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რეკომენდაციის შესრულების
სამიზნე თარიღი

აუდიტის ობიექტი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია (საერთაშორისო
და საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის
შესაბამისობის აუდიტი
განყოფილებები)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია (საერთაშორისო
და საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის
შესაბამისობის აუდიტი
განყოფილებები)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია (საერთაშორისო
და საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის
შესაბამისობის აუდიტი
განყოფილებები)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია (საერთაშორისო
და საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის
შესაბამისობის აუდიტი
განყოფილებები)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია (საერთაშორისო
და საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის
შესაბამისობის აუდიტი
განყოფილებები)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია (საერთაშორისო
და საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და პროტოკოლის
შესაბამისობის აუდიტი
განყოფილებები)

საფინანსო სამსახური (შემოსავლებსის განყოფილება)

საფინანსო სამსახური (შემოსავლებსის განყოფილება)

შესაბამისობის აუდიტი

შესაბამისობის აუდიტი

განყოფილების მიერ სრული მოცულობით არ ხორციელდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს დადგენილებით განსაზღვრული პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი და საჯარო
ინფორმაციის გამოქვეყნება მერიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. აქვე უნდა უნდა აღინიშნოს, რომ
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ძირითად წყაროს წარმოადგენენ მერიის
სტრუქტურული ერთეულები, თუმცა მათ მიერ განყოფილების დროული და სრულყოფილი
ინფორმირება არ ხორციელდება, რაც ინფორმაციის მომხმარებელთა უკმაყოფილებისა და
შესაბამისად მერიის რეპუტაციის შელახვის რისკის შემცველია.

განყოფილება სხვადასხვა საშუალებების (სატელეფონო, სოც. ქსელები და სხვ.) მეშვეობით ამყარებს
კონტაქტებს მოქალაქეებთან და ინტერეს ჯგუფებთან, ასევე ახორციელებს ყოველდღიურ რეჟიმში
მერიის ოფიციალურ „facebook“ ვებ-გვერდზე მოქალაქეების მხრიდან შემოსულ კითხვებსა და
შენიშვნებზე პასუხების მომზადებას, მაგრამ არ ახორციელებს ზემოხსენებული შენიშვნებისა და
წინადადებების აღრიცხვასა და ანალიზს, რაც საბოლოო ჯამში ართულებს პრობლემატურ
საკითხებზე ყურადღების გამახვილებას და ამავდროულად მათ შესრულებაზე/მოგვარებაზე
(პასუხების გაცემაზე) მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობას. ყოველივე აღნიშნული მოქალაქეების უკმაყოფილებისა და შესაბამისად მერიის რეპუტაციის შელახვის რისკის შემცველია.

ადმინისტრაციის დებულების თანახმად, განყოფილება ვალდებულია უზრუნველყოს საჯარო და
კერძო სექტორისთვის ტრენინგების დაგეგმვა, მაგრამ ამასთან, არ არის დაკონკრეტებული, თუ რა
იგულისხმება ტრენინგების ,,დაგეგმვაში" (ანუ განყოფილება მხოლოდ გეგმავს, ორგანიზატორია,
თუ განმახორციელებელიც?!), ასევე გაურკვეველია ზემოხსენებული ტრენინგების ბიუჯეტი და
ხარჯების გამწევი მხარე, თემატიკის შერჩევის მეთოდოლოგია და სხვა, რაც განყოფილების
მხრიდან დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულების რისკის შემცველია.

