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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” შეისწავლა  2020 წლის (შემდეგში: 
საანგარიშო/საკვლევი პერიოდი) ქალაქ ბათუმის 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს მიერ 
გაწეული საქმიანობა. ანგარიშის ფარგლებში წარმოგიდგენთ ინფორმაციას საკრებულოს 
საქმიანობის შესახებ  შემდეგი მიმართულებებით:

 ● მიღებული მნიშვნელოვანი სამართლებრივი აქტები;

 ● კონტროლის ფუნქციის განხორციელება;

 ● კომისიების, საბჭოებისა და ფრაქციების საქმიანობა;

 ● საკრებულოს თანამდებობის პირთა კავშირი ბიზნესთან და შეუთავსებელი საქმიანობა;

 ● მოქალაქეთა ჩართულობა და ანგარიშვალდებულება;

 ● გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა;

 ● საკრებულოს ხარჯები.

ანგარიში ასევე მოიცავს ძირითად მიგნებებსა და რეკომენდაციებს, რომელთა 
გათვალისწინებაც დაეხმარება 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების შემდეგ დაკომპლექტებულ საკრებულოს მომავალ საქმიანობაში.

ანგარიშის საფუძვლად გამოყენებულია საკრებულოდან გამოთხოვილი ინფორმაცია, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” დაკვირვებები და მედიის მასალები.

ორგანიზაციამ საკრებულოს 2017-2019 წლების საქმიანობის შეფასების ანგარიში 2020 
წლის მარტში გამოაქვეყნა.

 

 

 

 

https://transparency.ge/ge/post/tvitmmartveli-kalak-batumis-municipalitetis-sakrebulos-sakmianobis-angarishi
https://transparency.ge/ge/post/tvitmmartveli-kalak-batumis-municipalitetis-sakrebulos-sakmianobis-angarishi
https://transparency.ge/ge/post/tvitmmartveli-kalak-batumis-municipalitetis-sakrebulos-sakmianobis-angarishi
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თავი 1. ძირითადი მიგნებები 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის მუშაობის დადებითი 
ტენდენციები:

 ● ბათუმის საკრებულოს არცერთი სხდომა არ ჩაშლილა: საანგარიშო პერიოდში 
საკრებულოში სულ 22 სხდომა გაიმართა, მათგან 7 - რიგგარეშე;

 ● გაიმართა საკრებულოს ბიუროს 30 სხდომა;

 ● ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 22-ვე სხდომა კანონის მოთხოვნათა 
დაცვით დაანონსდა, ასევე, კვორუმის არარსებობის გამო არ ჩაშლილა მუდმივმოქმედი 
კომისიების სხდომები.

სამართლებრივი აქტები:

 ●  ბათუმის საკრებულომ 2020 წელს 43 დადგენილება მიიღო, მათგან 42 დადგენილების 
ინიციატორი მუნიციპალიტეტის მერი იყო, 1-ის კი - საკრებულოს თავმჯდომარე.

 ● საკრებულოს კომისიებმა და ფრაქციებმა ინიცირების წესით საკრებულოს სხდომაზე 
განსახილველად წარადგინეს 7-7 სამართლებრივი აქტი.

 ● სამართლებრივი ზედამხედველობის ორგანოს მხრიდან 4 სამართლებრივ აქტზე 
მომზადდა უარყოფითი დასკვნები, 2 შემთხვევაში საკრებულომ ზედამხედველობის 
ორგანოს მიერ გაცემული მითითებები გაითვალისწინა, 2 შემთხვევაში კი აქტი 
არსებული რედაქციით მიიღო;

 ● საკრებულომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების 
შეტანის შესახებ, მერის ინიციატივით, 4-ჯერ იმსჯელა და 4 დადგენილება მიიღო; 
საკრებულომ მერის მიერ წარდგენილ 6 საკითხს მხარი არ დაუჭირა;

 ● ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2-ჯერ იმსჯელა ადგილობრივი 
მოსაკრებლების შესახებ;

 ● საკრებულის 2018 წლის 11 აპრილის დადგენილებით განსაზღვრულ მუნიციპალიტეტის 
ქონების მართვისა და განკარგვის წესში ცვლილება არ განხორციელებულა;

 ● საკრებულოს წინაშე მუნიციპალიტეტის მერს არ წარუდგენია სამართლებრივი აქტის 
პროექტი, მუნიციპალიტეტის სახელით დადებულ ხელშეკრულებაზე თანხმობის/
მოწონების გაცემაზე;

 ● ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის 
შესახებ საკრებულოს დადგენილება არ მიუღია.

 ● საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის ან ეთიკის 
კოდექსის დარღვევებზე არ უმსჯელია.
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კონტროლის ფუნქციის განხორციელება

 ● ბათუმის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის ყოფილი მერის, ლაშა კომახიძის პირადი 
განცხადების საფუძველზე გადადგომის შესახებ არ უმსჯელია. საკრებულომ კომახიძის 
გადაწყვეტილება ცნობად მიიღო, არც რიგგარეშე სხდომა მოუწვევია საკითხის 
განსახილველად.

 ● ბათუმის 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ საკრებულომ 
4-ჯერ იმსჯელა და მიიღო შესაბამისი დადგენილებები. 4-ვე ინიციატივა ბათუმის 
იმდროინდელ მერს ეკუთვნოდა.

 ● საკრებულოს ინფორმაციის (სხდომების ოქმების) თანახმად, საანგარიშო პერიოდში 
საკრებულოს სხდომებზე სისტემატურად იწვევდნენ მერს, მერის მოადგილეებს, 
სხვა თანამდებობის პირებს. აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან 
განხილვის თემები იყო: მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, საპრივატიზებო ნუსხა, 
განაშენიანების გენერალური გეგმა და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში 
სხვადასხვა რეგულირების წესის მოყვანა და ა.შ.

