 1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063504581044
2019 2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063504581044



მუნიციპალიტეტის სახელწოდება : ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის ორგანო: ქობულეთის მერია  

2020 20 http://kobuleti.org.ge/?cat=22
ელექტრონული ხელმისაწვდომობა
წლები ვებგვერდით 

მუნიციპალიტეტთან დაკავშირების 
საშუალება

სოც. ქსელით მუნიციპალიტეტთან 
დაკავშირების საშუალება

ახდენს თუ არა 
მუნიციპალიტეტი 
ონლაინ 
გამოკითხვებს?

ჩატარებული 
ონლაინ 
გამოკითხვების 
რაოდენობა

2015   X

2016   X
2017   X
2018   X
2019    1
2020    1
მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდამჭერი საბიუჯეტო პროგრამები
წლები არის თუ არა გათვალისწინებული ბიუჯეტში (კი/არა) ასეთი პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხის რაოდენობა
2015 არა -
2016 არა -
2017 არა -
2018 არა -
2019 კი 836 000 ლ.
2020 კი 836 000 ლ.
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება
წლები არის თუ არა 

მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტში 
განსაზღვრული თანხა 
მონაწილეობითი 

მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებისთვის 
გამოყოფილი თანხის 
რაოდენობა, არსებობის 
შემთხვევაში

არსებობის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მიუთითოთ 
კრიტერიუმები, რითაც ხდება 
ამ თანხის დანიშნულების 
განსაზღვრა

არსებობის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მიუთითოთ როგორ 
მიიღება გადაწყვეტილება 
მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებით 



მუნიციპალიტეტის სახელწოდება : ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
მუნიციპალიტეტის ორგანო: ქობულეთის მერია  

ბიუჯეტირებისთვის განსაზღვრული თანხის 
განკარგვის თაობაზე

2015 არა
2016 არა
2017 არა
2018 არა
2019 არა
2020 არა
არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყენებული მოქალაქეთა ჩართულობის ის 
ფორმები, რომელიც კანონში არ არის მითითებული
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4845/3-92/21
25-05-2021

აბაშის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარეს

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის საფუძველზე, კომპეტენციის ფარგლებში, გთხოვთ 

მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-4 კარით 

დარეგულირებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების რეალიზაციის 

მდგომარეობის შესახებ.

პასუხისთვის გთხოვთ, გამოიყენოთ თანდართული ცხრილი, ხოლო ის 

პასუხები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული დანართში 

მოცემულ ცხრილში ან არ მოხერხდება ცხრილის ფორმატით 

წარმოდგენა, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ტექსტის სახით. 

დანართი: 4 ფურცელი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ეკა სეფაშვილი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	11-11211721
თარიღი:	21/06/2021
პინი:	7043

	

	 	 	 	 საქართველოს	პარლამენტის	წევრს	ეკა	სეფაშვილს

	 	 ქალბატონო	ეკა

	 თქვენი	25-05-2021	N	4845/3-92/21	წერილის	პასუხად	გეგზავნებათ	ინფორმაცია	ადგილობრივი
თვითმართველობის	განხორციელებაში	მოქალაქეთა	ჩართულობის	ფორმების	რეალიზაციის
მდგომარეობის	შესახებ	თანდართული	ცხრილის	შესაბამისად.

მამუკა	კვიტაშვილი

აბაშის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს
თავმჯდომარე

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=11-11211721&pin=7043


მუნიციპალიტეტის სახელწოდება :  
მუნიციპალიტეტის ორგანო:  

დასახლების საერთო კრება 
წლები ჩატარებული 

კრებების 
საერთო 
რაოდენობა 

არჩეულ იქნა 
თუ არა 
დასახლების 
საერთო 
კრების 
რჩეული 
(კი/არა) 

დასახლებაში რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა ინიცირებული 
კრებების რაოდენობა 

კრებათა რაოდენობა 
რომელზეც მოხერხდა 
საერთო კრების წევრთა 
არანაკლებ 20% მობილიზება 

