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შესავალი:
„საერთაშორისო	 გამჭვირვალობა	 -	 საქართველო”	 აფასებს	 ქალაქ	 ფოთის	
მუნიციპალიტეტის		საკრებულოს	(შემდეგში	-	ფოთის	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”	ფოთის	საკრებულოს	საქმიანობა	2020	
წელსაც	 შეაფასა,	 რომლის	 საანგარიშო	 პერიოდი	 მოიცავდა	 2017	 წლის	 ნოემბრიდან	
2019	წლის	ჩათვლით	დროის	მონაკვეთს.	

თავი 1. ძირითადი მიგნებები
	⚫ ფოთის	 საკრებულო	 საანგარიშო	 პერიოდში	 აღმასრულებელ	 ორგანოზე	 და	
მუნიციპალიტეტის	მიერ	დაფუძნებულ	პირებზე	სუსტ	ზედამხედველობას	ახორციელებდა.	
საკრებულო	 უმეტეს	 შემთხვევაში	 ფორმალურად	 აკონტროლებდა	 მის	 წინაშე	
ანგარიშვალდებულ	თანამდებობის	პირთა	თუ	ცალკეულ	უწყებათა	საქმიანობას;

	⚫ ფოთის	საკრებულოს	ინტერესთა	კონფლიქტის,	თანამდებობრივი	შეუთავსებლობის,	
საკრებულოს	რეგლამენტის	და	ეთიკის	ნორმების	დარღვევის	ფაქტები	არ	გამოუვლენია;

	⚫ საანგარიშო	პერიოდში	ფოთის	საკრებულოს	სხდომათა	(22	სხდომა)	ნახევარზე	მეტი	
(13	სხდომა)	რიგგარეშე	იყო;

	⚫ ამავე	პერიოდში	ფოთის	საკრებულომ	30	დადგენილება	მიიღო:	27	დადგენილების	
ავტორი/ინიციატორი	იყო	ფოთის	მერი,	3	დადგენილებისა	კი	-	საკრებულოს	ცალკეული	
კომისიები;	

	⚫ ფოთის	 საკრებულოში	 ქონებრივი	 მდგომარეობის	 შესახებ	 დეკლარაციის	 შევსების	
ვალდებულება	 ჰქონდა	 13	 თანამდებობის	 პირს.	 	 დეკლარაცია	 6-მა	 არასრულად	
შეავსო;

	⚫ ამავე	 პერიოდში	 საკრებულოს	 6	 ფრაქციიდან	 ინიციატივა	 არც	 ერთ	 ფრაქციას	 არ	
ჰქონია;	

	⚫ ფრაქციათა	მიერ	გაწეული	საქმიანობის	მინიმალური	მაჩვენებლის	ფონზე,	შეუსაბამოდ	
დიდია	 მათ	 ფუნქციონირებაზე	 გაწეული	 ხარჯები,	 რომელმაც	 ჯამში	 303,016	ლარი	
შეადგინა;

	⚫ ფოთის	 საკრებულოში	 მუშაობს	 გენდერული	 თანასწორობის	 საბჭო,	 თუმცა,	 წინა	
პერიოდის	 მსგავსად,	 საბჭოს	 არ	 განუხორციელებია	 როგორც	 სამართლებრივ	
აქტების	ანალიზი,	ასევე	ექსპერტიზა	საკანონმდებლო	აქტების	პროექტებზე.		ფოთის	

https://transparency.ge/ge/post/potis-sakrebulos-sakmianobis-shepaseba
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საკრებულოში	გენდერული	თანასწორობის	დარღვევის	თაობაზე	არცერთი	განცხადება,	
დოკუმენტაცია	ან	სხვა	ინფორმაცია	არ	შესულა.

	⚫ საკრებულოს	 წევრებმა	 ჯამურად	 საკრებულოს	 სხდომები	 140-ჯერ	 გააცდინეს,	 	 მათ	
შორის	134-ჯერ	არასაპატიო	მიზეზით.	კომისიების	სხდომების	გაცდენის	200	შემთხვევა	
დაფიქსირდა,	მათ	შორის	195-ჯერ	არასაპატიო	მიზეზით;	

	⚫ საკრებულოს	მოქმედ	წევრთა	შორის	ფრაქცია	“ქართული	ფესვების”	თავმჯდომარის	
მოადგილე,	ზურაბ	ჩაჩუა	ერთადერთია,	რომელსაც	საკრებულოს	სხდომებზე	სიტყვით	
გამოსვლის	 უფლებით	ერთხელაც	 არ	უსარგებლია.	თითოჯერ	გამოვიდნენ	 სიტყვით	
ფრაქცია	“ქართული	ოცნების”	წევრები	აპალონ	ბჟალავა	და	მალხაზ	ფოჩხუა;

	⚫ საკრებულოს	25	წევრიდან	16	წევრი	არ	გამოსულა	მოხსენებით	საკრებულოს	წინაშე;

	⚫ საკრებულოს	წევრთა	შორის	ყველაზე	მეტი	სხდომა	(17	სხდომა)	არასაპატიო	მიზეზით	
ფრაქცია	 “კოლხეთის”	 თავმჯდომარემ	 მაია	 ჩხარტიშვილმა	 გააცდინა,	 კომისიის	
ყველაზე	მეტი	სხდომა	 (32	სხდომა)	კი	არასაპატიო	მიზეზით	ფრაქცია	“კოლხეთის”	
თავმჯდომარის	 მოადგლემ	 პაატა	 ჩაგანავამ	 გააცდინა.	 აღსანიშნავია,	 რომ	 მაია	
ჩხარტიშვილი	და	პაატა	ჩაგანავა	საკრებულოსა	და	კომისიის	სხდომების	არასაპატიო	
მიზეზით	გაცდენების	რაოდენობით	წინა	პერიოდშიც	(2017	წლის	ნოემბრიდან	2019	
წლის	ჩათვლით)	ლიდერებს	შორის	იყვნენ;

	⚫ ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 2020	 წლის	 ბიუჯეტით	 ფოთის	 საკრებულოს	
ხარჯებისთვის	 1,293,800	 ლარი	 იყო	 გათვალისწინებული,	 საიდანაც	 სახელფასო	
ანაზღაურებაზე	973,367	ლარი	დაიხარჯა,	ზოგიერთ	საჯარო	მოხელეზე	გაიცა	საკლასო	
დანამატი	1,236	ლარის	ოდენობით,	ასევე	შესყიდულ	იქნა	68,303	ლარის	ოდენობის	
16.36	ტონა	საწვავი	

	⚫ საკრებულოს	მიერ	გახარჯული	ჯამური	საწვავიდან	4	ტონამდე	(3,896	ლიტრი)	საწვავი	
(ჯამური	 ღირებულებით	 -	 9,530	 ლარი)	 ფოთის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბექა	
ვაჭარაძემ	გახარჯა.
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თავი 2. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ ფოთის საკრებულოს შესახებ
ფოთის	საკრებულო	ქალაქ	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	წარმომადგენლობითი	ორგანოა,	
რომელიც	ახორციელებს	„ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსით“	განსაზღვრულ	
უფლებამოსილებებს	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში,	აგრეთვე	კანონით	დადგენილ	
ფარგლებში	 კონტროლს უწევს აღმასრულებელი ორგანოსა და ამ ორგანოს 
თანამდებობის პირების საქმიანობას,	 ახორციელებს	 საქართველოს	 კონსტიტუციით,	
სხვა	საკანონმდებლო	აქტებითა	და	საკრებულოს	რეგლამენტით	მისთვის	განსაზღვრულ	
სხვა	უფლებამოსილებებს.