კავშირები ბიზნესთან, არადეკლარირებული ქონება, შეუთავსებელი  საქმიანობა:

 ● ქალაქ ბათუმის საკრებულოში პრობლემურ ფაქტს ამ დრომდე წარმოადგენს 
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციის არასრულად 
შევსება -  2020 წელს გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, საკრებულოს 3 
თანამდებობის პირმა დეკლარაციები არასრულად/ხარვეზიანად შეავსო. 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები:

 ● საკვლევ პერიოდში, ქალაქ ბათუმის საკრებულოში შრომის ანაზღაურების მიზნით 
1,341,386 ლარი გაიცა. 

 ● თანამშრომელთა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მივლინებებზე ქალაქ ბათუმის 
საკრებულოში, 2020 წელს სულ 2,256 ლარი დაიხარჯა. 

 ● საკრებულოს თანამდებობის პირებმა 2020 წელს საწვავზე მუნიციპალური ბიუჯეტიდან 
25,715 ლარი დახარჯეს. ეს თანხა საკრებულოს 15 თანამდებობის პირისთვის 
გამოყოფილი მანქანების ექსპლუატაციისთვის დაიხარჯა.

 ● საკრებულოს კუთვნილი 10 ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური 
მომსახურებისთვის 2020 წელს 27,340 ლარი დაიხარჯა.

 ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭო:

 ● ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭომ 
შეიმუშავა 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა, თუმცა გენდერული თანასწორობის 
საბჭო, წინა წლების მსგავსად, 2020 წელსაც პასიური იყო - არ მოუხდენია რეაგირება 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მომხდარ პრობლემურ ფაქტებზე, რომლებიც 
გენდერულ უთანასწორობას, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციას გამოხატავს;

https://transparency.ge/ge/blog/batumis-municipalitetis-tanamdebobis-pirebis-arasrulad-shevsebuli-deklaraciebi-0
https://transparency.ge/ge/blog/batumis-municipalitetis-tanamdebobis-pirebis-arasrulad-shevsebuli-deklaraciebi-0
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 ● საბჭოს თავმჯდომარის წლიურ ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ საბჭოს წევრებმა 
საკუთარი შემოსავლებით რამდენიმე მარტოხელა დედას მიაწოდეს სურსათი, ასევე, 
მისი ინიციატივით, გაიმართა ონლაინ ტრენინგი ხელსაქმით დაკავებული ქალებისთვის 
პროდუქციის ონლაინ გაყიდვაზე.

 ● არ მოუმზადებია წინადადებები და რეკომენდაციები აჭარის უმაღლესი საბჭოს ან 
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოებისთვის; 

 ● საკვლევ პერიოდში, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს  სამართლებრივი აქტის ანალიზი არ განუხორციელებია.

http://batumicc.ge/files/uploads/2020clis_depuattebis_angarishi/natalia_zoidze_2020_weli.pdf
http://batumicc.ge/files/uploads/2020clis_depuattebis_angarishi/natalia_zoidze_2020_weli.pdf
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თავი 2. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 
შესახებ
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმოადგენს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოს, რომელიც საქართველოს 
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ დადგენილი 
წესით ახორციელებს თვითმმართველობას ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში, აგრეთვე 
კანონით დადგენილ ფარგლებში კონტროლს უწევს აღმასრულებელი ორგანოს - 
მერიის და მერიის თანამდებობის პირების საქმიანობას, ახორციელებს საქართველოს 
კონსტიტუციით, სხვა საკანონმდებლო აქტებითა და საკრებულოს რეგლამენტით მისთვის 
განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

ქალაქ ბათუმის საკრებულოს 25 წევრი ჰყავს, რომელთაგან 9 წევრი არჩეულია 
ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქებიდან, ხოლო 16 წევრი არჩეულია 
პროპორციული წესით. 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მანდატების 
რაოდენობა შემდეგნაირად გადანაწილდა:

http://www.batumicc.ge/index.php?l=1&menu=23
http://www.batumicc.ge/index.php?l=1&menu=23
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2020 წელს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის პოზიცია დატოვა ლაშა სირაბიძემ, 
რომელიც შარშან „ქართული ოცნების“ პროპორციული სიით აჭარის უმაღლეს საბჭოში 
აირჩიეს. მის პოზიციაზე 2021 წლის იანვარში ნატალია ზოიძე აირჩიეს. მანამდე ზოიძე 
ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარე იყო. 
ვაკანტური ადგილი ბესარიონ გოგოტიშვილმა დაიკავა.

შეიცვალა იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეც - 
საპარლამენტო არჩევნების წინ, თემურ კახიძემ „ქართული ოცნებიდან“ „ევროპულ 
საქართველოში“ გადაინაცვლა. საკრებულოს უმრავლესობამ მას კომისიის 
თავმჯდომარეობაც დაატოვებინა, თანამდებობაზე კი დავით მახარაძე აირჩია.

საკრებულოში საკითხების წინასწარი მომზადების, გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის 
ხელის შეწყობის, მერიის სტრუქტურული ერთეულებისა და საკრებულოს მიერ დაფუძნებული 
იურიდიული პირების კონტროლის მიზნით, საკრებულო თავისი შეხედულებისამებრ 
ქმნის კომისიას. ქალაქ ბათუმის საკრებულოში საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით 
შექმნილია  5 კომისია:

1. განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისია

2. ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

3.  საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისია

4. ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია

5. იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია

 ბათუმის საკრებულოში 5 ფრაქცია მუშაობს:

1. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”

2. „ქართული ოცნება - კონსერვატორები”

3. „ქართული ოცნება - მრეწველები”

4. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”

5. „ბათუმი“

ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” 2020 წლის ბოლოსთვის 
შედგებოდა 10 წევრისგან: ბესარიონ გოგოტიშვილი, ნატალია ზოიძე, ირაკლი პატარიძე, 
დიმიტრი ჭეიშვილი, გოჩა მგელაძე, სულიკო თებიძე, თამაზ სალუქვაძე, ელგუჯა ანდრიაძე, 
ირაკლი თოფურიძე, თამაზ დევაძე.

