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შესავალი:
საერთაშორისო	გამჭვირვალობა	-	საქართველო”	აფასებს	ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტის		
საკრებულოს	(შემდეგში	-	ზუგდიდის	საკრებულო)	2020	წელს	გაწეულ		საქმიანობას.	

ანგარიში	 ეფუძნება	 საკრებულოდან	 გამოთხოვილ,	 საკრებულოს	 ოფიციალურ	 ვებ-
გვერდზე	არსებულ	ინფორმაციასა	და	ჩვენი	ორგანიზაციის	დაკვირვებებს.	

კვლევის	საანგარიშო	პერიოდი	მოიცავს	2020	წელს.

“საერთაშორისო	 გამჭვირვალობა-საქართველომ”	 ზუგდიდის	 საკრებულოს	 საქმიანობა	
2020	წელსაც	შეაფასა,	რომლის	საანგარიშო	პერიოდი	მოიცავდა	2017	წლის	ნოემბრიდან	
2019	წლის	ჩათვლით	დროის	მონაკვეთს.	

თავი 1. ძირითადი მიგნებები
	⚫ საანგარიშო	 პერიოდში	 ნაწილობრივ	 გაუმჯობესდა	 ზუგდიდის	 საკრებულოს	
საზედამხედველო	ფუნქციები		ზუგდიდის	მერიისა	და	იურიდიული	პირების	საქმიანობაზე,	
საკრებულომ,	 “საერთაშრისო	 გამჭვირვალობა-საქართველოს”	 რეკომენდაციის	
საფუძველზე,	 მხარი	 დაუჭირა	 ფუნქციების	 არმქონე	 შპს	 “ზუგდიდაგროსერვისის”	
გაუქმებას,	რაც	რესურსების	მართვის	თვალსაზრისით	მნიშვნელოვანი	გაუმჯობესებაა

	⚫ საკრებულოს	 მერიის	 საქმიანობაში	 და,	 მათ	 შორის	 სახელმწიფო	 შესყიდვების	
პროცესში,	ინტერესთა	კონფლიქტი	ან	რაიმე	სახის	გადაცდომა	არ	გამოუვლენია.

	⚫ ზუგდიდის	საკრებულომ	18	სხდომა	გამართა,	მათ	შორის	6	სხდომა		რიგგარეშე	იყო;

	⚫ ზუგდიდის	საკრებულომ	42	დადგენილება	მიიღო,	რომელთაგან	35	დადგენილების	
ავტორი/ინიციატორი	ზუგდიდის	მერია	იყო,	7	დადგენილებისა	კი	-		საკრებულო;	

	⚫ ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 თანამდებობის	 პირებიდან	 დეკლარაცია	
ხარვეზებით	ორმა	შეავსო;	

	⚫ ამავე	 პერიოდში	 საკრებულოს	 ექვსი	 ფრაქციიდან	 ინიციატივა	 მხოლოდ	 ორმა	
-	 “ქართული	 ოცნება-დემოკრატიული	 საქართველომ”	 და	 “კონსერვატორებმა”	
წარადგინეს,	 ფრაქციებს	 -	 “ერთიანი	 ნაციონალური	 მოძრაობა”,	 “მრეწველები”,	
“მწვანეები”	და	“ევროპული	საქართველო”		საკრებულოსთვის	ერთი	ინიციატივითაც	
კი	არ	მიუმართავთ;

	⚫ ფრაქციათა	მიერ	გაწეული	საქმიანობის	მინიმალური	მაჩვენებლების	პარალელურად,	
შეუსაბამოდ	დიდია	მათ	ფუნქციონირებაზე	ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტის	მიერ	გაწეული	
ხარჯები,	რომელმაც	ჯამში	276,826	ლარი	შეადგინა;

	⚫ 2020	წლის	მდგომარეობით	საკრებულოს	50	წევრს	შორის	მხოლოდ	7	ქალია,	რაც	
საერთო	რაოდენობის	14%-ია;

https://www.transparency.ge/ge/post/zugdidis-sakrebulos-sakmianobis-shepaseba
http://zugdidi.mun.gov.ge/ge/genderuli-statistika
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	⚫ ზუგდიდის	 საკრებულოში	 მუშაობს	 გენდერული	 თანასწორობის	 საბჭო,	 თუმცა,	 წინა	
პერიოდის	 მსგავსად,	 საბჭოს	 არ	 განუხორციელებია	 არც	 სამართლებრივი	 აქტების	
ანალიზი	და	არც	ექსპერტიზა	საკანონმდებლო	აქტის	პროექტებზე.		არ	შემუშავებულა	
გენდერული	თანასწორობის	უზრუნველსაყოფად	განხორციელებული	ღონისძიებების	
მონიტორინგისა	 და	 შეფასების	 სისტემა.	 საბჭოს	 საკრებულოსთვის	 ანგარიში	 არ	
წარუდენია,	ასევე	არ	მოუმზადებია	წინადადებები	და	რეკომენდაციები;

	⚫ საანგარიშო	 პერიოდში	 საკრებულოს	 სხდომები	 ჯამურად	 333-ჯერ	 გააცდინეს,	 მათ	
შორის,	321-ჯერ	-	არასაპატიო	მიზეზით.	საკრებულოს	წევრები	კომისიების	სხდომებში	
431-ჯერ	არ	მონაწილეობდნენ,	მათგან	425	არასაპატიო	მიზეზით	გააცდინეს;

	⚫ საკრებულოს	 წევრთა	 შორის	 საკრებულოს	 ყველაზე	 მეტი	 სხდომა	 (16	 სხდომა)	
არასაპატიო	 მიზეზით	 ფრაქცია	 “მწვანეების”	 წევრმა,	 ზვიად	 ყორშიამ	 გააცდინა,	
კომისიის	ყველაზე	მეტი	სხდომა	(31	სხდომა)	არასაპატიო	მიზეზით	ფრაქცია	“ევროპული	
საქართველოს”	წევრმა,	ირაკლი	ღურწკაიამ	და	 	ფრაქცია	“ერთიანი	ნაციონალური	
მოძრაობის”	წევრმა,	მალხაზ	ციკუტანიამ	გააცდინეს;

	⚫ 2020	 წელს	 ზუგდიდის	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 სიტყვით	 გამოსვლის	 უფლებით	 არ	
უსარგებლია	საკრებულოს	25	წევრს,	მათ	შორის	თანამდებობის	ოთხი	პირია;

	⚫ 2020	წელს	საკრებულოს	კომისიების	სხდომებზე	სიტყვის	უფლებით	არ	უსარგებლია	
საკრებულოს	 16	 წევრს.	 საკრებულოს	 50	 წევრიდან	 41	 არ	 გამოსულა	 მოხსენებით	
საკრებულოს	წინაშე;

	⚫ ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტის	2020	წლის	ბიუჯეტით	საკრებულოს	ხარჯებისთვის	ჯამში	
1,316,000	 ლარი	 იყო	 გათვალისწინებული,	 საიდანაც	 სახელფასო	 ანაზღაურების	
ხარჯებმა	 1,036,444	ლარი	 შეადგინა,	 17,200	ლარი	 გაიცა	 საკრებულოს	 აპარატის	
თანამშრომლებზე	ფულადი	ჯილდოს	სახით,	საკრებულომ	74,112	ლარის	ღირებულების	
42,2	ტონა	(42,257	ლიტრი)	საწვავი	გახარჯა.	