შედგენილი 
სხდომის 
ოქმების 
რაოდენობა 

2015      
2016 18 არა   18 
2017 18 არა   18 
2018 17 არა   17 
2019 7 არა   7 
2020 35 არა   35 
პეტიცია 
წლები წარდგენილ 

პეტიციათა 
საერთო 
რაოდენობა 

Online პეტიიციის 
წარდგენის 
შესაძლებლობა 
(კი/არა) 

ამომრჩეველთა 
მიერ 
ინიცირებული 
პეტიციის 
რაოდენობა 

საერთო კრების მიერ 
ინიცირებული 
პეტიციის რაოდენობა 

არ 
დაკმაყოფილებული 
წარდგენილი 
პეტიციების 
რაოდენობა 

პეტიციის 
რეგისტრაციაზე 
უარის ოდენობა, 
ძირითადი 
მიზეზები 

2015 0 არა 0 0 0 0 
2016 0 არა 0 0 0 0 



მუნიციპალიტეტის სახელწოდება :  
მუნიციპალიტეტის ორგანო:  

2017 8 კი 8 0 3 1 (არასაკმარისი 
ხელმოწ. 
რაოდენობა) 

2018 0 კი 0 0 0  
2019 3 კი 3 0 0  
2020 0  0   
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 
წლები შექმნილი იყო თუ არა 

მრჩეველთა საბჭო 
შემადგენლობა 
(რაოდენობა) 
 

ჩატარებული 
სხდომების 
რაოდენობა 

მრჩეველთა 
საბჭო 
იკრიბებოდა 
თუ არა 
კვარტალურად 

სულ მრჩეველთა 
საბჭოს მიერ 
შემუშავებულ 
რეკომენდაციათა 
რაოდენობა 

რეალიზებულ 
რეკომენდაციათა 
რაოდენობა 

ქალი მამაკაცი 

2015 კი 4 7 1 არა 1 1 
2016 კი 4 7 6 არა 6 6 
2017 კი 4 7 2 არა 2 2 
2018 კი 4 7 3 არა 3 3 
2019 კი 4 7 3 არა 3 3 
2020 კი 4 7 0 0 0 - 
მერის მიერ წარდგენილი ანგარიში 
წლები წარადგინა თუ არა მერმა ანგარიში (კი/არა) არის თუ არა ანგარიში ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე (კი/არა) 
2015 -  
2016 -  
2017 -  
2018 კი კი 
2019 კი კი 
2020 კი კი 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ წარდგენილი ანგარიში 



მუნიციპალიტეტის სახელწოდება :  
მუნიციპალიტეტის ორგანო:  

წლები რამდენმა საკრებულოს წევრმა წარადგინა ანგარიში არის თუ არა ანგარიშები ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე 
(არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ ლინკი 
ანგარიშზე) 

2015   
2016   
2017   
2018   
2019   
2020   
ელექტრონული ხელმისაწვდომობა   

წლები
 
  

 ვებგვერდით 
მუნიციპალიტეტთან დაკავშირების 
საშუალება   

სოც. ქსელით მუნიციპალიტეტთან 
დაკავშირების საშუალება 

ახდენს თუ არა 
მუნიციპალიტეტი 
ონლაინ 
გამოკითხვებს? 
   

ჩატარებული 
ონლაინ 
გამოკითხვების 
რაოდენობა 

2015 Abasha.ge Facebook   

2016  Abasha.ge Facebook   
2017 Abasha.ge Facebook   
2018  Abasha.ge Facebook   
2019  Abasha.ge facebook   
2020 Abasha.gov.ge facebook   
მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდამჭერი საბიუჯეტო პროგრამები 
წლები არის თუ არა გათვალისწინებული ბიუჯეტში (კი/არა) ასეთი პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხის რაოდენობა 
2015 არა - 
2016 არა - 
2017 არა - 
2018 არა - 
2019 არა - 



მუნიციპალიტეტის სახელწოდება :  
მუნიციპალიტეტის ორგანო:  

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

2020 არა - 
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 
წლები არის თუ არა 

მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტში განსაზღვრული 
თანხა მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებისთვის 

მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებისთვის 
გამოყოფილი თანხის 
რაოდენობა, არსებობის 
შემთხვევაში 

არსებობის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მიუთითოთ 
კრიტერიუმები, რითაც ხდება 
ამ თანხის დანიშნულების 
განსაზღვრა 

არსებობის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მიუთითოთ როგორ 
მიიღება გადაწყვეტილება 
მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებით 
განსაზღვრული თანხის 
განკარგვის თაობაზე 

2015 არა 
2016 არა 
2017 არა 
2018 არა 
2019 არა 
2020 არა 
არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყენებული მოქალაქეთა ჩართულობის ის 
ფორმები, რომელიც კანონში არ არის მითითებული 
2015 არ არის 
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

4774/3-92/21
25-05-2021

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერს

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის საფუძველზე, კომპეტენციის ფარგლებში, გთხოვთ 

მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-4 კარით 

დარეგულირებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმების რეალიზაციის 

მდგომარეობის შესახებ.

პასუხისთვის გთხოვთ, გამოიყენოთ თანდართული ცხრილი, ხოლო ის 

პასუხები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული დანართში 

მოცემულ ცხრილში ან არ მოხერხდება ცხრილის ფორმატით 

წარმოდგენა, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ტექსტის სახით. 

დანართი: 4 ფურცელი.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ეკა სეფაშვილი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	62-622116988
თარიღი:	18/06/2021
პინი:	4558

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ეკა	სეფაშვილს

ქალბატონო	 ეკა,	 სამტრედიის	 მუნიციპალიტეტის	 მერიაში	 შემოსული	 თქვენი
მომართვის	 N4774/3-92/21	 საფუძველზე	 გიგზავნით	 საქართველოს	 ორგანული
კანონის	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსის“	 მე-4	 კარით
დარეგულირებულ	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 განხორციელებაში
მოქალაქეთა	 ჩართულობის	 ფორმების	 რეალიზაციის	 მდგომარეობის	 შესახებ
შევსებულ	ცხრილს.

დანართი	ოთხი	ფურცელი.

გრიგოლ	დალაქიშვილი

სამტრედიის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი	(მოვალეობის
შემსრულებელი)

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=62-622116988&pin=4558


სამტრედიის მუნიციპალიტეტი  
 

 

დასახლების საერთო  კრება 
წლები ჩატარებული 

კრებების 
საერთო 
რაოდენობა 

არჩეულ იქნა 
თუ არა 
დასახლების 
საერთო 
კრების 
რჩეული 
(კი/არა) 

დასახლებაში რეგისტრირებულ 
ამომრჩეველთა ინიცირებული 
კრებების რაოდენობა 

კრებათა რაოდენობა 
რომელზეც მოხერხდა 
საერთო კრების წევრთა 
არანაკლებ 20% მობილიზება 

შედგენილი 
სხდომის 
ოქმების 
რაოდენობა 

2015 50 არა 0 50 50 
2016 50 არა 0 50 50 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 50 არა 0 50 50 
2020 50 არა 0 50 50 
პეტიცია 
წლები წარდგენილ 

პეტიციათა 
საერთო 
რაოდენობა 

Online პეტიიციის 
წარდგენის 
შესაძლებლობა 
(კი/არა) 

ამომრჩეველთა 
მიერ 
ინიცირებული 
პეტიციის 
რაოდენობა 

საერთო კრების მიერ 
ინიცირებული 
პეტიციის რაოდენობა 

არ 
დაკმაყოფილებული 
წარდგენილი 
პეტიციების 
რაოდენობა 

პეტიციის 
რეგისტრაციაზე 
უარის ოდენობა, 
ძირითადი 
მიზეზები 

2015       
2016       
2017 1 არა 1 1   



სამტრედიის მუნიციპალიტეტი  
 

 

2018       
2019       
2020      
 

სამოქალაქო  მრჩეველთა საბჭო 
წლები შექმნილი იყო თუ არა 

მრჩეველთა საბჭო 
შემადგენლობა 
(რაოდენობა) 
 