ფრაქცია „ქართული ოცნება - კონსერვატორები“ აერთიანებს 3 წევრს: ნატალია ძიძიგურს, 
ნერიმან ცინცაძეს, მიხეილ ართმელაძეს.

https://batumelebi.netgazeti.ge/news/325214/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/325214/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/325214/
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ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაში“ ასევე შედის 3 წევრი: მირდატ ქამადაძე, 
ნოდარ დუმბაძე, ლევან ანთაძე1.

ფრაქცია „ბათუმი“ შედგება 3 წევრისგან: რაულ თავართქილაძე, არჩილ მამულაძე, ელგუჯა 
ანდრიაძე. რაულ თავართქილაძე ბათუმის საკრებულოში „ევროპული საქართველოს” 
სიით მოხვდა, შემდეგ კი პარტია დატოვა. არჩილ მამულაძე „საქართველოს პატრიოტთა 
ალიანსის” წევრია, ელგუჯა ანდრიაძე დამოუკიდებელი დეპუტატია, თუმცა მმართველ 
პარტიას უჭერს მხარს.

ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველების” შემადგენლობაში 3 ადამიანია: ანზორ 
დევაძე, დავით მახარაძე და ზურაბ ნაკაიძე2.

საკრებულოს მუშაობის ორგანიზების მიზნით შეიქმნა საკრებულოს ბიურო, რომლის 
შემადგენლობაში შედიან: საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის 
პირველი მოადგილე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, საკრებულოს კომისიებისა 
და ფრაქციების თავმჯდომარეები.

1 ლევან ანთაძემ ბათუმის საკრებულოს დატოვა - 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობიდან“ აირჩიეს. მის ნაცვლად ბათუმის საკრებულოში ნაზი ფუტკარაძე შევიდა.
2 ზურაბ ნაკაიძე 2020 წლის 2 ივლისამდე ფრაქცია „ქართული ოცნების” წევრი იყო, თუმცა 
უმრავლესობის რიგებიდან (პარტიიდან და ფრაქციიდან) თემურ კახიძის გარიცხვის შემდეგ ფრაქცია 
„ქართული ოცნება - მრეწველებში” გაწევრიანდა ფრაქციის დაშლის თავიდან ასარიდებლად.

https://batumelebi.netgazeti.ge/news/168968/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/168968/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/195521/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/195521/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/350301/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/350301/
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თავი 3. ზოგადი სტატისტიკა

3.1. საკრებულოს სხდომათა რაოდენობა
საანგარიშო პერიოდში, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 15 სხდომა 
გაიმართა, აქედან 7 რიგგარეშე სხდომა ბათუმის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის 
ინიციატივით მოიწვიეს. საკრებულოს სხდომები არ ჩაშლილა, რადგანაც ქვორუმი 
ყოველთვის არსებობდა. ბათუმის საკრებულოში ასევე გაიმართა ბიუროს 30 სხდომა.

3.2. საკრებულოში დარეგისტრირებული პეტიციები
საკვლევ პერიოდში, ბათუმის საკრებულოში მხოლოდ 1 პეტიცია დარეგისტრირდა. 
პეტიციის ავტორები ითხოვდნენ ბათუმის ტერიტორიაზე ჰაიდარ აბაშიძის ბიუსტის დადგმას. 
როგორც საკრებულო განმარტავს, პეტიცია ხარვეზით წარადგინეს - ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანომ ხელმოწერების არასაკმარისი რაოდენობის გამო არ 
განიხილა პეტიცია და განხილვაზე უარის შესახებ პეტიციის ავტორს აცნობა. 
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თავი 4. მნიშვნელოვანი მოვლენები

4.1. მუნიციპალიტეტის მერის, ლაშა კომახიძის გადადგომა
2020 წლის 16 ივლისს ბათუმის მერი, ლაშა კომახიძე გადადგა.  მასთან ერთად, 
თანამდებობა დატოვა ვიცე-მერმა, ჯაბა ტუღუშმა. თანამდებობის დატოვებამდე 
კომახიძემ მოადგილედ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ადმინისტრაციის 
ხელმძღვანელი, არჩილ ჩიქოვანი დანიშნა.

კომახიძის გადადგომაზე ინფორმაცია მანამდეც ვრცელდებოდა: მედიაში აქტიურად 
განიხილებოდა მასსა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შორის შესაძლო უთანხმოების 
საკითხი. 13 ივლისს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე კომახიძე ამომრჩევლებსა და 
დაინტერესებულ მხარეებს პირდებოდა კითხვებზე პასუხის გაცემას, თუმცა დაპირებული 
შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებთან არ შედგა. კომახიძემ ერთკვირიანი შვებულება 
აიღო, 16 ივლისს კი თქვა, რომ თანამდებობას ტოვებდა.

გადადგომის თარიღი - 16 ივლისი შემთხვევით არ ყოფილა შერჩეული. კომახიძეს 
განცხადება თუნდაც 2 დღით ადრე რომ დაეწერა, რიგგარეშე არჩევნები, 2020 წლის 
ოქტომბერში, საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნების პარალელურად 
გაიმართებოდა. 16 ივლისს გადადგომით კი მან არჩილ ჩიქოვანისთვის 2021 წლის 
თვითმმართველობის არჩევნებამდე მერის მოვალეობის შესრულება უზრუნველყო. 
კომახიძეს განცხადება თუნდაც 2 დღით ადრე რომ დაეწერა, რიგგარეშე არჩევნები, 2020 
წლის ოქტომბერში, საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნების პარალელურად 
გაიმართებოდა.