	⚫ ზუგდიდის	 საკრებულოს	 მიერ	გახარჯული	 საწვავიდან	 საკრებულოს	თავმჯდომარემ,	
მამუკა	წოწერიამ	და	მისმა	მოადგილეებმა	-	ბესიკ	ჭეჟიამ	და	თაზო	ფაცაციამ	2020	წელს	
ჯამში	14,637	ლიტრი	საწვავი	მოიხმარეს,	ჯამური	ღირებულებით	25,954	ლარი,	რაც	
ზუგდიდის	საკრებულოს	მიერ	ამავე	პერიოდში	გახარჯული	საწვავის	34.6%	შეადგენს.
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თავი 2. ზოგადი ინფორმაცია ზუგდიდის საკრებულოს შესახებ
ზუგდიდის	 საკრებულო	 ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტის	 წარმომადგენლობითი	 ორგანოა,	
რომელიც	 ახორციელებს	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსით“	
განსაზღვრვულ	უფლებამოსილებებს	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში,	აგრეთვე	კანონით	
დადგენილ	ფარგლებში	კონტროლს უწევს აღმასრულებელი ორგანოსა და ამ ორგანოს 
თანამდებობის პირების საქმიანობას,	 ახორციელებს	 საქართველოს	 კონსტიტუციით,	
სხვა	 საკანონმდებლო	 აქტებითა	 და	 საკრებულოს	 რეგლამენტით	 განსაზღვრულ	 სხვა	
უფლებამოსილებებს.

ზუგდიდის	საკრებულოს	50 წევრი	ჰყავს,	რომელთაგან	35 წევრი	აირჩა	ადგილობრივ	
ერთმანდატიან	მაჟორიტარულ	საარჩევნო	ოლქებში,	ხოლო	15 წევრი	–	პროპორციული	
წესით.

საკრებულოს	 წევრთა	 შორის	 მხოლოდ	 7	 ქალია,	 რაც	 საერთო	 რაოდენობის	 14%-ია.	
საკრებულოს	 ქალი	 წევრებიდან	5	 იკავებს	თანამდებობას,	 მათ	 შორის	 ერთი	 კომისიის	
თავმჯდომარეა,	ორი	-	ფრაქციის,	ორი	კი	ფრაქციის	თავმჯდომარის	მოადგილეა.

საკრებულოში	საკითხების	წინასწარი	მომზადების,	გადაწყვეტილებათა	შესრულებისათვის	
ხელის	შეწყობის,	მერიის	სტრუქტურული	ერთეულებისა	და	საკრებულოს	მიერ	დაფუძნებული	
იურიდიული	 პირების	 კონტროლის	 მიზნით,	 საკრებულო	 თავისი	 შეხედულებებისამებრ	
ქმნის	 კომისიებს.	 ზუგდიდის	 საკრებულოში	 საკრებულოს	 უფლებამოსილების	 ვადით	
შექმნილია	შემდეგი კომისიები:

1.	 იურიდიულ,	 სამანდატო	 და	 ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვის	 საკითხთა	 კომისია	
(თავმჯდომარე	-	სანდრო	სორდია);

2.	 საფინანსო-საბიუჯეტო	 და	 სარევიზიო	 საკითხთა	 კომისია	 (თავმჯდომარე	 -	 დავით	
გახარია);

3.	 ჯანდაცვის	და	სოციალურ	საკითხთა	კომისია	(თავმჯდომარე	-	ოთარ	ქადარია);

4.	 განათლების,	კულტურის,	სპორტის,	ახალგაზრდულ	და	გენდერულ	საკითხთა	კომისია	
(თავმჯდომარე	-	ეკატერინე	კიფაია);

5.	 ეკონომიკის,	 ურბანული	 განვითარებისა	 და	 ქონების	 მართვის	 საკითხთა	 კომისია	
(თავმჯდომარე	-	ირაკლი	ლაგვილავა).

საკრებულოში	მუშაობს	6	ფრაქცია:	“ქართული	ოცნება-დემოკრატიული	საქართველო”,	
“ერთიანი	 ნაციონალური	მოძრაობა”,	 “კონსერვატორები”,	 “მრეწველები”,	 “მწვანეები”	
და	“ევროპული	საქართველო”.

ყველა	ფრაქციის	თავმჯდომარეს	ჰყავს	მოადგილე,	ხოლო	ფრაქცია	“ქართული	ოცნება-
დემოკრატიული	საქართველოს”	თავმჯდომარეს		-	ორი	მოადგილე.

საკრებულოს	 წევრები	 თავის	 უფლებამოსილებას	 უსასყიდლოდ	 ახორციელებენ,	
ანაზღაურებადია	 მხოლოდ	 საკრებულოს	 თანამდებობის	 პირთა	 საქმიანობა.	 ჯამში		
ზუგდიდის	 საკრებულოს	 50	 წევრიდან	 თანამდებობას	 21	 წევრი	 იკავებს,	 დეტალური	
ინფორმაცია	იხილეთ	ცხრილში.

https://matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=44
https://matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=44
http://zugdidi.mun.gov.ge/ge/genderuli-statistika
https://docs.google.com/document/d/1xzM6tqubxAh84ZtLIhL86fqROUrhD2qhEG4kw9uOqYs/edit?usp=sharing
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ზოგადი სტატისტიკა:

საანგარიშო	 პერიოდში	 გაიმართა	 საკრებულოს	 18	 სხდომა,	 მათ	 შორის	 6	 სხდომა	
რიგგარეშე	 იყო,	 რომელიც	 მოიწვიეს	 ზუგდიდის	 მერის	 ინიციატივით.	 2020	 წელს	
გამართული	 18	 სხდომიდან	 5	 სხდომა	 გაიმართა	 დისტანციურ	 რეჟიმში,	 COVID	 19	
პანდემიის	გამო	დაწესებული	შეზღუდვების	გათვალისწინებით.