ადმინისტრაციის დებულების თანახმად, განყოფილება „საქმიანობაში ხელმძღვანელობს
პროტოკოლის დადგენილი წესების თანახმად“. ამასთან დაკავშირებით განყოფილებამ,
რეგულაციის სახით, წარმოადგინა „საქართველოში საპროტოკოლო ღონისძიებათა მოწყობის
წესი“4, თუმცა აღნიშნული სამართლებრივი აქტი არ არეგულირებს მუნიციპალიტეტის (მერიის)
საპროტოკოლო ღონისძიებებს, რადგან შინაარსობრივად არ ესადაგება მერის კომპეტენციას
მიკუთვნებულ საპროტოკოლო ღონისძიებებს (შეხვედრებს და სხვ). შესაბამისად საპროტოკოლო
საქმიანობა რჩება კონკრეტული რეგულაციების მიღმა და რთულდება როგორც დაგემვისა და
წარმართვის, ისე შემდგომში გაწეული საქმიანობის შეფასება და მონიტორინგი, რაც საპროტოკოლო
ღონისძიებების არასათანადოდ წარმართვის რისკის შემცველია.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 27 ოქტომბრის №844 ბრძანების
თანახმად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების
ხელმძღვანელები ვალდებულნი არიან პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია
მიაწოდონ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ განყოფილებას, ხოლო ინფორმაციის
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელია ქ. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის საერთაშორისო
და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება. აქვე აღნიშნულია, რომ
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელმა პირმა უნდა განახორციელოს ყველა შესაძლო
ღონისძიება და უზრუნველყოს საჯარო ინფორმაციის გამოქვეყნება. ამდენად,
რეკომენდირებულია საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
განყოფილებამ პერიოდულად განახორციელოს სამსახურებისადმი შეხსენებითი
წერილების ინიცირება პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის მოწოდების
თაობაზე, რაც განყოფილებას მისცემს საშუალებას სრულად და დროულად გამოაქვეყნოს
დადგენილი პროაქტიული ინფორმაცია და შეამციროს შესაბამისი რისკები.

რეკომენდირებულია განყოფილების სპეციალისტების მიერ განხორციელდეს
პრობლემატური და მწვავე საკითხების (სატელეფონო ზარებისა და სოც.ქსელების
მეშვეობით შემოსული წინადადებები, შენიშვნები, კითხვები) დამუშავება, ანალიზი,
ინფორმაციის კვლევა, ანალიზის/კვლევის შედეგების დოკუმენტური ასახვა და
მონიტორინგი, რათა მაქსიმალურად ეფექტიანად განხორციელდეს მოქალაქეების მიერ
წამოჭრილი საკითხების კონსულტირება-გადაწყვეტა და შემცირდეს დაინტერესებული
მხარეების (მოქალაქეების) უკმაყოფილების რისკი. ამავდროულად განყოფილებას
შეექმნება ამ კუთხით გაწეული საქმიანობის (მოპოვებული ინფორმაციის) ამსახველ
მონაცემთა ბაზის ფორმირების შესაძლებლობა, რაც შემდგომში დაეხმარება ეფექტურად
წარმართოს ზემოხსენებული საქმიანობა.

რეკომენდირებულია განყოფილების მხრიდან ინიცირებულ იქნეს ტრენინგებთან
დაკავშირებით სათანადო პროცესებისა და რეგულაციების შემუშავების საკითხი,
რომელშიც განსაზღვრული იქნება ტრენინგებში განყოფილების ჩართულობის ფორმატი,
ჩატარების პერიოდულობა და თემატიკა, ბიუჯეტი, ხარჯების გამწევი მხარე და სხვა, რაც
განყოფილებას მისცემს შესაძლებლობას სრულყოფილად განახორციელოს დაკისრებული
ფუნქცია-მოვალეობები.

ადამიანური რესურსების ეფექტური და ოპტიმალური მართვის მიზნით
რეკომენდირებულია დამკვიდრდეს მართვის პროცესები და პროცედურები, რომელთა
საშუალებითაც დარეგულირდება ხელმძღვანელის მიერ დავალებების საქმისწარმოების
წესით დაკისრება (თანამშრომელზე, ან თანამშრომელთა ჯგუფზე), განისაზღვრება
ღონისძიებებში ჩართულ თანამშრომელთა პასუხისმგებლობის და ფუნქციამოვალეობების ფარგლები, დამკვიდრდება ანგარიშგების პროცესები და საბოლოო ჯამში
სწორად წარიმართება საქმიანობის ორგანიზება და გაიზრდება განყოფილების
საქმიანობის ეფექტურობა.