ფოთის	საკრებულოში	25 წევრია,	რომელთაგან	10 აირჩევა	ადგილობრივ	ერთმანდატიან	
მაჟორიტარულ	საარჩევნო	ოლქებში,	ხოლო	15 წევრი	–	პროპორციული	წესით.

საკრებულოს	 წევრთა	 შორის	 მხოლოდ	 4	 ქალია,	 რაც	 საერთო	 რაოდენობის	 16%-
ია.	 საკრებულოს	 თანამდებობის	 პირებს	 შორის	 მხოლოდ	 ერთია	 ქალია	 -	 ფრაქცია	
“კოლხეთის”	თავმჯდომარე	მაია	ჩხარტიშვილი.

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

1.	 იურიდიულ,	სამანდატო	საკითხთა	და	ეთიკის	კომისია	(თავმჯდომარე	ხვიჩა	ცხვიტარია)

2.	 საფინანსო-საბიუჯეტო	კომისია	(თავმჯდომარე	თორნიკე	კირთაძე)

3.	 სოციალურ	საკითხთა	კომისია	(თავმჯდომარე	ბაქარ	ერაგია)

4.	 ქონების	 მართვისა	 და	 ბუნებრივი	 რესურსების	 საკითხების	 კომისია	 (თავმჯდომარე	
თემურ	დუნდუა)

5.	 სივრცით-ტერიტორიული	 დაგეგმარებისა	 და	 ინფრასტრუქტურის	 კომისია	
(თავმჯდომარე	თორნიკე	ხარჩილავა)

საკრებულოში	მუშაობს	6	ფრაქცია:

ფრაქცია თავმჯდომარე

ქართული	ოცნება სამსონ	კუტალია

ქართული	ოცნება-კონსერვატორები ზვიად	დგებუაძე

ქართული	ოცნება	-	მრეწველები ჯემალ	მიგინეიშვილი

ფოთი დათო	ხომერიკი

კოლხეთი მაია	ჩხარტიშვილი

ქართული	ფესვები თორნიკე	შონია

https://matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=44
https://matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=44
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ფრაქცია	“ქართული	ოცნება-კონსერვატორების”	გარდა,	ყველა	ფრაქციის	თავმჯდომარეს	
ჰყავს	მოადგილე.

ჯამში	ფოთის	საკრებულოში	25	წევრიდან	თანამდებობას	18	წევრი	იკავებს.	დეტალური	
ინფორმაცია	იხილეთ	ცხრილში.

ზოგადი სტატისტიკა:

საანგარიშო	 პერიოდში	 გაიმართა	 საკრებულოს	 22	 სხდომა,	 მათ	 შორის	 ნახევარზე	
მეტი	 -	 13	 სხდომა	 რიგგარეშე	 იყო.	 რიგგარეშე	 სხდომების	 ინიციატორი	 იყვნენ	 მერი	
(8	შემთხვევაში),	მერი	და	საკრებულოს	თავმჯდომარე	ერთობლივად	(5	შემთხვევაში).	
საანგარიშო	 პერიოდში	 კვორუმის	 არარსებობის	 გამო	 არ	 ჩაშლილა	 საკრებულოს	 არც	
ერთი	სხდომა.	ამავე	პერიოდში	ჩატარდა	ბიუროს	62	სხდომაც.

ფოთის საკრებულოს სხდომების რაოდენობა 2020 წელს

გეგმიური სხდომები 9

რიგგარეშე სხდომები 13

საანგარიშო	 პერიოდში	 ფოთის	 საკრებულომ	 30	 დადგენილება	 მიიღო,	 რომელთაგან	
27	 დადგენილების	 ავტორი/ინიციატორი	 იყო	 ფოთის	 მერი,	 3	 დადგენილებისა	 კი	 -	
საკრებულოს	ცალკეული	კომისიები.	

ფოთის	 საკრებულოს	 მიერ	 მიღებული	 სამართლებრივი	 აქტებიდან	 ზედამხედველობის	
ორგანოს	დასკვნა	არ	მოუმზადებია.

https://docs.google.com/document/d/1P5q3hgDw6es2ImKzvEhB6K0ZBoJSRCQ_-vrbTHDxK8k/edit?usp=sharing
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თავი 3. მნიშვნელოვანი მოვლენები
საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის არჩევა:

2020	წლის	29	 აპრილს	ფოთის	საკრებულოს	თავმჯდომარედ	აირჩიეს	 ბექა	 ვაჭარაძე.	
საკრებულოს	ახალი	თავმჯდომარის	არჩევა	მას	 მერე	გახდა	საჭირო,	რაც	2019	წლის	
8	 ნოემბერს	 ფინანსთა	 სამინისტროს	 საგამოძიებო	 სამსახურმა	 ფოთის	 საკრებულოს	
თავმჯდომარე,	ირაკლი	კაკულია		დააკავა.	საგამოძიებო	სამსახურის	ინფორმაციით,	ირაკლი	
კაკულიამ	ფოთის	 მერის	 პოზიციაზე	 მუშაობის	დროს,	 მერიის	 სხვა	 თანამშრომლებთან	
ერთად	ჯამში	528	821	ლარი	გაფლაგნა,	საიდანაც,	მათივე	მტკიცებით,	კაკულიამ	170	
ათასი	ლარი	მიითვისა.	2020	წლის	თებერვალში	50	000	ლარიანი	გირაოს	სანაცვლოდ	
გათავისუფლდა.	29	აპრილს	მას	საკრებულოს	წევრის	უფლებამოსილება	შეუწყდა.

ცვლილებები ფოთის საკრებულოს შემადგენლობაში:

2020	წლის	29	აპრილს	“ქართული	ოცნების”	პროპორციული	სიიდან	საკრებულოს	წევრი	
გახდა	 თემურ	 დუნდუა.	 მან	 საკრებულოს	 ყოფილი	 თავმჯდომარე,	 ირაკლი	 კაკულია	
ჩაანაცვლა

ცვლილებები კომისიებსა და ფრაქციებში:

ბექა	 ვაჭარაძე	 საკრებულოს	 თავმჯდომარედ	 არჩევამდე	 სივრცით-ტერიტორიული	
დაგეგმარებისა	და	ინფრასტრუქტურის	კომისიის	თავმჯდომარე	იყო.	 იგი	 ამ	 პოზიციაზე	
ფრაქცია	 “ქართული	 ოცნების”	 თავმჯდომარის	 მოადგილემ,	 თორნიკე	 ხარჩილავამ	
ჩაანაცვლა.