ზუგდიდისსაკრებულოს სხდომების რაოდენობა 2020 წელს

გეგმიური სხდომები 12

რიგგარეშე სხდომები 6

საანგარიშო	პერიოდში	ზუგდიდის	საკრებულომ	42	დადგენილება	მიიღო,	რომელთაგან	
35	მერიის	ინიცირებული	იყო,	7	კი	-	საკრებულოს	მიერ.

ზუგდიდის	 საკრებულოს	 მიერ	 მიღებულ	 სამართლებრივ	 აქტებზე	 ზედამხედველობის	
ორგანომ	მოამზადა	3	დასკვნა/შენიშვნა,	საკრებულომ	ყველა	მათგანი	გაიზიარა.	

საანგარიშო	პერიოდში	ზუგდიდის	საკრებულოში	სულ	დარეგისტრირდა	ერთი	პეტიცია,	
რომელსაც	საკრებულომ	მხარი	დაუჭირა.	
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თავი 3. მნიშვნელოვანი მოვლენები
სახელმწიფოსთვის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა:

საანგარიშო	პერიოდში	ზუგდიდის	საკრებულომ	სახელმწიფოს	უსასყიდლოდ	გადასცა:

	⚫ ქ.	ზუგდიდში,	თბილისის	ქუჩაზე	მდებარე	მიწის	ნაკვეთი,	ფართობით	320	კვ.მ.

	⚫ ზუგდიდში,	 სოფ.	 ყულიშკარში	 მდებარე	 მიწის	 ნაკვეთი,	 ფართობით	 76	 კვ.მ.	
(საკადასტრო	 კოდი:	 №43.07.41.975).	 4.09.2020	 წელს	 ეს	 ნაკვეთი	 გადაეცა	 სს	
„საქართველოს	სახელმწიფო	ელექტროსისტემას“	.	

საკრებულოს მიერ მიღებული მნიშვნელოვანი დოკუმენტები:

საანგარიშო	 პერიოდში	 ზუგდიდის	 საკრებულომ	 მიიღო	 ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტის	
საშუალოვადიანი	 განვითარების	 დოკუმენტი	 2020-2023	 წწ	 (განკარგულება	 N73,	
03.07.2020).

საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების კონტროლი:

ზუგდიდის	 საკრებულოს	 ზუგდიდის	 მერიის	 საქმიანობაში	და,	 მათ	 შორის	 სახელმწიფო	
შესყიდვების	 პროცესში,	 ინტერესთა	 კონფლიქტი	 ან	 რაიმე	 სახის	 გადაცდომა	 არ	
გამოუვლენია.		არც		მაშინ,	როდესაც	„საერთაშორისო	გამჭვირვალობა-საქართველომ“	
ზუგდიდის	მერიის	გამარტივებულ	შესყიდვებში	საკრებულოს	წევრის,	ზაზა	პროკოპენკოს	
მამის	 ჩართულობის	 შესახებ	 კვლევა	 გამოაქვეყნა	 და	 გამოთქვა	 ეჭვები	 პროცესის	
კანონიერებასთან	დაკავშირებით.	

ზუგდიდის	 საკრებულომ	 გააუქმა	 ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	დაფუძნებული	 შპს	
„ზუგდიდაგროსერვისი”,	რადგანაც	 იგი	ფაქტობრივად	 უფუნქციო	 იყო,	 არ	 ასრულებდა	
დაკისრებულ	 ვალდებულებებს,	 მისი	 ფუნციების	 ნაწილს	 კი	 სხვა	 საჯარო	 უწყებები	
ახორციელებდნენ,	 არ	 ჰქონდა	 საკუთარი	 შემოსავლები	 და	 სრულად	 ადგილობრივი	
ბიუჯეტიდან	 მიღებულ	 სუბსიდიაზე	 (საშუალოდ	 300,000	 ლარი)	 იყო	 დამოკიდებული.	
აღნიშნული	გადაწყვეტილება	საკრებულომ	2021	წლის	იანვარში	მიიღო,	რაც	არ	ემთხვევა	
კვლევის	საანგარიშო	პერიოდს,	თუმცა	ა(ა)იპ-ების	საქმიანობის	შემსწავლელი	ჯგუფის,	
ფრაქციების,	აუდიტის	სამსახურის	დასკვნები,	ასევე		“საერთაშორისო	გამჭვირვალობა-
საქართველოს	კვლევაც	სწორედ	წინა	პერიოდში	გამოქვეყნდა.	

https://drive.google.com/file/d/14ZvcFKgmIPP-sJtrwBq-iWi-H6wxiarJ/view?usp=sharing
https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/35882-zugdidis-sakrebulos-tsevris-mamis-tenderebshi-gamarjveba-etcvebs-achens-.html
https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/35882-zugdidis-sakrebulos-tsevris-mamis-tenderebshi-gamarjveba-etcvebs-achens-.html
https://www.facebook.com/tigeorgia/photos/4289191867822056
https://www.facebook.com/tigeorgia/photos/4289191867822056
https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/37756-shps-zugdididagroservisi-gauqmda.html?fbclid=IwAR1Y0hGtkkrQnvultseTekPEHDUTpB5j-xwxuApw46nPOlPZhZdCZC5hX9Y
https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/37756-shps-zugdididagroservisi-gauqmda.html?fbclid=IwAR1Y0hGtkkrQnvultseTekPEHDUTpB5j-xwxuApw46nPOlPZhZdCZC5hX9Y
https://transparency.ge/ge/blog/zugdidis-municipalitetma-shps-zugdidagroservisi-ar-unda-daapinansos?fbclid=IwAR1lWnE5WYQojzD30icTIxcnCprgN0GkA5Gp_C1nC4fz_uyg-npAeRGBiVk
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თავი 4.  საკრებულოს კომისიების და ფრაქციების საქმიანობა
საკრებულოს კომისიების საქმიანობა:

ზუგდიდის	 საკრებულოში	 ხუთმა	 მუდმივმოქმედმა	 კომისიამ	 საანგარიშო	 პერიოდის	
განმავლობაში	 71	 სხდომა	 გამართა.	 კვორუმის	 არარსებობის	 გამო	2	 კომისიის	თითო	
სხდომა	 ჩაიშალა.	 ჯამში	 კომისიებმა	 საკრებულოს	 განსახილველად	 წარუდგინეს	 9	
საკითხი,	 ასევე	 იურიდიულ,	 სამანდატო	 და	 ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვის	 საკითხთა	
კომისიამ	 მოამზადა	 158	დასკვნა	 საკრებულოს	 მიერ	 განსახილველი	 სამართლებრივი	
აქტების	პროექტების	კანონმდებლობასთან	შესაბამისობაზე.	

