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საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

2018 წლის 14 ნოემბრის N9986/01 კორესპონდენციიის პასუხად გაცნობებთ, რომ
არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივას“ შენიშვნებისა და მოსაზრებების შესახებ
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს შემდეგი
პოზიცია: ორგანიზაციის მიერ მითითებულია, რომ „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების
სტრატეგიაში 2019-2023“ არ არის გათვალისწინებული კონკრეტული ღონისძიებები. ამასთან
დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-20 მუხლის მე-2
ნაწილის შესაბამისად,

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის მომზადების,

სტრატეგიული

დოკუმენტის მიღების/გამოცემის და განხორციელების წესი განისაზღვრება საქართველოს
კანონმდებლობით. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30 დეკემბრის N629 დადგენილებით
დამტკიცებული

„პოლიტიკის

დაგეგმვის

სახელმძღვანელოს“

მიხედვით,

მულტისექტორული/სექტორული სტრატეგია შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან: შესავალი,
სიტუაციის ანალიზი, ხედვა, მიზნები, ამოცანები, ბენეფიციარები, მოსალოდნელი შედეგები,
ინდიკატორები,

განხორციელების

მექანიზმები,

საპროგნოზო

ღირებულიბა,

რისკები,

მონიტორინგი და შეფასება. პოლიტიკის დოკუმენტის, ხოლო გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის

მიზენებისათვის,

სტრატეგიული

დოკუმენტის

სტრუქტურა

არ

მოიაზრებს

კონკრეტული ღონისძიებების გათვალისწინებას. ამასთან დაკავშირებით სახელმძღვანელოში
მითითებულია, რომ პოლიტიკის დოკუმენტის/სტრატეგიის შემუშავების შემდგომ ხდება
სამოქმედო გეგმის შედგენა. გეგმის შედგენის მთავარი ამოცანა აქტივობების სწორად
განსაზღვრაა.

სამოქმედო

გეგმაში

განსაზღვრული

უნდა

იყოს

კონკრეტული

აქტივობა,

შესრულების ინდიკატორი, ბიუჯეტი, დაფინანსების წყარო, განმახორციელებელი, პარტნიორი
ორგანიზაცია, შესაძლო რისკები და განხორციელების ვადა. ამდენად, სტრატეგიაში ვერ მოხდება
კონკრეტული ღონისძიებების ასახვა.
ამდენად, როგორც აღნიშნულია სახელმძღვანელოში, სტრატეგიის შემუშავების შემდგომ
უნდა მოხდეს სამოქმედო გეგმის შემუშავება. შესაბამისად, კანონმდებლობიდან გამომდინარე,
სამინიტროს მიერ მოხდა მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის პროექტის
შემუშავება, სამოქმედო გეგმის შედგენაზე კი ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა. სამოქმედო გეგმაში
კონკრეტული ღონისძიებები სტრატეგიაში დასახული მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად
გაიწერება. აქვე აღსანიშნავია, რომ ამოცანების შესაბამისად, სამოქმედო გეგმაში აისახება, როგორც
სამინისტროს სისტემაში შემავალი და დაქვემდებარებაში არსებული დაწესებულებების, ასევე
სხვადასხვა უწყებების მიერ დაგეგმილი აქტივობები.
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-5 მუხლიდან გამომდინარე, გარემოსდაცვით
შეფასებას

ექვემდებარება კოდექსის დანართებით განსაზღვრული საქმიანობები, და რომ ეს

საქმიანობები უნდა განხორციელდეს

მხოლოდ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების

შემდეგ. ამდენად, თუ „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის“ სამოქმედო
გეგმაში განსაზღვრება ისეთი საქმიანობა, რომელიც ექვემდება გარემოზე ზემოქმედების
შეფასებას, კანონმდებლობის შესაბამისად, მოხდება გზშ-ს ჩატარება, რა დროსაც უკვე იქნება
შესაძლებელი დადგინდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების
ხასიათი.
ამდენად, „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის 2019-2023“ შედგენა
და შემდგომ სკრინინგის პროცედურისათვის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროში წარდგენა მოხდა კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით.
პატივისცემით,

მზია გიორგობიანი

მინისტრის მოადგილე