უმრავლესობა	 დატოვა	 და	 ფრაქცია	 “ქართული	 ფესვები”	 ჩამოაყალიბა	 თორნიკე	
შონიამ,	რომელიც	2020	წლის	ივნისამდე	ქონების	მართვისა	და	ბუნებრივი	რესურსების	
საკითხების	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 იყო.	 ამ	 კომისიის	 თავმჯდომარე	 2020	 წლის	 30	
ივნისს	საკრებულოს	ახალი	წევრი,	თემურ	დუნდუა	გახდა.

ახალი	 ფრაქციის	 “ქართული	 ფესვების”	 თავმჯდომარის	 მოადგილე	 ზურაბ	 ჩაჩუაა,	
რომელიც	მანამდე	ფრაქცია	“ქართული	ოცნების”	თავმჯდომარე	იყო.

თავის	 მხრივ	 ფრაქცია	 “ქართული	 ოცნების”	 ახალ	 თავმჯდომარედ	 სამსონ	 კუტალია	
აირჩიეს,	მის	მოადგილედ	კი	-	დავით	კვიციანი.

სახელმწიფოსთვის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა:

საანგარიშო	პერიოდში	ფოთის	საკრებულომ	სახელმწიფოს	უსასყიდლოდ	გადასცა:

	⚫ 2020	წლის	30	ივლისს	სახელმწიფო	უსაფრთხოების	სამსახურს	უსასყიდლოდ	გადაეცა	
ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკუთრებაში	 არსებული	 ავტომანქანა	 TOYOTA	 PRADO	
(სარეგისტრაციო	ნომერი	ZZ040ZV)	

	⚫ 2020	 წლის	 29	 სექტემბერს	 ქონების	 ეროვნულ	 სააგენტოს	 უსასყიდლოდ	 გადაეცა	
მუნიციპალიტეტის	საკუთრებაში	არსებული	მიწის	ორი	ნაკვეთი	ქალაქ	ფოთში,	დავით	
აღმაშენებლის	ქუჩაზე	(219.00	კვ.მ.	და	1230.00	კვ.მ).		

https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/31036-fothis-sakrebulos-thavmjdomare-daakaves.html
https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/31036-fothis-sakrebulos-thavmjdomare-daakaves.html
https://drive.google.com/file/d/1QNPv2J4tkC2p1kkO4BOZgACP2_fjn2oz/view
https://drive.google.com/file/d/1h7jfDek3Tt5xc84KtYSXtsWSwe3zsB_4/view
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თავი 4.  საკრებულოს კომისიების და ფრაქციების საქმიანობა
საკრებულოს კომისიების საქმიანობა:

ფოთის	საკრებულოში	ხუთმა	მუდმივმოქმედმა	კომისიამ	საანგარიშო	პერიოდში	სულ	76	
სხდომა	გამართა.	კვორუმის	არარსებობის	გამო	არცერთი	კომისიის	სხდომა	არ	ჩაშლილა.	
ჯამში	კომისიებმა	საკრებულოს	წარუდგინეს	სამართლებრივი	აქტის	34	პროექტი,	ასევე	
მოამზადეს	 112	 დასკვნა	 საკრებულოს	 მიერ	 განსახილველი	 სამართლებრივი	 აქტების	
პროექტების	კანონმდებლობასთან	შესაბამისობაზე.	

საკრებულოს კომისიათა სხდომების რაოდენობა 2020 წელს
იურიდიულ,	
სამანდატო	

საპროცედურო	
საკითხთა	და	
ეთიკის	კომისია

სივრცით	
-ტერიტორიული	
დაგეგმარების	და	
ინფრასტრუქტურის	

კომისია

საფინანსო	
-საბიუჯეტო	
კომისია

სოციალურ	
საკითხთა	
კომისია

ქონების	
მართვისა	და	
ბუნებრივი	
რესურსების	
საკითხების	
კომისია

16 13 19 11 17

კომისიათა მიერ საკრებულოსთვის წარდგენილი სამართლებრივი აქტის 
პროექტების რაოდენობა

იურიდიულ,	
სამანდატო	

საპროცედურო	
საკითხთა	და	
ეთიკის	კომისია

სივრცით	
-ტერიტორიული	
დაგეგმარების	და	
ინფრასტრუქტურის	

კომისია

საფინანსო	
-საბიუჯეტო	
კომისია

სოციალურ	
საკითხთა	
კომისია

ქონების	
მართვისა	და	
ბუნებრივი	
რესურსების	
საკითხების	
კომისია

12 6 11 2 3

საკრებულოს ფრაქციების საქმიანობა:

ფოთის	საკრებულოში,	2020	წლის	მდგომარეობით,	სულ	ექვსი	ფრაქცია	ფუნქციონირებს,	
მანამდე	კი	5	ფრაქცია	იყო.	ახალი,	მეექსვე	ფრაქცია	-	“ქართული	ფესვები”	2020	წლის	
ივნისში	ჩამოყალიბდა.	არც	ერთ	მათგანს	2020	წლის	განმავლობაში	არცერთი	საკითხის	
ინიცირება	არ	მოუხდენია.

ფრაქციათა	 მიერ	 გაწეული	 მინიმალური	 საქმიანობის	 ფონზე,	 შეუსაბამოდ	დიდია	 მათ	
ფუნქციონირებაზე	ფოთის	მუნიციპალიტეტის	მიერ	გაწეული	ხარჯები,	რომელმაც	 ჯამში	
303,016	ლარი	შეადგინა,	კერძოდ:

2020 წელს ფრაქციათა საქმიანობაზე გაწეული ხარჯები
სატელეფონო 
კომუნიკაცია

საწვავის ღირებულება სახელფასო ანაზღაურება

4,512 14,794 283,710
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თავი 5. საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების 
კონტროლი
ადგილობრივი	თვითმმართველობის	 კოდექსის	თანახმად,	 საკრებულო	 აკონტროლებს	
მუნიციპალიტეტის	 აღმასრულებელი	 ორგანოებისა	 და	 ამ	 ორგანოების	 თანამდებობის	
პირების	საქმიანობას,	ისმენს	და	აფასებს	მათ	ანგარიშებს,1	მერი	კი	ანგარიშვალდებულია	
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოსა	და	მოსახლეობის	წინაშე.2	

ფოთის	საკრებულომ	2020	წელს	სულ	მოისმინა	და	დადებითად	შეაფასა	ფოთის	მერიის	
სამსახურების	 ანგარიში,	 ასევე	 მოისმინა	 ცალკეული	 იურიდიული	 პირების	 ანგარიშები.	
ამავე	პერიოდში	საკრებულომ	აღმასრულებელი	ორგანოს	წარმომადგენლები	ცალკეული	
საკითხების	განხილვის	მიზნით	22-ჯერ	მოიწვია.	საკრებულოს	13-მა	წევრმა	კი	კითხვით	
მიმართა	ფოთის	მერს	ცალკეულ	საკითხებზე

საანგარიშო	პერიოდში	ფოთის	საკრებულომ	მერის	მიერ	წარდგენილი	საკითხებიდან	სამს	
არ	დაუჭირა	მხარი.	ეს	საკითხებია:	ერთ-ერთი	ა(ა)იპ-სთვის	ქონების	გადაცემა;	ქონების	
პრივატიზებისთვის	 აუქციონის	 განმეორებით	 ჩატარება	 და	 ცალკეული	 პირებისთვის	
დასუფთავების	მოსაკრებელზე	შეღავათის	დაწესება.	