საკრებულოს კომისიათა სხდომების რაოდენობა 2020 წელს

იურიდიულ,	
სამანდატო	
და	ადამიანის	
უფლებათა	
დაცვის	
საკითხთა	
კომისია

ჯანდაცვის	
და	

სოციალურ	
საკითხთა	
კომისია

საფინანსო-
საბიუჯეტო	და	
სარევიზიო	
საკით	ხთა	
კომისია	

განათლების,	
კულტურის,	
სპორტის,	

ახალგაზრდულ	
და	გენდერულ	

საკითხთა	კომისია

ეკონომიკის,	
ურბანული	

განვითარებისა	და	
ქონების	მართვის	
საკითხთა	კომისია

15 7 14 12 23

კომისიათა მიერ საკრებულოსთვის წარდგენილი საკითხების რაოდენობა

იურიდიულ,	
სამანდატო	
და	ადამიანის	
უფლებათა	
დაცვის	
საკითხთა	
კომისია

ჯანდაცვის	და	
სოციალურ	
საკითხთა	
კომისია

საფინანსო-
საბიუჯეტო	და	
სარევიზიო	
საკითხთა	
კომისია	

განათლების,	
კულტურის,	
სპორტის,	

ახალგაზრდულ	
და	გენდერულ	
საკითხთა	
კომისია

ეკონომიკის,	
ურბანული	

განვითარებისა	
და	ქონების	
მართვის	
საკითხთა	
კომისია

36 8 9 9 89

საკრებულოს ფრაქციების საქმიანობა:

ზუგდიდის	საკრებულოში	2020	წლის	მდგომარეობით	სულ	ექვსი	ფრაქცია	ფუნქციონირებს,	
ამათგან	4	ფრაქციას	2020	წელს	არცერთი	საკითხის	ინიცირება	არ	მოუხდენია.

საკრებულოს	 ფრაქციებმა	 საანგარიშო	 პერიოდში	 მხოლოდ	 18	 საკითხის	 ინიცირება	
შეძლეს.	 ფრაქცია	 “ქართული	ოცნება-დემოკრატიულმა	 საქართველომ”	 -	 16	 საკითხი,	
ფრაქცია	“კონსერვატორებმა”	კი	-2	საკითხი.		ყველა	შემთხვევაში	საკრებულომ	მიიღო	
შესაბამისი	განკარგულება.	აღსანიშნავია,	რომ	წინა	პერიოდშიც	(2017	წლის	ნოემბერი	-	
2019	წელი)	ინიციატივები	მხოლოდ	ამ	ორ	ფრაქციას	ჰქონდა.

https://drive.google.com/file/d/1DnpGJO-VG30zV4l5fHpY5EbnXFlkrXaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnpGJO-VG30zV4l5fHpY5EbnXFlkrXaw/view?usp=sharing
https://www.transparency.ge/ge/post/zugdidis-sakrebulos-sakmianobis-shepaseba
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ფრაქცია ინიცირებული საკითხების რაოდენობა

“ქართული	ოცნება-დემოკრატიული	
საქართველო”

16

“ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობა” 0

“კონსერვატორები” 2

“მრეწველები” 0

“მწვანეები” 0

“ევროპული	საქართველო” 0

სულ ინიცირებული საკითხები 12

ფრაქციათა	მიერ	გაწეული	მინიმალური	საქმიანობის	პარალელურად	კი	შეუსაბამოა	მათ	
ფუნქციონირებაზე	ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტის	მიერ	გაწეული	ხარჯები,	რომელმაც	ჯამში	
276,826 ლარი	შეადგინა,	კერძოდ:

ფრაქციათა საქმიანობაზე გაწეული ხარჯები

სატელეფონო 
კომუნიკაცია

საწვავის 
ღირებულება

სახელფასო 
ანაზღაურება

მივლინება

2,030 25,457 248,999 340
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თავი 5. საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების 
კონტროლი
ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსის	თანახმად,	საკრებულო	უფლებამოსილია,	
გააკონტროლოს	მუნიციპალიტეტის	აღმასრულებელი	ორგანოებისა	და	ამ	ორგანოების	
თანამდებობის	პირთა	საქმიანობა,	მოუსმინოს	და	შეაფასოს1	მათი	ანგარიშები.	მერი	კი	
ანგარიშვალდებულია	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოსა	და	მოსახლეობის	წინაშე.2	

ზუგდიდის	საკრებულომ	2020	წელს	მოისმინა	და	დადებითად	შეაფასა	ზუგდიდის	მერის,	
ასევე	 მერიის	 ცალკეული	 თანამდებობის	 პირთა	 ანგარიშები.	 ცალკეული	 საკითხების	
განსახილველად	მერიის	წარმომადგენლები	საკრებულომ,	კომისიებმა	და	ფრაქციებმა	
84-ჯერ	მოიწვიეს.

საკრებულოს	ინფორმაციით,	საკრებულოს	მხოლოდ	ერთმა	წევრმა	მიმართა	ზუგდიდის	
მერს	 წერილობითი	 კითხვით,	რომლითაც	 ითხოვდა	 ინფორმაციას	2018-2020	 წლებში	
განხორციელებული	მინი	სტადიონების	პროექტებზე.	

ზუგდიდის	საკრებულოს	მერიის	საქმიანობაში	და,	მათ	შორის	სახელმწიფო	შესყიდვების	
პროცესში,	ინტერესთა	კონფლიქტი	ან	რაიმე	სახის	გადაცდომა	არ	გამოუვლენია,	როდესაც	
„საერთაშორისო	 გამჭვირვალობა-საქართველომ“	 ზუგდიდის	 მერიის	 გამარტივებულ	
შესყიდვებში	 საკრებულოს	 წევრის,	 ზაზა	 პროკოპენკოს	 მამის	 ჩართულობის	 შესახებ	
კვლევა	გამოქვეყნა	და	გამოთქვა	ეჭვები	პროცესის	კანონიერებათან	დაკავშირებით.	

საკრებულომ	 მხარი	 დაუჭირა	 ზუგდიდის	 მერის	 მიერ	 ინიცირებულ	 ყველა	 საკითხს,	
საკრებულოს	ასევე	არ	გამოუვლენია	ეთიკის	კოდექსის	დარღვევის	ფაქტები.

საკრებულოს	ცალკეულმა	კომისიებმა	და	ფრაქციებმა	2020	წლის	ბიუჯეტის	შემუშავებისას	
ზუგდიდის	 მერიას	 მიმართეს	 22	 სხვადასხვა	 რეკომენდაციით,	 რომელთაგან	 მერიამ	
8	 სრულად	 გაიზიარა,	 5	 -	 ნაწილობრივ,	 9	 რეკომენდაციის	 გაზიარება	 კი	 არ	 მიიჩნია	
მიზანშეწონილად.