ჩატარებული 
სხდომების 
რაოდენობა 

მრჩეველთა 
საბჭო 
იკრიბებოდა 
თუ არა 
კვარტალურად 

სულ მრჩეველთა 
საბჭოს მიერ 
შემუშავებულ 
რეკომენდაციათა 
რაოდენობა 

რეალიზებულ 
რეკომენდაციათა 
რაოდენობა 

ქალი მამაკაცი 

2015 კი 6 10 2 არა 0  
2016 კი 6 10 1 არა 0  
2017 კი 6 10 1 არა 0  
2018 კი 6 10 2 არა 0  
2019 კი 6 10 1 არა 0  
2020 კი 6 10 1 არა 0  
 

მერის მიერ წარდგენილი ანგარიში 
წლები წარადგინა თუ არა მერმა ანგარიში (კი/არა) არის თუ არა ანგარიში ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე (კი/არა) 
2015 არა არა 
2016 არა არა 
2017 კი კი 
2018 კი კი 
2019 კი კი 
2020 კი კი 

 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ წარდგენილი ანგარიში 

წლები რამდენმა საკრებულოს წევრმა წარადგინა ანგარიში არის თუ არა ანგარიშები ხელმისაწვდომი ვებგვერდზე 



სამტრედიის მუნიციპალიტეტი  
 

 

(არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ ლინკი 
ანგარიშზე) 

2015   კი    15                            არა 
2016  კი    15 არა 
2017 კი         24 კი 
2018 კი         24 კი 
2019 კი         24 კი 
2020 კი         24 კი 
 

ელექტრონული ხელმისაწვდომობა 
წლები
 
  

 ვებგვერდით 
მუნიციპალიტეტთან დაკავშირების 
საშუალება   

სოც. ქსელით მუნიციპალიტეტთან 
დაკავშირების საშუალება 

ახდენს თუ არა 
მუნიციპალიტეტი 
ონლაინ 
გამოკითხვებს? 
   

ჩატარებული 
ონლაინ 
გამოკითხვების 
რაოდენობა 

2015 Samtredia.com.ge Samtredia Municipality Hall   

2016  Samtredia.com.ge Samtredia Municipality Hall   
2017 Samtredia.com.ge Samtredia Municipality Hall   
2018  Samtredia.com.ge Samtredia Municipality Hall   
2019  Samtredia.com.ge Samtredia Municipality Hall   
2020 Samtredia.com.ge Samtredia Municipality Hall   

 
მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდამჭერი საბიუჯეტო პროგრამები 

წლები არის თუ არა გათვალისწინებული ბიუჯეტში (კი/არა) ასეთი პროგრამებისთვის გამოყოფილი თანხის რაოდენობა 
2015 კი 718.8 ათასი ლარი 
2016 კი 805.6 ათასი ლარი 
2017 კი 98.3 ათასი ლარი 
2018 კი 1.6 ათასი ლარი 



სამტრედიის მუნიციპალიტეტი  
 

 

 

2019 კი 710.0 ათასი ლარი 
2020 კი 747.4 ათასი ლარი 
 

 
მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 

წლები არის თუ არა 
მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტში განსაზღვრული 
თანხა მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებისთვის 

მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებისთვის 
გამოყოფილი თანხის 
რაოდენობა, არსებობის 
შემთხვევაში 

არსებობის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მიუთითოთ 
კრიტერიუმები, რითაც ხდება 
ამ თანხის დანიშნულების 
განსაზღვრა 

არსებობის შემთხვევაში, 
გთხოვთ, მიუთითოთ როგორ 
მიიღება გადაწყვეტილება 
მონაწილეობითი 
ბიუჯეტირებით 
განსაზღვრული თანხის 
განკარგვის თაობაზე 

2015 არა 
2016 არა 
2017 არა 
2018 არა 
2019 არა 
2020 არა 
 
 
არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყენებული მოქალაქეთა ჩართულობის ის 
ფორმები, რომელიც კანონში არ არის მითითებული 
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  



სამტრედიის მუნიციპალიტეტი  
 

 

 