ფოთის	 საკრებულოს	 2020	 წელს	 ასევე	 არ	 გამოუვლენია	 გადაცდომები	 მერის	
საქმიანობაში,	 ინტერესთა	 კონფლიქტი	 ან/და	 თანამდებობრივი	 შეუთავსებლობის	
ფაქტები.	ასევე,	საკრებულოს	ინფორმაციით	“საანგარიშო	პერიოდში	საკრებულოს	წევრის	
თანამდებობრივი	 შეუთავსებლობის/ინტერესთა	 კონფლიქტის	 შესახებ	 გადაცდომებს	
ადგილი	არ	ჰქონია”.	

თუმცა,	 საპირისპიროს	 დასტურია	 “საერთაშორისო	 გამჭვირვალობა-საქართველოს”	
მიერ	გამოქვეყნებული	ორი	კვლევის	შედეგები:

	⚫ „საერთაშორისო	 გამჭვირვალობა-საქართველომ”	 ფოთში,	 საზღვაო	 ნავსადგურის	
მიმდებარე	ქუჩებში	არსებული	ხმაურისა	და	ჰაერის	დაბინძურების	პრობლემის	შესახებ		
2020	 	 წლის	 მაისში	 კვლევა	 გამოაქვეყნა.	 კვლევით	 დადგინდა,	 რომ	 პრობლემის	
გამომწვევი	 მიზეზი	 სხვადასხვა	 საწარმოების,	 მათ	 შორის	 ფოთის	 მერთან,	 გოჩა	
კურდღელიასთან	 დაკავშირებული	 საწარმოების	 საქმიანობაა.	 ხმაურს	 24-საათიან	
რეჟიმში	 მოძრავი	 სატვირთო	 ავტომობილები	 იწვევს,	 დაბინძურებას	 კი	 -	 ტვირთის	
გადაზიდვისას	ჰაერში	გაფანტული	მტვერი.

	⚫ 2020	 წლის	დეკემბერში	 გამოვაქვეყნეთ	 კვლევა	ფოთის	 მერის	 გოჩა	 კურდღელიას	
ბიზნესპარტნიორის,	 რამაზ	 გუჯაბიძის	 კომპანიის	 -	 შპს	 “ხალიბის”	 ტენდერებზე,	
რომელმაც	 სახელმწიფო	 შესყიდვებიდან	 2012	 წლიდან	 310,000	 ლარზე	 მეტი	
ღირებულების	ხელშეკრულებები	მიიღო.	გოჩა		კურდღელია	ფოთის	მერი	2017	წლის	
ნოემბერში	გახდა.	სწორედ	მისი	მერად	არჩევის	შემდეგ		გაიზარდა	მნიშვნელოვნად	
ფოთის	 მუნიციპალური	 იურიდიული	 პირების	 მიერ	 შპს	 “ხალიბთან”	 გაფორმებული	
გამარტივებული	 შესყიდვების	 კონტრაქტების	 რაოდენობაც	 და	 თანხის	 ოდენობაც.	

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

https://drive.google.com/file/d/1Efln9qinQYKB-scRo_YdnDolZgmkF2nS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Efln9qinQYKB-scRo_YdnDolZgmkF2nS/view?usp=sharing
https://transparency.ge/ge/blog/xmaurisa-da-haeris-dabinzurebis-problema-potis-devnilta-dasaxlebashi?fbclid=IwAR03gNNXp10oojEYiBE0pteLxpToHfAVbVcxLdAldab5FaN9EqCW-RdBHKQ
https://transparency.ge/ge/blog/potis-meris-biznespartnioris-gamartivebuli-shesqidvebi
https://transparency.ge/ge/blog/potis-meris-biznespartnioris-gamartivebuli-shesqidvebi
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კვლევის	 გამოქვეყნების	 მომენტისთვის	 შპს	 “ხალიბის”	 მიერ	 მიღებული	 671	
გამარტივებული	შესყიდვიდან	373	შესყიდვა	ფოთის	მუნიციპალურ	იურიდიულ	პირებზე	
მოდის,	რომელთა	საერთო	ღირებულებამ	156,196	ლარი	შეადგინა.

	⚫ ფოთის	 საკრებულოს	 ახალი	 თავმჯდომარე,	 ბექა	 ვაჭარაძე	 ფოთის	 მერიის	
ადმინისტრაციული	 სამსახურის	 უფროსის,	 ინგა	 მასხულიას	 შვილია.	 არსებული	
კანონმდებლობის	შესაბამისად,	საკრებული	ინსტიტუციურად	მერიის	მაკონტროლებელი	
ორგანოა.	შესაბამისად,	იქმნება	ერთგვარი	ინტერესთა	კონფლიქტი	მაკონტროლებელი	
ორგანოს	-	საკრებულოს	თავმჯდომარეს		და	მერიის	ადმინისტრაციული	სამსახურის	
უფროსს	 შორის.	 ფაქტობრივად,	 შვილი	 არის	 პასუხისმგებელი	 იმ	 სამსახურის	
საქმიანობის	კონტროლზე,	რომელსაც	დედა	ხელმძღვანელობს.

https://poti.gov.ge/%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%a3/
https://poti.gov.ge/%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/%e1%83%90%e1%83%93%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%a3/
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თავი 6. არასრულად შევსებული დეკლარაციები და შეუთავსებელი 
საქმიანობა
ფოთის	საკრებულოში	ქონებრივი	დეკლარაციის	შევსების	ვალდებულება	13	თანამდებობის	
პირს	 აქვს	 (საკრებულოს	 თავმჯდომარე,	 საკრებულოს	 თავმჯდომარის	 მოადგილე,	
კომისიის	 თავმჯდომარე	 და	 ფრაქციის	 თავმჯდომარე),	 რომელთაგან	 დეკლარაცია	 6	
თანამდებობის	პირს	ხარვეზებით	აქვს	შევსებული.	

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

გასათვალისწინებელია, რომ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ 
მოკლებულია შესაძლებლობას, შეამოწმოს, არის თუ არა კვლევაში ნახსენები 
კომპანიები აქტიური, რადგან ამ მიზნისთვის საჭირო ინფორმაცია წარმოადგენს 
საგადასახადო საიდუმლოებას.

