
მოქალაქეთა 
ჩართულობის 

ცენტრი

მოქალაქეთა  
მიღების საათები:

10:00 - 18:00სთ. 
 / 13:00-14:00 სთ - შესვენება /

chaerte@sca.ge
www.sca.ge 

მისამართი: 
ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. N 37 

ტელ: (+995 577) 999 025 /  (+995 322) 28 54 79 

ეს პუბლიკაცია მომზადებულია აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ, 
ევროკავშირის, გაეროს განვითარების პროგრამის და ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მხარდაჭერით და,  
შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს მათ შეხედულებებს.



აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ა ნო ბა ში მო ქა ლა ქე თა 
ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბი სათ ვის, მოქ მე დებს მო
ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რი, იგი წარ მო ად გენს 
ინო ვა ცი ურ სის ტე მას, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს ფი ზი კურ 
და ელექ ტ რო ნულ სივ რ ცე ებს. ცენ ტ რის მი ზა ნი ა, გა ი
ზარ დოს უმაღ ლე სი საბ ჭოს: 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა 

სა ჯა რო ო ბა 

ცენ ტ რის ამო ცა ნე ბი ა:
zz უმაღ ლეს საბ ჭო ში მო ქა ლა ქე თა მი ღე ბა 

zz მო ქა ლა ქე ე ბის ხელ შეწყო ბა უმაღ ლე სი საბ ჭო სათ
ვის წე რი ლე ბით, გან ცხა დე ბე ბით თუ სხვა დო კუ მენ
ტე ბით მო მარ თ ვი სას 

zz უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა 

zz და გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბის და ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა
ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა

zz უმაღ ლე სი საბ ჭოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ შე ნო ბა ში ექ ს
კურ სი ე ბის და გეგ მ ვა და ჩა ტა რე ბა

zz უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე სა ხებ სა ინ ფორ მა ციო მა სა ლე
ბის მომ ზა დე ბა გავ რ ცე ლე ბა

zz მო ქა ლა ქე თა მო საზ რე ბე ბის, შე ნიშ ვ ნე ბის და რე კო
მენ და ცი ე ბის მი ღე ბა სა კა ნონ მ დებ ლო თუ სა ზე დამ
ხედ ვე ლო საქ მი ა ნო ბი სას

zz სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე სის შე სა ხებ მო ქა ლა ქე თა 
ინ ფორ მი რე ბა და მა თი ჩარ თ ვა

zz უმაღ ლე სი საბ ჭოს ონ ლა ინ სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა

ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რი არის სრუ ლად ადაპ ტი რე ბუ ლი 
სივ რ ცე მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის, სა დაც ისი ნი ზედ მე ტი ბა
რი ე რე ბის გა რე შე შეძ ლე ბენ მი ი ღონ ამომ წუ რა ვი ინ
ფორ მა ცია საბ ჭო ზე და იქ მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე, 
ჩარ თუ ლო ბის მე ქა ნიზ მებ ზე, სერ ვი სებ სა და აქ ტი ვო
ბებ ზე. 

ჩარ თუ ლო ბის ცენ ტ რის სპე ცი ა ლუ რად მოწყო ბილ და 
სრუ ლად ხელ მი საწ ვ დომ სივ რ ცე ში მო ქა ლა ქე ებს ასე
ვე აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა:

zz გა ი ა რონ კონ სულ ტა ცია და მი ი ღონ დახ მა რე ბა 
ცენ ტ რის თა ნამ შ რომ ლე ბის გან

zz ჩა ნიშ ნონ შეხ ვედ რა საბ ჭოს დე პუ ტატ თან ან წარ
მო მად გე ნელ თან, თა ნამ შ რომ ლის დახ მა რე ბით 

zz შეხ ვ დ ნენ უმაღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტებს ან  საბ
ჭოს სხვა წარ მო მად გე ნელ პი რებს

zz გა ეც ნონ დე პუ ტა ტე ბის მო ქა ლა ქე ებ თან შეხ ვედ
რის გრა ფიკს 

zz მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია და გეგ მილ ღო ნის ძი ე ბებ ზე

zz შე ი ტა ნონ გან ცხა დე ბა ან წე რი ლი ელექ ტ რო ნუ
ლად

zz თვა ლი ადევ ნონ სხდო მე ბის ონ ლა ინ ტრან ს ლა
ცი ას

 

უმაღლესი საბჭოს მოქალაქეთა ჩართულობის 
ელექტრონული სივრცეა chaerte.sca.ge, სადაც 

შესაძლებლობა გაქვთ, ჩაერთოთ საბჭოს 
საქმიანობაში პეტიციის, კომენტარების, 

საკუთარი მოსაზრებების, კითხვების გაზიარებით, 
განცხადებების შეტანით, საშვის ან შეხვედრის 

ჩანიშვნის მოთხოვნით და ა.შ. 