1 მუხლი		24-ე,	პიურველ	მუხლის	პირველი	პუნქტის	„გ.ა”
2 	ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსის	48-ე	მუხლის	მეორე	პუნქტი	

https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/35882-zugdidis-sakrebulos-tsevris-mamis-tenderebshi-gamarjveba-etcvebs-achens-.html
https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/35882-zugdidis-sakrebulos-tsevris-mamis-tenderebshi-gamarjveba-etcvebs-achens-.html
https://www.facebook.com/tigeorgia/photos/4289191867822056
https://www.facebook.com/tigeorgia/photos/4289191867822056
https://drive.google.com/file/d/1VfQejIm4dWOw8KaWb3eimy21qL4Y52Nr/view?usp=sharing


11

თავი 6. არასრულად შევსებული დეკლარაციები და შეუთავსებელი 
საქმიანობა
ზუგდიდის	საკრებულოს	თანამდებობის	პირებიდან	დეკლარაცია	ხარვეზებით	მხოლოდ	
ორმა	შეავსო:

მიხეილ ჯობავა

ფრაქცია “მრეწველების” თავმჯდომარე

მიხეილ	 ჯობავამ	 2021	 წლის	 თებერვალში	 შევსებულ	
დეკლარაციაში	აღნიშნა,	რომ	იგი	არის	შპს	“ნიგი	21”-ისა	და	
შპს	“საქართველოს	ნატურალური	პროდუქტის”	50/50%	წილის	
მფლობელი,	 თუმცა,	 კანონის	 მოთხოვნის	 მიუხედავად,	 მას	
აღნიშნულ	 წილები	 მართვის	 უფლებით	 სხვა	 პირისათვის	 არ	
გადაუცია.

აღსანიშნავია,	რომ	შპს	“ნიგი	21”-ში	მიხეილ	ჯობავას	პარტნიორი	ფრაქცია	“ევროპული	
საქართველოს”	თავმჯდომარე	ბათლომე	შელიაა.

ბათლომე შელია

ფრაქცია “ევროპული საქართველოს” თავმჯდომარე

ბათლომე	შელიას	2020	წლის	ივლისში	შევსებულ	დეკლარაციაში	
აღნიშნული	აქვს,	რომ	იგი	არის	შპს	“ნიგი	21”-ის	50%	წილის	
მფლობელი	 და	 დირექტორი.	 თუმცა,	 კანონის	 მოთხოვნის	
მიუხედავად,	 მას	 არ	 დაუტოვებია	 დირექტორის	 პოზიცია	 და	
საკუთარი	 წილიც	 მართვის	 უფლებით	 სხვა	 პირისათვის	 არ	
გადაუცია.	

კანონმდებლობის მოთხოვნა:

„საჯარო	 დაწესებულებაში	 ინტერესთა	 შეუთავსებლობისა	 და	 	 კორუფციის	 შესახებ	
კანონის”	თანახმად,	პირი	თანამდებობაზე	დანიშვნიდან	ორი	თვის	ვადაში	ვალდებულია	
სრულყოფილად	 შეავსოს	 დეკლარაცია3,	 ასახოს	 ინფორმაცია	 საკუთარი	 და	 ოჯახის	
წევრთა	ქონებისა	და	ეკონომიკური	ინტერესების	შესახებ4,	სამეწარმეო	ორგანიზაციებში	
არსებული	საკუთარი	წილები	მართვის	უფლებით	გადასცეს	სხვა	პირს5	და	თანამდებობაზე	
დანიშვნიდან	 10	 დღის	 ვადაში	 დატოვოს	 სამეწარმეო	 ორგანიზაციის	 დირექტორის,	
ხელმძღვანელის	პოზიცია6.

3 	მუხლი	მე-14,	პუნქტი	1
4 	მუხლი	მე-15
5 	მუხლი	მე-16,	პუნქტი	მე-6
6 	მე-14	მუხლი,	პუნქტი	მე-10

https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/130366
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/130366
https://drive.google.com/file/d/1KSPHSMFrg_qDx_Sw6WU-SVG8o2JKpU51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KSPHSMFrg_qDx_Sw6WU-SVG8o2JKpU51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtDT-6ArTkHc88Odogz7kf_GKjmywOTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtDT-6ArTkHc88Odogz7kf_GKjmywOTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtDT-6ArTkHc88Odogz7kf_GKjmywOTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtDT-6ArTkHc88Odogz7kf_GKjmywOTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtDT-6ArTkHc88Odogz7kf_GKjmywOTQ/view?usp=sharing
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=75#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=75#!
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/126846
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/126846
https://drive.google.com/file/d/1KSPHSMFrg_qDx_Sw6WU-SVG8o2JKpU51/view
https://drive.google.com/file/d/1KSPHSMFrg_qDx_Sw6WU-SVG8o2JKpU51/view
https://drive.google.com/file/d/1KSPHSMFrg_qDx_Sw6WU-SVG8o2JKpU51/view
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=75#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=75#!
https://matsne.gov.ge/document/view/33550?publication=72https://matsne.gov.ge/document/view/33550?publication=72
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თავი 7. საკრებულოს წევრთა ჩართულობა საკრებულოს 
საქმიანობაში
ზუგდიდის	 საკრებულოს	 რეგლამენტში	 არ	 დაუზუსტებია,	 რა	 შემთხვევა	 ითვლება	
საკრებულოს	 წევრის	 მიერ	 სხდომის	 გაცდენის	 არასაპატიო	 მიზეზად.	 საკრებულოს	
რეგლამენტი	 ეყრდნობა	 “ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსის”	 ჩანაწერს,	
რომლის	 თანახმადაც	 საკრებულოს	 წევრს	 ვადამდე	 შეუწყდება	 უფლებამოსილება,	
თუ	 იგი	 “არასაპატიო	 მიზეზით	 ზედიზედ	 6	 თვის	 განმავლობაში	 არ	 მონაწილეობდა	
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	მუშაობაში”.

მონაწილეობა საკრებულოს სხდომებში:

საკრებულოს	წევრებმა	საკრებულოს	სხდომები	333-ჯერ	გააცდინეს,	მათ	შორის	321-ჯერ	
-	არასაპატიო	მიზეზით.	

საკრებულოს	წევრთა	შორის	ყველაზე	მეტი	სხდომა	(16	სხდომა)	არასაპატიო	მიზეზით	
ფრაქცია	 “მწვანეების”	 წევრმა	 ზვიად	 ყორშიამ	 გააცდინა,	 არასაპატიო	 მიზეზით	 15-15	
სხდომა	გააცდინეს	ფრაქცია	“ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობის”	წევრმა	ანა	წითლიძემ,	
ფრაქცია	“ევროპული	საქართველოს”	თავმჯდომარის	მოადგილემ,	გელა	თოლორაიამ	
და	“ქართული	ოცნებიდან”	საკრებულოს	წევრმა	ოთარ	მარშავამ.