ბექა ვაჭარაძე 

ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარე

ბექა	ვაჭარაძე	2021	წლის	იანვარში	შევსებულ	დეკლარაციაში		
ოჯახის	 წევრთა	 მონაცემებს	 დედისგან,	 ფოთის	 მერიის	
ადმინისტრაციული	 სამსახურის	 უფროსის,	 ინგა	 მასხულისგან	
განსხვავებულად	უთითებს.

ბექა	 ვაჭარაძემ	დეკლარაციის	ოჯახის	 წევრთა	 ჩამონათვალში	
მიუთითა	მხოლოდ	დედა,	მეუღლე	და	შვილი.	ინგა	მასხულიას	
დეკლარაციაში,	 ბექა	 ვაჭარაძის	 გარდა,	 მოხსენიებული	 ჰყავს	
მეუღლე	და	ორი	შვილი.

„საჯარო	დაწესებულებაში	ინტერესთა	შეუთავსებლობისა	და		კორუფციის	შესახებ	კანონის	
თანახმად	ბექა	ვაჭარაძე	ვალდებულია	დეკლარაციაში	სრულად	მიუთითოს	ინფორმაცია	
ოჯახის	წევრების	შესახებ.	

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://matsne.gov.ge/document/view/33550?publication=72https://matsne.gov.ge/document/view/33550?publication=72
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/129946
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/129946
https://matsne.gov.ge/document/view/33550?publication=72https://matsne.gov.ge/document/view/33550?publication=72
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თემურ დუნდუა

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების 
კომისიის თავმჯდომარე

თემურ	 დუნდუამ	 2020	 წლის	 აგვისტოში	 შევსებულ	
დეკლარაციაში	არ	მიუთითა,	რომ	მამამისი	თენგიზ	დუნდუა	არის	
ინდივიდუალური	 მეწარმე,	 ასევე	 შპს	 “ანიკოს”	 100%	 წილის	
მფლობელი	 და	 დირექტორი,	 რაც	 საჯარო	 დაწესებულებაში	
ინტერესთა	შეუთავსებლობისა	და	კორუფციის	შესახებ	კანონის	
დარღვევაა.

ბაქარ ერაგია

სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

ბაქარ	ერაგიამ	2021	წლის	იანვარში	შევსებულ	დეკლარაციაში		
აღნიშნა,	 რომ	 იგი	 არის	 შპს	 “ბი	 ბი	 ჯი	 გრუპის”	 50%	 წილის	
მფლობელი,	 თუმცა	 საჯარო	 დაწესებულებაში	 ინტერესთა	
შეუთავსებლობისა	 და	 კორუფციის	 შესახებ	 კანონის	
საწინააღმდეგოდ,	მას	წილი	დროებით	მართვის	უფლებით	სხვა	
პირისთვის	არ	გადაუცია.

თორნიკე ხარჩილავა

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 
კომისიის თავმჯდომარე

თორნიკე	 ხარჩილავას	 2020	 წლის	 აგვისტოში	 შევსებულ	
დეკლარაციაში	 აღნიშნული	 აქვს,	 რომ	 იგი	 არის	 შპს	
“ფოთიგალვანიზმეტალის”	 40%	 წილის	 მფლობელი,	 თუმცა,	
კანონის	 საწინააღმდეგოდ,	 მას	 წილი	 დროებით	 მართვის	
უფლებით	სხვა	პირისთვის	არ	გადაუცია.	

 

https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/128659
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/128659
https://drive.google.com/file/d/1qbUtib_uR7MLuxXxBNO1niqhalWWDMj8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbUtib_uR7MLuxXxBNO1niqhalWWDMj8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fD1c_7gIIUK2LbuCWjTf0HECV9BghHHh/view?usp=sharing
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=75#!
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/129975
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/129975
https://drive.google.com/file/d/19fhFRAISqx--7_kBAdc5fkbMTUyN5K_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19fhFRAISqx--7_kBAdc5fkbMTUyN5K_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19fhFRAISqx--7_kBAdc5fkbMTUyN5K_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19fhFRAISqx--7_kBAdc5fkbMTUyN5K_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19fhFRAISqx--7_kBAdc5fkbMTUyN5K_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19fhFRAISqx--7_kBAdc5fkbMTUyN5K_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19fhFRAISqx--7_kBAdc5fkbMTUyN5K_N/view?usp=sharing
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=75#!
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/128651
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/128651
https://drive.google.com/file/d/1rKmhQy6uUuNSbCcQ8l-3nlnzYD5j6qYI/view?usp=sharing
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=75#!
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ზვიად დგებუაძე

ფრაქცია “ქართული ოცნება-კონსერვატორების” თავმჯდომარე

ზვიად	დგებუაძეს	2021	წლის	იანვარში	შევსებულ	დეკლარაციაში	
არ	აქვს	აღნიშნული,	რომ	იგი	არის	ინდივიდუალური	მეწარმე,	
რაც	საჯარო	დაწესებულებაში	ინტერესთა	შეუთავსებლობისა	და	
კორუფციის	შესახებ	კანონის	დარღვევაა.

დათო ხომერიკი

ფრაქცია “ფოთის”  თავმჯდომარე

დათო	 ხომერიკმა	 2021	 წლის	 თებერვალში	 შევსებულ	
დეკლარაციაში	 არ	 აღნიშნა,	 რომ	 იგი	 არის	 შპს	 “ვეტერან	
სპორტსმენთა	კლუბი	ბერმუხას”	20%	წილის	მფლობელი,	რაც	
საჯარო	 დაწესებულებაში	 ინტერესთა	 შეუთავსებლობისა	 და	
კორუფციის	შესახებ	კანონის	დარღვევაა.

https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/129942
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/129942
https://drive.google.com/file/d/1KxmeM9vznvFe-ROG3PPFCnsi15eruIu9/view?usp=sharing
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=75#!
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/130595
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/130595
https://drive.google.com/file/d/1X_aHC4oONDggBGTH1itMaFCjS03s2FpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_aHC4oONDggBGTH1itMaFCjS03s2FpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_aHC4oONDggBGTH1itMaFCjS03s2FpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_aHC4oONDggBGTH1itMaFCjS03s2FpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_aHC4oONDggBGTH1itMaFCjS03s2FpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_aHC4oONDggBGTH1itMaFCjS03s2FpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X_aHC4oONDggBGTH1itMaFCjS03s2FpP/view?usp=sharing
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33550?publication=75#!
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თავი 7. საკრებულოს წევრთა ჩართულობა საკრებულოს 
საქმიანობაში
ფოთის	 საკრებულოს	 რეგლამენტით	 არ	 არის	 დაზუსტებული,	 თუ	 რა	 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	 წევრთა	 მიერ	 საკრებულოს	 სხდომების	 გაცდენის	 140	 შემთხვევა	
დაფიქსირდა,	მათ	შორის	134-ჯერ	-	არასაპატიო	მიზეზით.	