მთელ პროცესს გამჭვირვალობის ნაკლებობა, გადაწყვეტილების დასაბუთება და 
დემოკრატიული პრინციპების უგულებელყოფა სდევდა.  საკრებულოს არც კი უმსჯელია 
ლაშა კომახიძის გადადგომაზე, არ მოუწვევია რიგგარეშე სხდომა და, შესაბამისად, არც 
მოქალაქეებს მიეცათ საშუალება, კითხვები დაესვათ მათი არჩეულებისთვის. ამ დროს 
კი არაერთი დაუდასტურებელი ცნობა ვრცელდებოდა იმის შესახებ, რომ ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობა ერეოდა ამ საკადრო საკითხში და აიძულებდა კომახიძეს 
მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებას. 

საკრებულოს უმრავლესობის წევრებს არც არჩილ ჩიქოვანის მერის მოადგილედ, 
შემდეგ კი მერის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნაზე დაუსვამთ კითხვები - პირი, 
რომელსაც ბათუმის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლების მხრიდან არავითარი პირდაპირი 
ლეგიტიმაცია არ ჰქონდა/არ აქვს, ქალაქის აღმასრულებელ რგოლს ჩაუდგა სათავეში.

საკრებულოს უმრავლესობას არ შეუსრულებია საკუთარი მოვალეობა. მან პარტიული 
ინტერესები ამომრჩეველთა საჭიროებებსა და კითხვებზე მაღლა დააყენა, რითაც 
პრაქტიკულად ყველა შესაძლებლობა გაუშვა ხელიდან, შემდგარიყო ძლიერ 
მაკონტროლებლად, რომელიც იცავს მოქალაქეთა ინტერესებს.

https://batumelebi.netgazeti.ge/news/289505/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/289505/
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4.2. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამები
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამებიდან აღსანიშნავია შემდეგი 
პროგრამები: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ავარიული შენობების 
რეაბილიტაცია, საცხოვრისის მშენებლობა, ინკლუზიური განათლებისა და დამატებითი 
საგანმანათლებლო მომსახურების დაფინანსება/ხელშეწყობა

4.3. მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვა
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტებიდან 2020 წელს ბათუმის საკრებულომ 
დაამტკიცა მუნიციპალიტეტის განაშენიანების რეგულირების გეგმის ზონირების ნაწილი, 
„ბათუმი - მწვანე ქალაქის“ სამოქმედო გეგმა და ასევე, ცვლილებები შეიტანა ბათუმის 
მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში.
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თავი 5. კონტროლის ფუნქციის განხორციელება
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის მიხედვით, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულო უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოებისა და ამ 
ორგანოების თანამდებობის პირების საქმიანობა გააკონტროლოს, მათი ანგარიშები 
მოისმინოს და შეაფასოს. ამავე კოდექსის 48-ე მუხლის მიხედვით, მერი ვალდებულია 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მოსახლეობის წინაშე.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის “გ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, 
კონტროლის განხორციელების მექანიზმებია:

 ●    მერისთვის უნდობლობის გამოცხადება

 ●    საკრებულოს წევრის მიერ კითხვის დასმა და ინტერპელაცია

 ●    სხდომაზე მიწვევა

 ●    ანგარიშების მოსმენა

 ●    დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარება

 ●    მიღებულ გადაწყვეტილებათა აღსრულებაზე კონტროლი

 ●    ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი

5.1. მერიის თანამდებობის პირთა ანგარიშის მოსმენა
არასრულყოფილი და ფრაგმენტულია ბათუმის საკრებულოს მიერ გამოგზავნილი 
პასუხი საკრებულოს მიერ კონტროლის მექანიზმების გამოყენებაზე დასმულ კითხვებთან 
დაკავშირებით. მოწოდებულ საჯარო ინფორმაციაში არ ჩანს, თუ რამდენჯერ იყვნენ 
მიწვეულები მერიის თანამდებობის პირები საკრებულოში ჩატარებული საქმიანობის 
ანგარიშის წარსადგენად. წერილში მხოლოდ ისაა აღნიშნული, რომ 2020 წელს მერიის 
თანამდებობის პირთა მიწვევას საკრებულოში სისტემური ხასიათი ჰქონდა.

5.2. შეკითხვის უფლებამოსილების გამოყენება
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრს უფლება აქვს, შეკითხვით მიმართოს 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, გამგებელს/მერს, 
სხვა თანამდებობის პირს და მიიღოს პასუხი. შესაბამისი ორგანოები და თანამდებობის 
პირები ვალდებულნი არიან, ერთი კვირის ვადაში უპასუხონ მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრის შეკითხვას. კითხვის ავტორთან შეთანხმებით, ეს ვადა შეიძლება 
გაგრძელდეს არაუმეტეს 10 დღე.

მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მერიას კითხვით 2020 წელს საკრებულოს 5-მა 
წევრმა: არჩილ მამულაძემ, ნატალია ზოიძემ, ნატალია ძიძიგურმა, რაულ თავართქილაძემ 
და დავით მახარაძემ მიმართა. საკრებულოდან მოწოდებული წერილის თანახმად, ყველა 
კითხვას მერიამ დროულად უპასუხა.   

https://docs.google.com/document/d/1G94CzVKMZteGw3CiOZPiffr9PNbe85Jd/edit?usp=sharing&ouid=112148969424758700307&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1d7ExNHRHUmPmiSv00Ou0lOb5PR0Joimk/view?usp=sharing
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5.3. ბიუჯეტის კონტროლი 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია, განიხილოს და დაამტკიცოს 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი, შეიტანოს ცვლილებები მიღებულ ბიუჯეტში, 
გააკონტროლოს და შეაფასოს ბიუჯეტის შესრულება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისა 
და ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების პროექტებს შეიმუშავებს და საკრებულოში 
დასამტკიცებლად წარადგენს ქალაქის მერი, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს 
დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებას.