დასუფთავების მოსაკრებლის გადამხდელ პირთა სავალდებულო რეგისტრაციისა და
სააღრიცხვო ბაზის ფორმირების პროცედურების სრულყოფის მიზნით,
რეკომენდირებულია მოხდეს პოტენციურ გადამხდელთა პერიოდული ინფორმირება
(მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, სოციალური ქსელების, ინფორმაციული
სამსახურის დებულების თანახმად, განყოფილება აღრიცხავს ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ
შინაარსის ბუკლეტებით და სხვა) დასუფთავების ადგილობრივი მოსაკრებლის როლისა
იურიდიულ პირებს, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნიან საყოფაცხოვრებო და მნიშვნელობის შესახებ მუნიციპალურ ბიუჯეტში. ასევე - გადამხდელად აღრიცხვაზე
ნარჩენებს. ასევე, კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად შეაქვს კორექტირებები
დადგომის აუცილებლობისა და შესაბამისი სარეგისტრაციო პროცედურების შესახებ, რაც
აღნიშნულ სააღრიცხვო მონაცემებში. აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებაში განყოფილება
გაზრდის საზოგადოების ინფორმირებულობის დონეს და განყოფილებას გაუმარტივებს
ხელმძღვანელობს „მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
გადამხდელთა მოძიების, იდენტიფიცირებისა და სარეგისტრაციო წარმოების პროცესს.
მოსაკრებლის შემოღების და გადახდის ინსტრუქციით“ (შემდგომში „ინსტრუქციით“). თუმცა
ასევე დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების მაჩვენებლის გაუმჯობესებისა და
რეგისტრაციის პროცესში იკვეთება გარკვეული სახის ხარვეზები, კერძოდ: მიუხედავად
საბიუჯეტო შემოსავლებში მისი ხვედრითი წილის გაზრდის მიზნით,
რეგისტრაციის ვალდებულებისა, ხშირ შემთხვევებში გადამხდელთა მომართვიანობის
რეკომენდირებულია სამსახურისა და დაწესებულების ხელმძღვანელობამ იმსჯელოს
მაჩვენებელი დაბალია, რის გამოც განყოფილებას უხდება დამატებითი სამუშაოების ჩატარება
სხვადასხვა მოსაკრებლებთან ერთად დასუფთავების ადგილობრივი მოსაკრებლის
ასეთი გადამხდელების მოძიების, იდენტიფიცირებისა და რეგისტრაციის მიზნით. აღნიშნული
ერთიანი ადმინისტრირების მექანიზმის დანერგვის შესაძლებლობასა და
ქმნის არასათანადო ადმინისტრირების, მოსაკრებლის სახით მისაღები საბიუჯეტო შემოსავლების მიზანშეწონილობაზე. ზემოაღნიშნული ღონისძიებები დადებითად აისახება აბონენტთა
არასრულად მობილიზებისა და ფინანსური დანაკარგების რისკებს;
რეგისტრაციის პროცესზე, ასევე გააუმჯობესებს მოსაკრებლის მობილიზების პროცესს და
გაზრდის ამ მიმართულებით განყოფილების მუშაობის პროდუქტიულობას;

დებულების თანახმად, განყოფილება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს
მოსაკრებლების დროულად და სრული ოდენობით ამოღებას, ახორციელებს მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის შემოსულობების პროგნოზირებასა და ანალიზს. თუმცა შესწავლით ვლინდება, რომ
ხარვეზებია ზემოაღნიშნული ფუნქციის განხორციელების კუთხით. განყოფილება არ
ახორციელებს შემოსულობების პროგნოზირებასა და ანალიზს, რამდენადაც არ არის
შემუშავებული და დანერგილი შესაბამისი მეთოდიკა, წესები, პირობები, ვადები, პერიოდულობა
და სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტები. შესაბამისად აღნიშნული ფუნქციური ჩანაწერი ფორმალურ
ხასიათს ატარებს და რეალურად მისი შესრულება განყოფილების მიერ არ ხდება, რაც წარმოშობს
საქმიანობის არაპროდუქტიულობის, მოსაკრებლის არასათანადო ადმინისტრირებისა და
მობილიზების რისკებს.