საკრებულოს	წევრთა	შორის	ყველაზე	მეტი	-17	სხდომა	არასაპატიო	მიზეზით	ფრაქცია	
“კოლხეთის”	 თავმჯდომარემ,	 მაია	 ჩხარტიშვილმა	 გააცდინა.	 არასაპატიო	 მიზეზით	
საკრებულოს	 სხდომის	 გაცდენების	რაოდენობით	ლიდერებს	 შორის	 არიან	 “ქართული	
ოცნების”	წევრი,	აპალონ	ბჟალავა	(16	სხდომა)	და		პაატა	ჩაგანავა	-	ფრაქცია	“კოლხეთის”	
თავმჯდომარის	მოადგილე	(15	სხდომა).

დეტალური	ინფორმაცია	იხილეთ	ცხრილში

მონაწილეობა საკრებულოს კომისიების სხდომებში:

საკრებულოს	წევრებმა	კომისიების	სხდომები	გააცდინეს	200-ჯერ,	მათ	შორის	195-ჯერ		-	
არასაპატიო	მიზეზით.	

საკრებულოს	 წევრთა	 შორის	 კომისიის	 ყველაზე	 მეტი	 (32)	 სხდომა	 	 არასაპატიო	
მიზეზით	გააცდინა	ფრაქცია	“კოლხეთის”	თავმჯდომარის	მოადგილემ,	პაატა	ჩაგანავამ.		
კომისიის	 სხდომის	 არასაპატიო	 მიზეზით	 გაცდენების	 რაოდენობით	ლიდერებს	 შორის	
არიან	-	ფრაქცია	“კოლხეთის”	თავმჯდომარე,	მაია	ჩხარტიშვილი	(28	სხდომა),	ფრაქცია	
“ქართული	ფესვების”	თავმჯდომარის	მოადგილე,	ზურაბ	ჩაჩუა	(25	სხდომა)	და	ფრაქცია	
“ფოთის”	თავმჯდომარე,	დათო	ხომერიკი	(22	სხდომა).

დეტალური	ინფორმაცია	იხილეთ	ცხრილში

საკრებულოს სხდომებზე სიტყვით და მოხსენებით გამოსვლის მაჩვენებელი

2020	 წელს	 ფოთის	 საკრებულოს	 წევრთა	 შორის	 ფრაქცია	 “ქართული	 ფესვების”	
თავმჯდომარის	 მოადგილე	 ზურაბ	 ჩაჩუა	 ერთადერთია,	 რომელსაც	 საკრებულოს	
სხდომებზე	 სიტყვით	 გამოსვლის	 უფლებით	 არც	 ერთხელ	 არ	 უსარგებლია.	 სიტყვით	
გამოსვლის	უფლებით	თითოჯერ	ისარგებლეს	ფრაქცია	“ქართული	ოცნების”	წევრებმა	
აპალონ	ბჟალავამ	და	მალხაზ	ფოჩხუამ.

რაც	 შეეხება	 საკრებულოს	 წინაშე	 მოხსენებით	 წარდგომას,	 ამ	 შესაძლებლობით	
საკრებულოს	25	მოქმედი	წევრიდან	16-ს	არ	უსარგებლია.

დეტალური	 ინფორმაცია	 საკრებულოს	 წევრების	 საკრებულოს	 სხდომებზე	 სიტყვით	
გამოსვლისა	და	მოხსენებით	წარდგომის	შესახებ	შეგიძლიათ	იხილოთ	ცხრილში.

https://matsne.gov.ge/document/view/2648333?publication=6
https://matsne.gov.ge/document/view/2648333?publication=6
https://matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=44
https://matsne.gov.ge/document/view/2244429?publication=44
https://docs.google.com/document/d/1HK5NQUCj3HJNEl7nrHJp8uFGJ-t5M16JkfKiiEkFFHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12ENOvGP5ZlQhjfZW5CeU9xbunTuvR3w51ABZ5lJ_XkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K2imCTJI5WuLtkJGEIOthswhZgF0xgrB/view?usp=sharing
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თავი 8. მოქალაქეთა ჩართულობა საკრებულოს საქმიანობაში
ფოთის	 საკრებულომ	 მიიღო	კანონმდებლობით	განსაზღვრული	 ყველა	 ის	რეგულაცია,	
რომელიც	 უზრუნველყოფს	 მოქალაქეთა	 ჩართულობას	 მუნიციპალიტეტის,	 მათ	 შორის	
საკრებულოს	საქმიანობაში:

	⚫ დაინერგა	პეტიციის	ელექტრონული	სისტემა;	

	⚫ მოქალაქეებს	 აქვთ	 შესაძლებლობა	 ელექტრონულად	 მიმართონ	 მუნიციპალიტეტს	
კონკრეტული	ინიციატივით,	ასევე	ვებ-გვერდის	მეშვეობით	გამოითხოვონ	სასურველი	
ინფორმაცია;

	⚫ სპეციალური	წესის	მიხედვით,	მოქალაქეს	აქვს	უფლება	საკრებულოს	სხდომამდე	2	
დღით	ადრე	მიმართოს	საკრებულოს	და	დარეგისტრირდეს	საკრებულოს	სხდომაზე	
მომხსენებლად,	 თანამომხსენებლად	 ან/და	 გააკეთოს	 სპეციალური	 განცხადება,	
თუმცა	 ეს	 წესი	 მოქალაქეს	 არ	 უზღუდავს	 შესაძლებლობას	 რეგისტრაციის	 გარეშე	
განახორციელოს	იგივე	ქმედებები;

	⚫ საკრებულოს	სხდომები	გადაიცემა	სოციალური	ქსელის	მეშვეობით;

	⚫ ფოთის	საკრებულოს	თანამდებობის	პირები	გაწეული	საქმიანობის	შესახებ	ანგარიშს	
წელიწადში	 ორჯერ	 წარადგენენ,	 მაშინ	 როდესაც	 თვითმმართველობის	 კოდექსით	
ანგარიშის	მინიმუმ	ერთხელ	წარდგენის	ვალდებულებაა	დაწესებული;

	⚫ საკრებულო	მერიასთან	ერთად	მართავს	ბიუჯეტის	საჯარო	განხილვას;

	⚫ საანგარიშო	 პერიოდის	 განმავლობაში	 ფოთის	 საკრებულოში	 დარეგისტრირდა	 3	
პეტიცია	შემდეგი	მოთხოვნებით:

ფოთის საკრებულოში განხილული პეტიციები

პეტიცია განხილვის შედეგი

სამუშაო	ჯგუფის	შექმნა	ჰაერის	
დაბინძურებისა	და	თევზის	სუნთან	
დაკავშირებული	პრობლემების	
შესწავლის	მიზნით

მხარდაჭერილ	იქნა

ატმოსფერული	ჰაერის	მონიტორინგის	
ავტომატური	სადგურის	დამონტაჟება	
ფოთის	საზღვაო	ნავსადგურის	
მიმდებარედ

მხარდაჭერილ	იქნა

ატმოსფერული	ჰაერის	მონიტორინგის	
ავტომატური	სადგურის	ჯავახიშვილის	
ქუჩიდან	გადატანა	ჭავჭავაძის	ქუჩაზე

დაკმაყოფილდა	ნაწილობრივ
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ფოთის	საკრებულომ	მიიღო	წესები,	რომელიც	არეგულირებს	დასახლების	საერთო	კრების	
მოწვევის	პროცედურებს,	თუმცა	მიუხედავად	ამისა	დასახლების	საერთო	კრება	ფოთის	
მუნიციპალიტეტში	ჯერ	არ	გამართულა	და	მოქალაქეებს	ჩართულობის	ამ	მნიშვნელოვანი	
მექანიზმით	არ	უსარგებლიათ.