საბიუჯეტო წლის დასასრულიდან მაქსიმუმ 2 თვის ვადაში ქალაქის მერი საკრებულოს 
წარუდგენს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს. ამასთან, ბიუჯეტის 
შესრულების ანგარიშისა და აუდიტორული დასკვნის გამოქვეყნებიდან 2 კვირის ვადაში 
ხდება რეგლამენტით დადგენილი ფორმებით საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა. ბიუჯეტის 
შესრულების ანგარიშს განიხილავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო საზოგადოებრივ 
დარბაზთან ერთად.

მერი ან მერის მიერ დანიშნული უფლებამოსილი პირი წარადგენს საკრებულოს წინაშე 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს და ახსნა-განმარტებებს ამ ანგარიშთან დაკავშირებით 
გამოთქმულ შენიშვნებზე. საკრებულო თანამომხსენებლის ფორმით ისმენს 
დამოუკიდებელი აუდიტისა და საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის დასკვნებს, 
და საკრებულოს აპარატის უფროსის მოხსენებას საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის 
შედეგებთან დაკავშირებით; შემდეგ კი იწყება დებატები და საკრებულო ბიუჯეტის წლიური 
ანგარიშის დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის შესახებ იღებს გადაწყვეტილებას.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი საკრებულომ 2019 წლის 
25 დეკემბრის N35 დადგენილებით დაამტკიცა. საკრებულომ 2020 წელს ბიუჯეტში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ სულ 4-ჯერ იმსჯელა და ოთხივე განხილვის ინიციატორი 
მუნიციპალიტეტის მერი იყო. 

5.4. დამოუკიდებელი აუდიტი
საკრებულოს წევრთა არანაკლებ 1/3 უფლებამოსილია, მოითხოვოს დამოუკიდებელი 
აუდიტის მოწვევა. დამოუკიდებელი აუდიტის მოწვევის მოთხოვნაში მითითებულია ის 
საკითხები, რომლებიც დამოუკიდებელმა აუდიტორმა უნდა შეისწავლოს. საბოლოო 
ანგარიში და დასკვნა წარედგინება საკრებულოს, ეგზავნება სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურს და ქვეყნდება საჯაროდ. საკრებულოს დამოუკიდებელი აუდიტორი შეიძლება 
მოწვეული იყოს არაუმეტეს წელიწადში ერთხელ.

საანგარიშო პერიოდში, ბათუმის საკრებულოს არ მოუწვევია დამოუკიდებელი აუდიტორი.

5.5. საკრებულოს მიერ განხილული საკითხები
2020 წელს საკრებულომ ბათუმის მერის მიერ წარმოდგენილ 6 საკითხს მხარი არ 
დაუჭირა, კერძოდ:

1. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხ ლის 
მე-8 ნაწილითა და 125 3 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საჯარიმო ქვით რის 
(ოქმის) ფორმის, მისი შევსების, ჩაბარების, წარმოებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4749146?publication=4
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4749146?publication=4
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წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 19 მარტის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 
მუნი ციპა ლი ტე ტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. მოიხსნა 29.01.2020 წლის 
ბიუროს სხდომაზე, მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში ენობრივი სისწორის თვალსაზრისით 
შეთანხმების მიზნით.

2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. ბათუმში, გორგილაძის 
ქ.N88-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი 
განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. მოიხსნა ბიუროს 24.02.2020 
წლის  სხდომაზე დამატებითი შესწავლის მიზნით.

3. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ზღვისპირა პლაჟის 
მონაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთან 
დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
მოიხსნა ბიუროს 24.02.2020 წლის  სხდომაზე დამატებითი შესწავლის მიზნით.

4. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობ რივი 
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიის ავტო სატ-
რან სპორ ტო საშუალებებით) ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში 
გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობების, 
ნებართვის გაცემისა და ფასის გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის, უწყებრივი სანე-
ბართვო რეესტრის (ჟურნალის) და კონკურსის წესით გამოვლენილ გამარჯვებულ თან 
გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმების და სანებართვო მოწმობის შევსებისა და 
აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი ტე ტის 
საკრებულოს 2018 წლის 28 ივნისის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპა ლი ტეტის საკ რე ბუ ლოს დადგენილების პროექტი. მოიხსნა 
ბიუროს 1.09.2020 წლის სხდომაზე, დამატებითი შესწავლის მიზნით.

5. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქალაქ ბათუმში, 
გოგებაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 145 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში 
გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 
მიცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი. მოიხსნა ბიუროს 26.11.2020 წლის სხდომაზე, დამატებითი შესწავლის მიზნით.

6. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებუ-ლი, ქალაქ ბათუმში, 
გორგილაძის ქ.N91-ში მდებარე 45 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარით სარგებლობაში გადაცემასთან 
დაკავშირებით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის 
შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 
მოიხსნა ბიუროს 26.11.2020 წლის სხდომაზე, დამატებითი შესწავლის მიზნით.
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მიღებული ინფორმაციით ასევე გაირკვა, რომ საანგარიშო პერიოდში, საკრებულოს 
უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესასწავლად და 
შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მოსამზადებლად, აგრეთვე საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით არ შეუქმნია 
სათათბირო ორგანოები (მრჩეველთა საბჭო, სამოქალაქო მრჩეველთა კომიტეტი) და არ 
განუსაზღვრავს მათი საქმიანობის წესი. საკრებულოში დროებითი სამუშაო ჯგუფიც არ 
შექმნილა.