29.06.2017

მისაღები

განყოფილების მიერ მოხდება პროაქტიულად
გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცის მომწოდებლების მიმართ
პერიოდული წერილობითი შეხსენების ინიცირება და შემგომინფორმაციის გამოქვეყნება

განყოფილების
უფროსი

ყოველი აუცილებლობის
შემთხვევაში

განყოფილების
უფროსი

კრიტერიუმებისა და
პროცედურების განსაზღვრა- 2017
წლის მე-3 კვარტალი.
ინფორმაციის შემდგომი
დამუშავება- განსაზღვრული
პერიოდულობით

კრიტიკული

29.06.2017

მისაღები

განხორციელდება ამ კუთხით არსებული ინფორმაციის
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ანალიზი, რის
საფუძველზეც განისაზღვრება ინფორმაციის დამუშავების,
სისტემატიზაციის, დოკუმენტირების და სხვა ძირითადი
კრიტერიუმები და პროცედურები.

საშუალო

29.06.2017

მისაღები

განყოფილების მიერ შემუშავებული იქნება ტრენინგების
ჩატარების საორგანიზაციო, მეთოდოლოგიური და
შინაარსობრივი ასპექტები

განყოფილების
უფროსი

2017 წლის მე-3 კვარტალი

საშუალო

29.06.2017

მისაღები

განყოფილება შეიმუშავებს საპროტოკოლო საქმიანობის შიდა
მოხმარების წესს, რომელიც დაეფუძნება არსებულ საკუთარ
გამოცდილებას, საუკეთესო პრაქტიკას, საერთაშორისო
სტანდარტებსა და ნორმებს და ამავდროულად, მორგებული
იქნება დაწესებულების საქმიანობის სპეციფიკაზე

განყოფილების
უფროსი

2017 წლის მე-3 კვარტალი

რეკომენდირებულია განყოფილებამ შეიმუშავოს ან მოახდინოს საკითხის ინიცირება
მუნიციპალიტეტის კომპეტენციისა და საქმიანობის შესატყვისი პროტოკოლის
პროცედურული ნორმებისა და ინსტრუქციების შემუშავება-დამკვიდრებისათვის,
რომელშიც გაწერილი იქნება საქმიანობის კრიტერიუმები, ამოცანები, ფორმები და
მეთოდები, კოორდინაციის წესები, საქმიანობის დოკუმენტირებისა და აღრიცხვის
წესების და სხვა, რაც განყოფილებას მისცემს შესაძლებლობას სათანადოდ წარმართოს
საპროტოკოლო ღონისძიებები.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის დამტკიცებული საქმეთა ნომენკლატურის
თანახმად, განყოფილება ვალდებულია აწარმოოს და შეინახოს უცხო ქვეყნების
ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მიღების, შეხვედრების, კულტურული კავშირების
დოკუმენტები (ოქმები, გადაწყვეტილებები, წინადადებები, მოხსენებები, ცნობები).
დებულების თანახმად, განყოფილების სპეციალისტები უცხო სახელმწიფოთა დელეგაციების
შესაბამისად რეკომენდირებულია დელეგაციების ვიზიტების პროგრამების შედგენასთან
მიღებისას, მერთან შეთანხმებით ადგენენ ვიზიტის პროგრამას ქართულ და ინგლისურ ენაზე,
დაკავშირებით განყოფილებაში კონტროლის ღონისძიებების სახით შემუშავდეს და
თუმცა განყოფილებაში არ არსებობს პროგრამის შედგენის მეთოდოლოგია ან/და სახელმძღვანელო დამკვიდრდეს პროცესების დოკუმენტურად ასახვის პროცედურები (წესები), სადაც
მითითებები (შედგენის წესი და პროცედურა, სტრუქტურა და სარეკომენდაციო ფორმა,
აისახება და დასაბუთდება მიღებული გადაწყვეტილებები, წინადადებები, მათში
გასათვალსიწინებელი საკითხები და კრიტერიუმები და ა.შ.). ამავდროულად არ ხორციელდება
შესატანი ცვლილებები და სხვა არსებითი გარემოებები. აღნიშნულით
პროგრამის შემუშავება/შეთანხმება დოკუმენტური და საქმისწარმოების წესით. პროგრამის
დარეგულირებული იქნება წარმომადგენლობითი საქმიანობის პროცედურები (მათ
ზეპირსიტყვიერ შეთანხმებამდე არ ხდება გაწეული სამუშაოებისა და წარდგენილი
შორის ხარჯებთან დაკავშირებული ღონისძიებების ინიცირება, შეთანხმება, გაწევა,
წინადადებების/გადაწყვეტილების მიღების პროცესის, ასევე პროგრამაში განხორციელებული
მონიტორინგი), ხოლო ყველა მიღებული გადაწყვეტილება და ხარჯის გაწევის
ცვლილებების დოკუმენტური ასახვა. გამომდინარე იქედან, რომ პროგრამის მნიშვნელოვან ასპექტს პროცედურები (საქმისწარმოების წესები, ანგარიშგება და სხვ.) იქნება დასაბუთებული და
წარმოადგენს წარმომადგენლობითი ხარჯები, არსებითი ხარვეზია ის, რომ განყოფილებაში არ
დოკუმენტურად ასახული. გარდა ზემოაღნიშნულისა, რეკომენდირებულია
ხდება წარმომადგენლობითი ხარჯების (დაგეგმილი, დაუგეგმავი) გაწევის აუცილებლობის
განყოფილებაში შემუშავდეს პროგრამების შედგენის ერთიანი (საუკეთესო პრაქტიკის
დადასტურების დოკუმენტური ფიქსაცია, რაც ვიზიტების არასათანადო დაგეგმვის და
გათვალისწინებით) მეთოდოლოგია ან/და სახელმძღვანელო მითითებები.
განხორციელების რისკის შემცველია.