აღსანიშნავია,	რომ	ფოთის	საკრებულომ	არ	გაიზიარა	“საერთაშორისო	გამჭვირვალობა-
საქართველოს”	 წინადადება	 პეტიციაზე	 ხელმომწერთა	რაოდენობის	 ქვედა	 ზღვარის	1	
პროცენტიდან	0,5	პროცენტამდე	შემცირების	თაობაზე.	

https://drive.google.com/file/d/1P-I9pPQLJdas4ZemcQCLIUQxjL33ynKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P-I9pPQLJdas4ZemcQCLIUQxjL33ynKQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnbzxtpcgkCh_PPrp8OxrpUu2C9V8gb1/view?usp=sharing
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თავი 9. გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა
ფოთის	საკრებულოში	გენდერული	თანასწორობის	საბჭო	2018	წლიდან	მუშაობს,	2019	
წლის	 26	 ივლისს	 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

ასევე,	ფოთის	საკრებულოში	გენდერული	თანასწორობის	დარღვევის	თაობაზე	არცერთი	
განცხადება,	დოკუმენტაცია	ან	სხვა	ინფორმაცია	არ	შესულა.

ფოთის	 საკრებულოს	 ინფორმაციით,	 იგეგმება	 გენდერული	 თანასწორობის	 საბჭოს	
საქმიანობის	 ანგარიშის	 საკრებულოსთვის	 წარდგენა,	 ასევე	 უახლოეს	 პერიოდში	
საკრებულოს	 დასამტკიცებლად	 წარედგინება	 ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	
გენდერული	საბჭოს	2021-2023	წლის	სამუშაო	გეგმა7.

7 	წინამდებარე	კვლევის	საანგარიშო	პერიოდის	შემდგომ,	2021	წლის	მარტში	ფოთის	საკრებულომ	
მიიღო	 დადგენილება	 “ქალაქ	 ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021-2023	 წლების	 საშუალოვადიანი	
გენდერული	თანასწორობის	სტრატეგიის	დამტკიცების	შესახებ”

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5138349?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5138349?publication=0
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თავი 10. ქალაქ ფოთის საკრებულოს ხარჯები
სახელფასო ანაზღაურება:

ფოთის	 საკრებულოში,	 2020	 წელს,	 გაცემულმა	 სახელფასო	 ანაზღაურებამ	 973,367	
ლარი	შეადგინა.	ამავე	პერიოდში	პრემია,	ჯილდო	და	დანამატი	არ	გაცემულა.	ზოგიერთ	
საჯარო	მოხელეზე	გაიცა	მხოლოდ	საკლასო	დანამატი,	ჯამში	1,236	ლარის	ოდენობით.

ფოთის საკრებულოში 2020 წელს გაცემული შრომის ანაზღაურება

თანამდებობის პირები (18 პირი) 502,782

საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები (16 პირი) 258,371

საკრებულოს აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით 
დასაქმებულები (15 პირი)

212,214

ჯამი 973,367

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

სამივლინებო ხარჯები:

ფოთის	საკრებულოს	წევრთა	და	აპარატის	თანამშრომელთა	ქვეყნის	შიგნით	და	ქვეყნის	
გარეთ	მივლინებებზე	საანგარიშო	პერიოდში,		ჯამში	1,651  ლარი	გაიხარჯა.	

სატელეკომუნკაციო ხარჯები:

ფოთის	საკრებულომ	2020	წელს	სატელეფონო	კომუნიკაციაზე	17,986 	ლარის	ხარჯი	
გასწია,	რაც	3,979	ლარით	მეტია	წინა	ორი	წლის	(2017	წლის	ნოემრიდან-2019	წლის	
დეკემბრის	ჩათვლით)	ჯამურ	მაჩვენებელზე	(14,007 ლარი).

საკრებულოს წევრის საქმიანობის ანაზღაურება:

“ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსი”	საკრებულოს	იმ	წევრისთვის,	რომელიც	
არ	 იკავებს	 თანამდებობას	 და,	 შესაბამისად,	 არ	 აქვს	 ანაზღაურება,	 ითვალისწინებს	
საკრებულოს	წევრობისთვის	გაწეული	ხარჯების	ანაზღაურების	შესაძლებლობას,	რომლის	
ჯამურმა	ოდენობამაც	ფოთის	საკრებულოში	2020	წელს		30,888		ლარი	შეადგინა.

ავტომობილები და საწვავის ხარჯები:

ფოთის	 მუნიციპალიტეტის	 	 საკრებულოს	 	 ბალანსზე	 ერთი	 ავტომობილი	 ირიცხება,		
რომლითაც	 სარგებლობდნენ	 საკრებულოს	 	 თავმჯდომარე	 და	 საკრებულოს	 აპარატი.	
ავტომობილის	მარკაა	“Volkswagen	Passat”,	რომელიც	2012	წელსაა	წარმოებული	და	
იგი	მუნიციპალიტეტმა	2013	წელს	49,100	ლარად	შეიძინა.	მის	შეკეთებაზე	2020	წელს	
5,511	ლარი	დაიხარჯა.

https://docs.google.com/document/d/1GamihCm51tN4miadZa9ds1F_swWBYkADKdZRpaSY8lA/edit?usp=sharing
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ადგილობრივი	ბიუჯეტიდან	შესყიდული	საწვავით	მხოლოდ	საკრებულოს	თანამდებობის	
პირები	 სარგებლობენ.	 თითოეული	 მათგანისთვის	 საწვავის	 კონკრეტული	 ლიმიტებია	
დაწესებული.	ლიმიტის	ყველაზე	დიდი	მოცულობით	-	ერთ	თვეზე	600	ლიტრი,	საკრებულოს	
თავმჯდომარე	 სარგებლობს,	 სხვა	 თანამდებობის	 პირების	 ლიმიტი	 კი	 70	 ლიტრითაა	
განსაზღვრული.	

ჯამში,	 ფოთის	 საკრებულომ	 2020	 წელს	 16,366	 ლიტრი	 საწვავი	 გახარჯა,	 რომლის	
ღირებულებამაც	33,043 ლარი	შეადგინა.