5.6. საკრებულოს მიერ ინიცირებული საკითხები
საანგარიშო პერიოდში საკრებულოს ინიციატივით განიხილეს 8 საკითხი. აქედან, 5 
საკითხზე შესაბამისი განკარგულებაა მიღებული, ხოლო 1 საკითხი ჯერ კიდევ განხილვის 
საგანია. განხილული საკითხებიდან 8-დან 7 საკითხი მემორიალური დაფებს, ბიუსტის 
დადგმას და სახელდებას ეხება:

N ინიცირებული საკითხები მიღებული 
გადაწყვეტილება

 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 
სექტემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი

ნორმატიული ადმინისტრაციული სამართლებრივი 
აქტის მიღების მიზეზია საქართველოს ორგანულ 
კანონში ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსში“ განხორციელებული ცვლილებები, ასევე 
წარმოდგენილი პროექტით დასაშვები გახდება 
ობიექტური გარემოებების არსებობისას, გადაუდებელი 
აუცილებლობით გამოწვეული საკითხების გადასაწყვეტად  
საკრებულოს სხდომის ჩატარება დისტანციურად 
სათანადო ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების 
გამოყენებით - ინიციატორი ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე - სულიკო 
თებიძე

საკრებულოს

განკარგულება N22,

30/04/2020 წ.

2 „ბათუმში ცენტრალურ პარკში ფოსტის მონუმენტის 
განთავსების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს განკარგულების პროექტი

  საკრებულოს

განკარგულება N36,

31/07/2020 წ.

https://drive.google.com/file/d/18g6oCT00ll1LOCUFF32QlzeCLUi8d-9T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18g6oCT00ll1LOCUFF32QlzeCLUi8d-9T/view?usp=sharing
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3 „ზურაბ გორგილაძის ბიუსტის განთავსების შესახებ“ 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
განკარგულების პროექტი

საკრებულოს

განკარგულება N1,

30/01/2020 წ.

4  „ქალაქ ბათუმში, ნ. ბარათაშვილის ქ.N14/ზ.გორგილაძის 
ქ.N2-ში არსებულ საცხ.სახლზე გიორგი ერქომაიშვილის 
მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე”  ქალაქ 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი

საკრებულოს

განკარგულება N9,

25/02/2020 წ.

5  „ქალაქ ბათუმში, მაიაკოვსკის ქუჩის ნაწილისთვის 
წმინდა დიაკონი სევერიანე აჭარელი აღმსარებელის 
სახელის მინიჭების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

საკრებულოს

განკარგულება N30,

30/06/2020 წ.

6  „ქალაქ ბათუმში, ფარნავაზ მეფის ქ. N47-ში არსებულ 
საცხოვრებელ სახლზე ნიკოლოზ თოფურიძის 
მემორიალური დაფის განთავსების თაობაზე“ ქალაქ 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი

განკარგულება:

გ-15.152119620

7  „ქალაქ ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქ. N26 ბ-ში არსებულ 
საცხოვრებელ სახლზე ფერიდე აცამბას მემორიალური 
დაფის განთავსების თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 განკარგულება:

გ-15.152119619

8  „ქალაქ ბათუმში, ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე არსებული 
ვარდების სკვერისთვის სახელის გადარქმევისა და 
ზურაბ გორგილაძის სახელის მინიჭების თაობაზე“ ქალაქ 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტი

განხილვის ეტაპზეა

5.6. ინტერესთა კონფლიქტი
მიღებული ინფორმაციით დადგინდა, რომ საკვლევ პერიოდში საკრებულოს არ 
გამოუვლენია რაიმე სახის გადაცდომა, ინტერესთა კონფლიქტი, თანამდებობრივი 
შეუთავსებლობა მერის საქმიანობაში, მათ შორის სახელმწიფო შესყიდვების პროცესშიც. 
ამასთან, ბათუმის საკრებულოს არ უმსჯელია საკრებულოს წევრის თანამდებობრივი 
შეუთავსებლობის ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაზე. 

2021 წელს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ დამატებით მოამზადა 
კვლევა საკრებულოს წევრისა და განათლების, კულტურის კომისიის თავმჯდომარის, 
ირაკლი პატარიძის სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ: როგორც აღმოჩნდა, ირაკლი 

https://transparency.ge/ge/blog/batumis-sakrebulos-cevrisa-da-misi-sizis-kompaniebis-milioniani-sargebeli-batumis
https://transparency.ge/ge/blog/batumis-sakrebulos-cevrisa-da-misi-sizis-kompaniebis-milioniani-sargebeli-batumis
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პატარიძისა და მისი სიძის კომპანიები სისტემატურად იმარჯვებენ ბათუმის მუნიციპალური 
იურიდიული პირების მიერ გამოცხადებულ შესყიდვებში, შედეგად კი კომპანიების მიერ 
მიღებულმა შემოსავალმა 1,2 მილიონ ლარს გადააჭარბა. შემოსავლის 67% საკრებულოს 
კომისიის თავმჯდომარესთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა სწორედ იმ ა(ა)იპებიდან 
მიიღეს, რომელთა კონტროლი თავად ირაკლი პატარიძეს ევალება.

ამ კვლევას ბათუმის საკრებულო არ გამოხმაურებია, რამაც აჩვენა, რომ საკრებულოში 
არ არსებობს პოლიტიკური ნება გამჭვირვალობის დონის ასამაღლებლად და კორუფციის 
პრეცენციის გასაძლიერებლად.

5.7. ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები
საანგარიშო პერიოდში ბათუმის საკრებულომ მოსაკრებლების შესახებ 2-ჯერ იმსჯელა 
(დადგენილებები: 30.04.2020 #20 და #21), გადასახადების შესახებ კი საკრებულოს 
არ უმსჯელია.

5.8. არასაპატიო და საპატიო გაცდენები
მიღებული ინფორმაციით დადგინდა, რომ 2020 წელს საკრებულოს წევრები საკრებულოს, 
საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიების სხდომებს მხოლოდ საპატიო მიზეზით 
აცდენდნენ. საკრებულოს წევრის საპატიო/არასაპატიო გაცდენის თაობაზე საკრებულოს 
რეგლამენტით არაფერია გაწერილი, რის გამოც საპატიო გაცდენის დოკუმენტაციის 
წარმოება არ ხდება.
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თავი 6. კომისიებისა და ფრაქციების საქმიანობა

6.1. საკრებულოს კომისიები
2020 წელს ბათუმის საკრებულოს კომისიების 62 სხდომა გაიმართა. კვორუმის 
არარსებობის გამო არცერთი სხდომა არ ჩაშლილა

ჩატარებული სხდომების რაოდენობა კომისიების მიხედვით:

საანგარიშო პერიოდში საკრებულოს მიერ განსახილველი სამართლებრივი აქტების 
პროექტების კანონმდებლობასთან შესაბამისობაზე იურიდიულ და საპროცედურო 
საკითხთა კომისიამ 16 დასკვნა მოამზადა.