დეტალური	ინფორმაცია	იხილეთ	ცხრილში.

მონაწილეობა საკრებულოს კომისიების სხდომებში:

საკრებულოს	წევრები	აცდენენ	კომისიების	სხდომებსაც.	ჯამში	გაცდენის	431	შემთხვევა	
დაფიქსირდა,	მათ	შორის	425-ჯერ	-	არასაპატიო	მიზეზით.	

საკრებულოს	წევრთა	შორის	კომისიის	ყველაზე	მეტი	სხდომა	(31	სხდომა)	არასაპატიო	
მიზეზით	გააცდინა	ფრაქცია	“ევროპული	საქართველოს”	წევრმა,	ირაკლი	ღურწკაიამ	და		
ფრაქცია	“ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობის”	წევრმა,	მალხაზ	ციკუტანიამ.

კომისიის	 წევრები	 არ	 არიან	 და,	 შესაბამისად,	 კომისიის	 სხდომებში	 კომისიის	 წევრის	
სტატუსით	 არ	 მონაწილეობენ	 საკრებულოს	 თავმჯდომარე	 მამუკა	 წოწერია	 და	 მისი	
მოადგილეები	ბესიკ	ჭეჟია	და	თაზო	ფაცაცია.

დეტალური	ინფორმაცია	იხილეთ	ცხრილში.

საკრებულოს სხომებზე სიტყვით და მოხსენებით, საკრებულოს კომისიის სხდომებზე 
სიტყვით გამოსვლის მაჩვენებელი

2020	 წელს	 ზუგდიდის	 საკრებულოში	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 სიტყვით	 გამოსვლის	
უფლებით	 არ	 უსარგებლია	 საკრებულოს	 25	 წევრს,	 მათ	 შორის	 თანამდებობის	 ოთხი	
პირია:	ფრაქცია	“მწვანეების”	თავმჯდომარე,	ჯონია	ჯიქია;	ფრაქცია	„კონსერვატორების“	
თავმჯდომარის	 მოადგილე,	 გიორგი	 თოდუა;	 ფრაქცია	 “ერთიანი	 ნაციონალური	
მოძრაობის”	 თავმჯდომარის	 მოადგილე,	 დათა	 შელია	 და	 ფრაქცია	 “ევროპული	
საქართველოს”	თავმჯდომარის	მოადგილე,	გელა	თოლორაია.

https://matsne.gov.ge/document/view/3851521?publication=5
https://matsne.gov.ge/document/view/3851521?publication=5
https://matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=44
https://matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=44
https://docs.google.com/document/d/1Z-u57DQ58kXEKRetfe4XaPoNXzXbYoTpR7a8MCjw0RE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1chdLlPQA4MkIWNMVJ7Cp3hTqMmur_F0eZdW0ULrZMm4/edit?usp=sharing
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საკრებულოს	“მდუმარე”	წევრები	ასევე	არიან:	

	⚫ ფრაქცია	 “ქართული	 ოცნების”	 წევრები:	 ჯონი	 ზარანდია,	 ოთარ	 მარშავა,	 სალომე	
ფაცაცია,	ზაზა	ანდრიაძე,	გიორგი	კუკავა,	ზაზა	ხუბუა,	გოგიტა	ზარქუა,	დავით	ჭაფანძე,	
მამუკა	თოლორაია,	გოგი	თოდუა,	გია	დანელია,	სოსო	გოგოხია,	 პაატა	ებრალიძე,	
რამაზ	ჯაბუა,	ირაკლი	ჯანაშია,ზვიად	ქირია	და	თენგიზ	ალმასია;

	⚫ ფრაქცია	მწვანეების	წევრი,	ზვიად	ყორშია;

	⚫ ფრაქცია	“მრეწვლების”	წევრი,	ლაშა	ესებუა;

	⚫ ფრაქცია	“ერთიანი	ნაციონალური	მოძრაობის”	წევრი,	მალხაზ	ციკუტანია;

	⚫ ფრაქცია	“ევროპული	საქართველოს”	წევრი,	ირაკლი	ღურწკაია.

2020	 წელს	 საკრებულოს	 კომისიების	 სხდომებზე	 სიტყვის	 უფლებით	 არ	 უსარგებლია	
საკრებულოს	16	 წევრს,	რაც	 შეეხება	 საკრებულოს	 წინაშე	 მოხსენებით	 წარდგომას,	 ამ	
შესაძლებლობით	საკრებულოს	50	წევრიდან	41-მა	არ	ისარგებლა.

დეტალური	 ინფორმაცია	 ზუგდიდის	 საკრებულოს	 წევრთა	 საკრებულოს	 და	 კომისიის	
სხდომებზე	სიტყვით	გამოსვლის,	ასევე	საკრებულოს	სხდომაზე	მოხსენებით	გამოსვლის	
შესახებ	შეგიძლიათ	იხილოთ	ცხრილში.

https://drive.google.com/file/d/1a4GaNFPqAGFypQxb96u6MgV8dI-xgR6A/view?usp=sharing
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თავი 8. მოქალაქეთა ჩართულობა საკრებულოს საქმიანობაში
ზუგდიდის	 საკრებულომ	 შესაბამისი	 დადგენილებებით	 მიიღო	 ყველა	 ის	 რეგულაცია,	
რომლებიც	უზრუნველყოფენ	მოქალაქეთა	ჩართულობას	მუნიციპალიტეტის,	მათ	შორის	
საკრებულოს	საქმიანობაში:

	⚫ როგორც	 საკრებულოს	 აპარატში	 განგვიმარტეს,	 იგეგმება	 ვებ-გვერდის	 განახლება,	
უნდა	მოხდეს	მოქალაქეთა	ჩართულობაზე	მორგებული	სხვადასხვა	პლატფორმების,	
მათ	შორის	პეტიციის	ელექტრონულად	წარდგენის	სისტემის	ჩაშენება;

	⚫ ზუგდიდის	 საკრებულო	 წარმართავს	 სამოქალაქო	 ბიუჯეტის	 პროგრამას,	 რომლის	
ფარგლებშიც	 მოქალაქეები	 თავად	 წყვეტენ,	 თუ	 რა	 უნდა	 გაკეთდეს	 გამოყოფილი	
თანხით;

	⚫ მოქალაქეთა	ინფორმირება	მნიშვნელოვან	საკითხებზე	ხორციელდება	“SMS	ინფოს”	
მეშვეობით;