ფოთის	 საკრებულოს	 თავმჯდომარემ,	 ბექა	 ვაჭარაძემ	 საანგარიშო	 პერიოდში	 3,896 
ლიტრი	საწვავი	გახარჯა,	ჯამური	ღირებულებით	-	9,530	ლარი,	რაც	ზოგადად	ფოთის	
საკრებულოს	მიერ	ამავე	პერიოდში	გახარჯული	საწვავის	24%	შეადგენს.
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რეკომენდაციები
კონტროლის განხორციელება:

	⚫ საკრებულოს	 წევრები	 უფრო	 აქტიურად	 უნდა	 იყვნენ	 ჩართულნი	 საზედამხედველო	
საქმიანობაში,	 კერძოდ	 უფრო	 ხშირად	 უნდა	 იყენებდნენ	 კონტროლის	 მექანიზმებს,	
გადადგან	 ქმედითი	 ნაბიჯები	 სახელმწიფო	 შესყიდვების	 პროცესის,	 მსხვილი	
ინფრასტრუქტურული	პროექტების	ზედამხედველობის	მიზნით;	

	⚫ აღმასრულებელ	 ორგანოთა	 საქმიანობის	 ზედამხედველობის	 სფეროში	 აქტიურად	
უნდა	იყვნენ	ჩართული	საკრებულოს	მუდმივმოქმედი	კომისიები;	

	⚫ საკრებულომ	 აქტიურად	 და	 კეთილსინდისიერად	 უნდა	 იმუშაოს	 მუნიციპალიტეტში	
ინტერესთა	 კონფლიქტის,	 თანამდებობრივი	 შეუთავსებლობის,	 საკრებულოს	
რეგლამენტის	და	ეთიკის	ნორმების	დარღვევის	ფაქტების	გამოვლენაზე.

საკრებულოს სხდომები:

	⚫ ფოთის	 საკრებულომ	 უნდა	 დახვეწოს	 მუშაობის	 საორგანიზაციო	 მხარე,	 შეამციროს	
რიგგარეშე	სხდომების	რაოდენობა,	რადგან	აღნიშნული	ხელს	უშლის	მოქალაქეთა	
ჩართულობის	 უზრუნველყოფას,	 ინტერესთა	 ჯგუფების	 მობილიზებას,	 სხდომაზე	
განსახილველი	საკითხებისთვის	მომზადების	შესაძლებლობას,	წარმომადგენლობითი	
ორგანოს	გამჭვირვალობას.

ანგარიშვალდებულება:

	⚫ საკრებულოს,	ისევე	როგორც	კომისიების	სხდომებზე	საკრებულოს	წევრთა	დასწრების	
მდგომარეობა	საგრძნობლად	უნდა	გაუჯობესდეს.	მიგვაჩნია,	რომ	საკრებულოს	ყველა	
წევრი	 პასუხისმგებლობით	 უნდა	 ეკიდებოდეს	 და	 ესწრებოდეს	 სხდომებს.	 ამასთან,	
საკრებულოს	თითოეული	წევრის	მხრიდან	სხდომის	გაცდენის	საპატიო	თუ	არასაპატიო	
მიზეზი	უნდა	იყოს	გამორკვეული	და	სათანადო	ღონისძიებებიც	გამოყენებული;

	⚫ აუცილებელია	საკრებულოს	წევრებმა	აქტიურად	ისარგებლონ	როგორც	საკრებულოს,	
ასევე	კომისიის	სხდომაზე	სიტყვით	გამოსვლის	უფლებით,	წარადგინონ	მოსაზრებები	
განსახილველ	საკითხებზე,	მიაწოდონ	როგორც	საკრებულოს,	ასევე	აღმასრულებელ	
ორგანოს	ინფორმაცია	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	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	
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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.

საკრებულოს ხარჯები:

	⚫ მნიშვნელოვანია,	რომ	საკრებულოს	მიერ	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	ეკონომიაზე.

პეტიცია:

	⚫ კანონმდებლობა	თვითმმართველობებს	აძლევს	შესაძლებლობას,	პეტიციის	საჭირო	
ხელმომწერთა	რაოდენობა	შეამცირონ	მათთვის	სასურველ	ნებისმიერ	ოდენობამდე.	
თვითმმართველობის	კოდექსი	აწესებს	მხოლოდ	ზედა	ზღვარს	-	1%,	რაც	ცალკეულ	
მუნიციპალიტეტებში	მოქალაქეების	დიდი	ოდენობის	გათვალისწინებით,	შესაძლოა,	
რთულად	შესასრულებელი	მოთხოვნა	იყოს;

	⚫ იმის	 გათვალისწინებით,	 რომ	 საანგარიშო	 პერიოდში	 საკრებულოში	 მხოლოდ	 3	
პეტიცია	დარეგისტრირდა,	მიგვაჩნია,	რომ	ფოთის	საკრებულომაც	უნდა	შეამციროს	
პეტიციაზე	ხელმომწერთა	რაოდენობის	ქვედა	ზღვარი	და	1%	ნაცვლად	დააწესოს	0.3	
ან	0.5	პროცენტი,	რაც	გაუადვილებს	დაინტერესებულ	პირებს	პეტიციის	მომზადების	
პროცედურას.

დასახლების საერთო კრება:

	⚫ ადგილობრივი	 თვითმმართველობის	 კოდექსის	 მიხედვით,	 თვითმმართველობაში	
მოქალაქეთა	 ჩართულობის	 ერთ-ერთ	 მთავარ	 მექანიზმს	 დასახლების	 საერთო	
კრება	 წარმოადგენს,	 მისი	 მოწვევის	 უფლება	 აქვთ	როგორც	 ამომრჩევლებს,	 ასევე	
მუნიციპალიტეტის	მერს	საკუთარი	ინიციატივით	ან	საკრებულოს	შუამდგომლობით;

	⚫ რადგან	ფოთში	დასახლების	საერთო	კრება	ჯერ	არ	ჩატარებულა,	მნიშვნელოვანია,	
რომ	საკრებულოს	ინიციატივით	ამოქმედდეს	ჩართულობის	ეს	მექანიზმმი.	საკრებულომ	
უნდა	მიმართოს	მერს	მისი	ჩატარების	შუამდგომლობით.	დასახლების	საერთო	კრება	
მუნიციპალიტეტისათვის	 აუცილებელია	 ყოველი	 მომდევნო	 წლის	 ბიუჯეტის	 უკეთ	
დასაგეგმავად.

https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/22820-zugdidshimoqalaqethapeticiisthvissatcirokhelmotserebisraodenobaganakhevrda.html

	შესავალი:
	თავი 1. ძირითადი მიგნებები
	თავი 2. ზოგადი ინფორმაცია ქალაქ ფოთის საკრებულოს შესახებ
	თავი 3. მნიშვნელოვანი მოვლენები
	თავი 4.  საკრებულოს კომისიების და ფრაქციების საქმიანობა
	თავი 5. საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების კონტროლი
	თავი 6. არასრულად შევსებული დეკლარაციები და შეუთავსებელი საქმიანობა
	თავი 7. საკრებულოს წევრთა ჩართულობა საკრებულოს საქმიანობაში
	თავი 8. მოქალაქეთა ჩართულობა საკრებულოს საქმიანობაში
	თავი 9. გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა
	თავი 10. ქალაქ ფოთის საკრებულოს ხარჯები
	რეკომენდაციები