განყოფილებაში უფროსის მიერ თანამშრომლებზე დავალებების გადანაწილება ხორციელდება
მხოლოდ სიტყვიერად და არა საქმისწარმოების წესით. რაც ნიშნავს, რომ ოფიციალურად არ
ხორციელდება პასუხისმგებლობის დაკისრება და შესაბამისად გაწეული საქმიანობის შესახებ
ანგარიშგებაც, რაც საბოლოოდ გაურკვეველს ხდის სხვადასხვა დავალებებზე/საქმიანობაზე
პასუხისმგებელ პირთა ვინაობას, ღონისძიებაში ჩართულ თანამშრომლებზე დაკისრებული
ფუნქცია-მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობის ფარგლებს, ხოლო აღნიშნული- საქმიანობის
არაფექტური მართვისა და ადამიანური რესურსების არაოპტიმალური გადანაწილების რისკის
შემცველია.

კრიტიკული

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების დაგეგმვის, აღრიცხვისა და სხვა
მნიშვნელოვანი პარამეტრების განსაზღვრის მიზნით, რეკომენდირებულია მერიის
სისტემაში შემუშავდეს და დაინერგოს შემოსულობების პროგნოზირება/ანალიზის
განხორციელების მეთოდიკა, რომლითაც განისაზღვრება მოსაკრებლის
პროგნოზირება/ანალიზის წესები, პროცედურები, კრიტერიუმები და სტატისტიკური
ინფორმაციის ფორმირების სხვა ასპექტები. აღნიშნული გააუმჯობესებს განყოფილების
საქმიანობას შემოსავლების პროგნოზირება/ანალიზის განხორციელების მიმართულებით
და დადებითად აისახება შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე.

საშუალო

კრიტიკული

29.06.2017

29.06.2017

მისაღები

შემუშავდება საქმიანობის დოკუმენტირების ფორმები და
მეთოდები, ასევე - ღონისძიებათა პროგრამების შედგენის
ერთიანი შიდა მოხმარების მეთოდოლოგია

განყოფილების
უფროსი

პროგრამების შედგენის
მეთოდოლოგიისა და საქმიანობის
დოკუმეტირების ფორმებისა და
მეთოდების განსაზღვრა- 2017
წლის მე-3 კვარტალი.
დოკუმენტირება და
მეთოდოლოგიით
ხელმძღვანელობა- ყოველი
შემდგომი საჭიროებისას

მისაღები

დავალებები თანამრომლებზე გადანაწილდება
საქმისწარმოების წესით. პირთა ჯგუფზე დავალების
მიცემისას ასევე დამატებით განისაზღვრება დავალების
შესრულების ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი პირი.
შემუშავდება გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშგების
პერიოდულობა და ძირითადი ასპექტები (ანგარიშგების
ფორმატი, საკითხები და სხვა)