	⚫ ზუგდიდის	 მუნიციპალიტეტი	 ერთადერთია	 რეგიონში,	 სადაც	 საკრებულოს	 წევრები	
გაწეული	საქმიანობის	შესახებ	ანგარიშს	წელიწადში	ოთხჯერ	წარადგენენ;

	⚫ საკრებულო	მერიასთან	ერთად	მართავს	ბიუჯეტის	საჯარო	განხილვებს;

	⚫ საკრებულოს	წევრები	ჩართული	არიან	“დასახლების	საერთო	კრებებში”,	“სოფლის	
მხარდაჭერის	პროგრამის”	მიმდინარეობის	პროცესში,	ასევე	ხვდებიან	ამომრჩევლებს;	

	⚫ საჯარო	ინფორმაციაზე	ხელმისაწვდომობის	ხარისხი	მნიშვნელოვნად	გაუმჯობესებულია.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3851521?publication=5
https://www.facebook.com/pg/zugdidissakrebulo/photos/?tab=album&album_id=1320024678173785
https://www.facebook.com/pg/zugdidissakrebulo/photos/?tab=album&album_id=1320024678173785
https://www.facebook.com/pg/zugdidissakrebulo/photos/?tab=album&album_id=1320024678173785
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თავი 9. გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა
ზუგდიდის	საკრებულოში	გენდერული	თანასწორობის	საბჭო	2018	წლიდან	ფუნქციონირებს,	
2019	წლის	5	აპრილს	დამტკიცდა	საბჭოს	სამოქმედო	გეგმაც,	თუმცა,	მიუხედავად	ამისა,	
როგორც	წინა	პერიოდში,	ასევე	2020	წელს	გენდერული	თანასწორობის	საბჭოს:

	⚫ სამართლებრივ	აქტებზე	სამართლებრივი	ანალიზი	არ	განუხორციელებია

	⚫ არცერთ	საკანონმდებლო	აქტის	პროექტზე	არ	განუხორციელებია	ექსპერტიზა

	⚫ გენდერული	თანასწორობის	უზრუნველსაყოფად	განხორციელებული	ღონისძიებების	
მონიტორინგისა	და	შეფასების	სისტემა	არ	შეუმუშავებია

	⚫ საბჭოს	 საკრებულოსთვის	 ანგარიში	 არ	 წარუდგენია,	 ასევე	 არ	 მოუმზადებია	
წინადადებები	და	რეკომენდაციები
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თავი 10. ზუგდიდის საკრებულოს ხარჯები
სახელფასო ანაზღაურება და ფულადი ჯილდო:

ზუგდიდის	საკრებულოში,	2020	წელს,	გაცემულმა	სახელფასო	ანაზღაურებამ	1,036,444	
ლარი	 შეადგინა.	 ამავე	 პერიოდში	ფულადი	 ჯილდო	 მხოლოდ	 საკრებულოს	 აპარატის	
საჯარო	მოხელეებმა	მიიღეს	-	17,200	ლარის	ოდენობთ.

ფოთის საკრებულოში 2020 წელს გაცემული შრომის ანაზღაურება

თანამდებობის პირები 485,399

საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები 551,045

ჯამი 1,036,444

დეტალური	 ინფორმაცია	 ზუგდიდის	 საკრებულოს	 თანამდებობის	 პირებზე	 2020	 წელს	
გაცემული	სახელფასო	ანაზღაურების	შესახებ	შეგიძლიათ	იხილოთ	ცხრილში.

საკრებულოს წევრის საქმიანობის ანაზღაურება:

“ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსი”	საკრებულოს	იმ	წევრისთვის,	რომელიც	
არ	 იკავებს	 თანამდებობას	 და	 შესაბამისად	 არ	 აქვს	 ანაზღაურება,	 ითვალისწინებს	
საკრებულოს	 წევრობისთვის	 გაწეულის	 ხარჯების	 ანაზღაურების	 შესაძლებლობას,	
რომლის	 ჯამურმა	ოდენობამაც	 ზუგდიდის	 საკრებულოში	2020	წელს	 	134,583	ლარი	
შეადგინა.

სამივლინებო ხარჯები:

ზუგდიდის	საკრებულოს	წევრთა	და	აპარატის	თანამშრომელთა	მივლინებებზე	ქვეყნის	
შიგნით	და	ქვეყნის	გარეთ	საანგარიშო	პერიოდში,	სულ	3,115 ლარი	გაიხარჯა.	

სატელეკომუნკაციო ხარჯები:

ზუგდიდის	საკრებულომ	სატელეფონო	კომუნიკაციაზე	9,304 	ლარის	ხარჯი	გასწია.

ავტომობილები და საწვავის ხარჯები:

ზუგდიდის	მუნიციპალიტეტის		საკრებულოს		ბალანსზე	ოთხი	ავტომობილი	ირიცხება:

ავტომობილის 
მარკა

გამოშვების 
წელი

შეძენის 
წელი

გადახდილი 
ღირებულება

სარგებლობა

ჰიუნდაი		IX5 2011 2011 43,800 მამუკა	წოწერია	
-	საკრებულოს	
თავმჯდომარე

https://docs.google.com/document/d/1G-jH3uQYv1uXR1ClOFh82iDbYD-2bqMMtcI-QIbpzSA/edit?usp=sharing
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ტოიოტა	ქამრი 2012 2012 44,500 ბესიკ	ჭეჟია	-	
საკრებულოს	
თავმჯდომარის	
მოადგილე

ჰიუნდაი-სონატა 2010 2011 47,500 თაზო	ფაცაცია	
-	საკრებულოს	
თავმჯდომარის	
მოადგილე

მიცუბიში	
ჩარიოტი

2000 2012 11,750 საკრებულოს	
აპარატი

ზუგდიდის	 საკრებულოს	 ბალანსზე	 რიცხული	 ავტომობილების	 შეკეთება/
რეაბილიტაციისთვის	გაიხარჯა	14,196 ლარი.	

ადგილობრივი	 ბიუჯეტიდან	 შესყიდული	 საწვავით	 საკრებულოს	 თანამდებობის	
პირები	 სარგებლობენ,	 საკრებულოს	 თავმჯდომარეს	 დაუწესდა	 თვეში	 700	 ლიტრი	
ლიმიტი,	 თავმჯდომარის	 მოადგილეებს	 -	 400	 ლიტრი,	 კომისიებისა	 და	 ფრაქციების	
თავმჯდომარეებს	-	150	ლიტრი,	ფრაქციათა	თავმჯდომარეების	ყოველთვიური	ლიმიტი	
კი	50	ლიტრია.		თვეში	500	ლიტრი	ლიმიტი	აქვს	დაწესებული	საკრებულოს	აპარატსაც.