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიამ საკრებულოს ცალკეული 
სამართლებრივი აქტებისა და პროცედურული საკითხების რეგლამენტთან შესაბამისობის 
კონტროლისას გამოავლინა შეუსაბამობის შემთხვევები, რომლებიც კომისიამ 
საკრებულოს მიაწოდა და დროულად აღმოიფხვრა.

საკვლევ პერიოდში, საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად განათლების, კულტურის, 
ტურიზმისა და სპორტის კომისიამ წარადგინა 7 სამართლებრივი აქტი, სხვა კომისიებმა 
კი მხოლოდ 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტზე შენიშვნები და რეკომენდაციები წარადგინეს. 

საანგარიშო პერიოდში, სამართლებრივი აქტების პროექტების განხილვის პროცესში 
იწვევდნენ მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებს, ხოლო კომისიებში სამუშაოდ, 
დროებით ან კომისიის უფლბამოსილების ვადით სხვა პირი/პირები არ მოუწვევიათ. 
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6.2. საკრებულოს ფრაქციები
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 5 ფრაქცია მუშაობს:

1. ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო”:

2. ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება - მრეწველები”:

3. ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება - კონსერვატორები”:

4. ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”:

5. ფრაქცია ,,ბათუმი”

2020 წელს ფრაქციებმა საკრებულოს ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციული 
სამართლებრივი აქტის პროექტების, წერილობითი ინიციატივების, შუამდგომლობების 
სახით შემდეგი საკითხები წარუდგინეს:

- „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველომ“ - 2021 წლის პირველად 
ბიუჯეტზე შენიშვნები/რეკომენდაციები;

- „ქართული ოცნება - კონსერვატორებმა“  - 3.02.2020 წ. N84-12 - მუნიციპალიტეტის 
ფარგლებში მიწის ნაკვეთების მოკვლევა და ე.წ „მიწის ოქროს ფონდის“ შექმნა 
შემდგომში ადრეული სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების 
მშენებლობისათვის;  COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები; 2021 
წლის პირველად ბიუჯეტზე შენიშვნები/რეკომენდაციები

- „ქართული ოცნება - მრეწველები“ - 2021 წლის პირველად ბიუჯეტზე შენიშვნები/
რეკომენდაციები;

- „ბათუმი“ - ქალაქ ბათუმში, შემოერთებულ ტერიტორიაზე, ახალსოფლის 
დასახლებაში ავგიის ქუჩის სახელის ცვლილებისა და მეგობრობის სახელის მინიჭების 
თაობაზე  (14/07/2020წ. N11/247 წერილი); 2021 წლის პირველად ბიუჯეტზე შენიშვნები/
რეკომენდაციები
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თავი 7. კავშირები ბიზნესთან, არადეკლარირებული ქონება, 
შეუთავსებელი საქმიანობა
საკრებულოს საქმიანობის შესწავლისას მნიშვნელოვანია საკრებულოს წევრების 
ბიზნესთან კავშირის დადგენა, არადეკლარირებული ქონებისა და შეუთავსებელი 
საქმიანობის შემთხვევების მონიტორინგი. 

7.1. კანონმდებლობის მოთხოვნა და პასუხისმგებლობა
საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონის 
თანახმად, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს თანამდებობის პირები 
არიან:

 ●    საკრებულოს თავმჯდომარე

 ●    საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

 ●    საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

 ●    საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

კანონის შესაბამისად, პირი ვალდებულია თანამდებობაზე განწესებიდან ორი თვის 
ვადაში წარადგინოს საჯარო სამსახურის ბიუროში თანამდებობის პირის ქონებრივი 
მდგომარეობის დეკლარაცია. ამასთანავე, მთავრობის 2014 წლის 12 თებერვლის 
დადგენილებით განსაზღვრულია იმ თანამდებობის პირთა რეესტრი, რომელთათვისაც 
სავალდებულოა თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციის შევსება. აღნიშნული 
დადგენილების თანახმად, დეკლარაციის შევსების ვალდებულება აქვთ საკრებულოს 
თავმჯდომარეს, თავმჯდომარის მოადგილეს, საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების 
თავმჯდომარეებს

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირის თანამდებობრივი შეუთავსებლობის 
საკითხები წესრიგდება „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 
კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით, რომლის თანახმადაც:

 ● საჯარო მოსამსახურეს უფლება არა აქვს, ეკავოს რაიმე თანამდებობა რომელიმე 
საწარმოში;

 ● საჯარო მოსამსახურე ვალდებულია მინდობის ხელშეკრულების საფუძველზე, 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სამსახურის ვადის გავლისას 
სხვას გადასცეს სამართავად მის საკუთრებაში არსებული სამეწარმეო საქმიანობის 
სუბიექტის საწარმოს კაპიტალის წილი (აქციათა პაკეტი);

 ● საჯარო მოსამსახურეს უფლება არა აქვს, იყოს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტის 
მუდმივმოქმედი ხელმძღვანელი, საკონტროლო, სამეთვალყურეო და სარევიზიო 
ორგანოების წევრი;
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 ● საჯარო მოსამსახურეს არ აქვს სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების უფლება 
-  მას მხოლოდ აქციებისა და წილის ფლობა შეუძლია.

