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აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომი მიზნად ისახავს იმის დადგენას, თუ რამდენად ხდება 

ადგილობრივ თვითმმართველობებში მოსახლეობის საჭიროებების შესწავლა. იყენებენ 

თუ არა კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოქალაქეთა მმართველობით პროცესებში 

ჩართულობის მექანიზმებს და რამდენად აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობას.  

ამ მიზნებისათვის გავეცანით ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

საქართველოს კანონს და მასში განხორციელებულ ცვლილებებს მოქალაქეთა 

ჩართულობის უზრუნველყოფის კუთხით. გავეცანით, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საბიუჯეტო პროცესებსა და მის აქტორებს. 

ასევე, რათა შეგვესწავლა რამდენად ხდება განხორციელებული ცვლილებების 

პრაქტიკული იმპლემენტაცია, ჩავატარეთ კვლევა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. 

კვლევა გულისხმობდა ფოკუს ჯგუფებსა და ჩაღრმავებულ ინტერვიუებს, ასევე 

რაოდენობრივ კვლევას. ამის საშუალებით ვეცადეთ დაგვედგინა - აქვს თუ არა 

მოსახლეობას ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ? რა ფორმით ხდება 

მოსახლეობის საჭიროებების დაფიქსირება სტრატეგიული მნიშვნელობის 

დოკუმენტებში და როგორია მოსახლეობის ზოგადი განწყობები ადგილობრივი 

თვითმმართველობის მიმართ.  

ასევე, ჩვენს საკვლევ თემასთან მიმართებით ვეცადეთ წარმოგვედგინა საუკეთესო 

პრაქტიკა, რომელიც დანერგილია მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში და წარმატებით 

უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჩართულობას ადგილობრივ მმართველობით 

პროცესებში და შესაბამისად, მათი საჭიროებების ასახვას ბიუჯეტსა თუ სხვა 

დოკუმენტებში.  

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ჩვენი ნაშრომის მკითხველთ ვთავაზობთ 

ჩვენს რეკომენდაციებსა და შენიშვნებს. 
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Abstract 

Our work aims to define if there is a practice of assessing the needs of the population in local-

governments and does the local government use those mechanisms, wich are meant to involve 

citizens in governance processes by the legislation and does people have any information about 

their rights of being involved in governmental proesses. 

To find out the answers about our questions we decided to get more information about Georgian 

local govermnet law and to learn more about the changes that were made to make people more 

involved in governmental processes. Also, we decided to learn about budgeting processes in local 

government and got more information about the actors which are involved in those processes. 

After we got all these infromaiton, we decided to find out how all these mechanisms work in real 

life. For that purpose we decided to have reaserch at Ozurgeti municipality. The survey included 

focus groups and quantitative research. 

Also we tried to find out more about the best practices relaited to our topic and based on all these 

information we tried to represent our recommendations. 

 

 

 

 

 

 

 

 