2020	წელს	ჯამში	ზუგდიდის	საკრებულომ	42,2	ტონა	(42,257	ლიტრი)	საწვავი	გახარჯა,	
რომლის	ღირებულებამაც	74,112 ლარი	შეადგინა.

საკრებულოს	თავმჯდომარემ	მამუკა	წოწერიამ	და	მისმა	მოადგილეებმა	ბესიკ	ჭეჟიამ	და	
თაზო	ფაცაციამ	2020	წელს	ჯამში	14,637	ლიტრი	საწვავი	გახარჯეს,	ჯამური	ღირებულებით	
25,954	ლარი,	რაც	ზუგდიდის	საკრებულოს	მიერ	ამავე	პერიოდში	გახარჯული	საწვავის	
34.6%	შეადგენს.

სახელი/გვარი გახარჯული საწვავის 
მოცულობა

გახარჯული საწვავის 
ღირებულება

მამუკა	 წოწერია	 -	 საკრებულოს	
თავმჯდომარე

6,716 11,956

ბესიკ	 ჭეჟია	 -	 საკრებულოს	
თავმჯდომარის	მოადგილე

3,127 5,538

თაზო	 ფაცაცია	 -	 საკრებულოს	
თავმჯდომარის	მოადგილე

4,793 8,459

https://drive.google.com/file/d/1akjtJbJTxe50fIA_VOVuOlCwSO4EWu1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akjtJbJTxe50fIA_VOVuOlCwSO4EWu1e/view?usp=sharing
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რეკომენდაციები
კონტროლის განხორციელება:

	⚫ საკრებულოს	 წევრები	 უფრო	 აქტიურად	 უნდა	 მონაწილეობდნენ	 საზედამხედველო	
საქმიანობაში,	 კერძოდ	 უფრო	 ხშირად	 უნდა	 იყენებდნენ	 კონტროლის	 მექანიზმებს,	
უფრო	 	 ქმედითად	 უნდა	 ზედამხედველობდნენ	 სახელმწიფო	 შესყიდვების	 პროცესს,	
მსხვილ	ინფრასტრუქტურულ	პროექტებს;	

	⚫ აღმასრულებელ	 ორგანოთა	 საქმიანობის	 ზედამხედველობის	 პროცესში	 აქტიურად	
უნდა	ჩაერთონ	საკრებულოს	მუდმივმოქმედი	კომისიები;	

	⚫ საკრებულომ	აქტიურად	და	კეთილსინდისიერად	უნდა	გამოავლინოს	მუნიციპალიტეტში	
ინტერესთა	 კონფლიქტის,	 თანამდებობრივი	 შეუთავსებლობის,	 საკრებულოს	
რეგლამენტის	და	ეთიკის	ნორმების	დარღვევის	ფაქტები;

ანგარიშვალდებულება:

	⚫ უნდა	 გაუმჯობესდეს	 საკრებულოს	 და	 მისი	 კომისიების	 სხდომებზე	 საკრებულოს	
წევრთა	დასწრება.	 მიგვაჩნია,	 რომ	 საკრებულოს	 ყველა	 წევრი	 პასუხისმგებლობით	
უნდა	ეკიდებოდეს	და	ესწრებოდეს	სხდომებს.	ამასთან,	საკრებულოს	წევრს,	სხდომის	
არასაპატიო	მიზეზით	გაცდენის	შემთხვევაში,	შესაბამისი	სანქციებიც	დაეკისროს.

	⚫ აუცილებელია	საკრებულოს	წევრებმა	აქტიურად	ისარგებლონ	როგორც	საკრებულოს,	
ასევე	კომისიის	სხდომაზე	სიტყვით	გამოსვლის	უფლებით,	წარადგინონ	მოსაზრებები	
განსახილველ	 საკითხებზე,	 ინფორმაცია	 მიაწოდონ	 როგორც	 საკრებულოს,	 ასევე	
აღმასრულებელ	ორგანოს		მოქალაქეთა	კონკრეტული	საჭიროებების	შესახებ;

	⚫ თანამდებობის	 პირთა	 მიერ	 დეკლარაციების	 შევსება	 გამჭვირვალობისა	 და	
ანგარიშვალდებულების	 მნიშვნელოვან	 მექანიზმს	 წარმოადგენს,	 ამასთან,	
დეკლარაციების	 არასრულად	 შევსება	 კორუფციის	 საფრთხესაც	 შეიცავს.	 ამიტომაც	
აუცილებელია,	 რომ	თანამდებობის	 პირებმა	დეკლარაცია	 სრულად	და	 უხარვეზოდ	
შეავსონ.	

ფრაქციების საქმიანობა:

	⚫ მნიშვნელოვანია,	რომ	ფრაქციის	 საქმიანობა	 სარგებლის	 მომტანი	 იყოს	 შესაბამისი	
თვითმმართველობისათვის,	 ფრაქცია	 აქტიურად	 უნდა	 ჩაერთოს	 საკრებულოს	
უფლებამოსილებას	მიკუთვნებული	საკითხების	განხილვისა	თუ	გადაწყვეტის	პროცესში,	
შეისწავლოს/გააკონტროლოს	 მერიისა	 თუ	 მუნიციპალური	 იურიდიული	 პირების	
საქმიანობა;	წარსდგეს	საკრებულოში	ინიციატივებით,	აქტიურად	ჩაერთოს	ბიუჯეტირების	
პროცესში	 და	 ა.შ.	 ფრაქციები	 მნიშვნელოვნად	 ზრდის	 თვითმმართველობაში	
მოქალაქეთა	 ჩართულობას,	 მხარს	 უჭერს	 ადგილობრივ	 ინიციატივებს,	 აგრეთვე	
მოქალაქეთა	 საჭიროებებისა	 და	 პრობლემების	 ადვოკატირებას.	 შესაბამისად,	
მოვუწოდებთ	ფრაქციებს,	აღნიშნული	ინსტრუმენტები	აქტიურად	გამოიყენონ.
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საკრებულოს ხარჯები:

	⚫ მნიშვნელოვანია,	 რომ	 საკრებულოს	 გაწეული	 ხარჯები	 სრულ	 თანხვედრაში	 იყოს	
კანონმდებლობით	მისთვის	განკუთვნილი	უფლებამოსილებების	განხორციელებასთან;

	⚫ საკრებულომ	მკაცრად	უნდა	აკონტროლოს	როგორც	უშუალოდ	წარმომადგენლობითი	
ორგანოს,	 ასევე	 ზოგადად	 მუნიციპალიტეტის	 ადმინისტრაციული	 ხარჯები	 და	
ორიენტირებული	იყოს	ფინანსური	რესურსების	ეფექტურად	ხარჯვაზე.
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