,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ” 2020 წლის 15 აპრილს გამოაქვეყნა 
კვლევა, სადაც ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის თანამდებობის 
პირთა ქონებრივ დეკლარაციებში არსებული დარღვევები გამოიკვლია. დავადგინეთ, 
რომ ომარ მახარაძეს, ანზორ დევაძეს და მირდატ ქამადაძეს ქონებრივი დეკლარაციები 
არასრულად ჰქონდათ შევსებული ან/და დაუდგინდათ კანონის მოთხოვნათა დარღვევა. 

https://transparency.ge/ge/blog/batumis-municipalitetis-tanamdebobis-pirebis-arasrulad-shevsebuli-deklaraciebi-0
https://transparency.ge/ge/blog/batumis-municipalitetis-tanamdebobis-pirebis-arasrulad-shevsebuli-deklaraciebi-0
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თავი 8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები 
2020 წელს

8.1. საკრებულოში გაცემული ხელფასი
საკვლევ პერიოდში, ქალაქ ბათუმის საკრებულოში შრომის ანაზღაურების მიზნით 
1,341,386 ლარი გაიცა. საკრებულოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ იძლევა 
საშუალებას, დავადგინოთ ამ თანხიდან რა ნაწილია ხელფასი, დანამატი. მოწოდებული 
ინფორმაცია მხოლოდ იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ დავაჯამოთ თანამდებობის 
პირების, საკრებულოს წევრების (რომელთაც თანამდებობა არ უკავიათ), აპარატის 
თანამშრომლებისა და შტატგარეშე დასაქმებულების შრომის ანაზღაურება:

შრომის ანაზღაურება ბათუმის საკრებულოში 2020 წელს

საკრებულოს თანამდებობის პირები 627,871

სხვა თანამდებობის პირები 10,768

საკრებულოს აპარატის დასაქმებულები 451,856

შტატგარეშე თანამშრომლები 250,891

სულ 1,341,386

 8.2. სამივლინებო ხარჯები
თანამშრომელთა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მივლინებებზე ქალაქ ბათუმის 
საკრებულოში, 2020 წელს სულ 2,256 ლარი დაიხარჯა. სამივლინებო ხარჯების 
ამგვარი კლება, ცხადია, კოვიდ-19-ის გავრცელების შედეგად მიმდინარე პანდემიას და 
დაწესებულ შეზღუდვებს უკავშირდება

8.3. ავტომობილები, საწვავის და სატელეფონო ხარჯები
საკრებულოს თანამდებობის პირებისთვის, 2020 წელს საწვავზე მუნიციპალური 
ბიუჯეტიდან 25,715 ლარი დაიხარჯა. აღნიშნული თანხა საკრებულოს 15 თანამდებობის 
პირისთვის გამოყოფილი მანქანების ექსპლუატაციისთვის დაიხარჯა. საკრებულოს 
კუთვნილი 10 ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურებისთვის კი 2020 
წელს 27,340 ლარი დაიხარჯა.

საკრებულომ თანამდებობის პირებისა და აპარატის თანამშრომლების სატელეფონო 
კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად 2020 წელს 20,546 ლარი დახარჯა. 
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პრობლემები და რეკომენდაციები
კონტროლის განხორციელება

 ● საკრებულოს წევრები უფრო აქტიურად უნდა აწარმოებდნენ საზედამხედველო 
საქმიანობას, კერძოდ უფრო ხშირად უნდა იყენებდნენ შეკითხვის დასმის უფლებას, 
იბარებდნენ საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების თანამდებობის 
პირებს და მსჯელობდნენ მერისთვის უნდობლობის გამოცხადებაზე;

 ● საკრებულომ უნდა გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილება დამოუკიდებელი 
აუდიტორის მოწვევის თაობაზე;

 ● მნიშვნელოვანია, რომ სავალდებულო გახდეს მერიის თანამდებობის პირთათვის 
საკრებულოს წინაშე ანგარიშის ჩაბარება.

საკრებულოს სხდომები

 ● უმჯობესია, საკრებულომ შეამციროს რიგგარეშე სხდომების რაოდენობა, რათა 
ინტერესთა ჯგუფების მობილიზების ხარისხი გაუმჯობესდეს და მოქალაქეთა 
ჩართულობა, სხდომაზე განსახილველი საკითხებისთვის მომზადების შესაძლებლობა 
და სათათბირო ორგანოს გამჭვირვალობა გაიზარდოს.

ანგარიშვალდებულება

 ● მნიშვნელოვანია, რომ საკრებულოს რეგლამენტით განისაზღვროს სხდომის 
გაცდენების საპატიო და არასაპატიო მიზეზები. ასევე, აუცილებებლია საპატიო 
გაცდენის დოკუმენტაციის წარმოება;

 ● მიუხედავად არსებული პროგრესისა, მაინც არსებობს აუცილებლობა იმისა, რომ 
საკრებულოს წევრებმა სწორად შეავსონ ქონებრივი დეკლარაციები, ასახონ 
საკუთარი და ოჯახის წევრების კუთვნილი ქონება და წილები კომპანიებში,  მიუთითონ 
საწარმოებიდან მიღებული შემოსავალი და კანონით დადგენილი წესით დატოვონ 
კომპანიების მმართველი პოზიციები.

საზოგადოების ჩართულობა

 ● მნიშვნელოვანია, რომ ჩატარებული სხდომების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია 
დროულად განთავსდეს საკრებულოს ვებ-გვერდზე;

 ● საკრებულოს ოფიციალური ვებ-გვერდი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას 
წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრების საქმიანობის შესახებ, რათა საკრებულოს 
წევრების ანგარიშვალდებულება უზრუნველყოფილი იქნას და ამომრჩევლებს 
ინფორმაცია პროაქტიურად მიეწოდოთ

გენდერული თანასწორობის საბჭო

 ● აუცილებელია, საბჭომ გაზარდოს ინიცირებული პროექტების, რეკომენდაციებისა 
და წინადადებების რაოდენობა თბილისის საკრებულოში ან/და საქართველოს 
პარლამენტში გენდერული თანასწორობის საბჭოსთვის წარსადგენად.
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