განყოფილების
უფროსი

ანგარიშგების პერიოდულობის და
წესის შემუშავება- 2017 წლის მე-3
კვარტალი. დავალებების
საქმისწაროების წესით გადაწერა
და კონტროლი- ყოველი
საჭიროებისას

დიანა ხაბაძე,
შემოსავლების
განყოფილების
უფროსი

01.07.2018

დიანა ხაბაძე,
შემოსავლების
განყოფილების
უფროსი

01.04.2018

საშუალო

01.12.2017

მისაღები

18.10.2017

მაღალი(კრიტიკული)

01.12.2017

მისაღები

18.10.2017

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის
პროექტით გათვალისწინებულია „თვითმმართველობის
განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის
გაძლიერების“ პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს
თვითმმართველობის მიერ საზოგადოების ინფორმირებას
კომუნიკაციის სხვადასხვა არხების მეშვეობით, მათ შორის
მერიის ვებ-გვერდის, საინფორმაციო მასალებით და მედია
საშუალებებით, სმს საინფორმაციო შეტყობინებებით.
აღნიშნულ პროცესში ასევე გათვალისწინებული იქნება
მოსაკრებლების თაობაზე საზოგადოების ინფორმირების
საკითხებიც.
ასევე 2018 წელის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით ქ.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში დაგეგმილია
ელექტრონული სერვისების დანერგვა, რომლის ერთ-ერთ
მიმართულებას დასუფთავების მოსაკრებლის სერვისი
წარმოადგენს.

მოხდება მეთოდიკის შემუშავება, რომლითაც განისაზღვრება
მოსაკრებლის პროგნოზირება/ანალიზის წესები,
პროცედურები, კრიტერიუმები და სტატისტიკური
ინფორმაციის ფორმირების სხვა ასპექტები.

რეკომენდაციის
შესრულებით მისაღები
შედეგი

პასუხისმგებელი პირი
მონიტორინგზე

ობიექტის
ინფორმაცია

მონიტორინგი
ადგილზე

სტატუსი

შიდა აუდიტის სამსახური

კრიტიკული
საშუალო
დაბალი

N

1

პასუხისმგებელი პირი
შესრულებაზე

სამოქმედო გეგმა

მონიტორინგი
შენიშვნა

მონიტორინგის
დოკუმენტის N

ქონების მართვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური (ქონების
მართვისა და განკარგვის, საერთაშორისო ურთიერთობების,
საინვესტიციო და ეკონომიკური განვითარების განყოფილებები)

ქონების მართვისა და განკარგვის განყოფილება

საერთაშორისო ურთიერთობების, საინვესტიციო და ეკონომიკური
განვითარების განყოფილება

საერთაშორისო ურთიერთობების, საინვესტიციო და ეკონომიკური
განვითარების განყოფილება

საერთაშორისო ურთიერთობების, საინვესტიციო და ეკონომიკური
განვითარების განყოფილება

შესაბამისობის აუდიტი

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებ(ებ)ის ეფექტიანი განკარგვის
მიზნებისათვის რეკომენდირებულია, დაწესებულებაში შესაბამისი საკანონმდებლო
რეგულაციებით განსაზღვრული წესითა და პერიოდულობით, განხორციელდეს
ქონების მართვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის დებულების თანახმად განყოფილება
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებული უძრავი ქონებ(ებ)ის სწორი,
აწარმოებს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების აღრიცხვას.
სრული, ზუსტი და საფუძვლიანი აღწერა (ინვენტარიზაცია) და მისი ფაქტობრივი
თუმცა როგორც შესწავლით ვლინდება, არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების მიუხედავად,
მდგომარეობის (მოცულობების) დადგენა. უძრავი ქონებ(ებ)ის შესახებ მუდმივად
დაწესებულებაში დღემდე არ ჩატარებულა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში
განახლებადი, სრულყოფილი სააღრიცხვო ბაზის არსებობა ხელს შეუწყობს
არსებული უძრავი ქონებ(ებ)ის სრული აღრიცხვა (ინვენტარიზაცია). აღნიშნული კი წარმოშობს
მუნიციპალიტეტის ქონებ(ებ)ის სარგებლობისა და განკარგვის შესახებ ეფექტური
რეალურად არსებული აქტივების მართვის განუხორციელებლობისა და პოტენციური სარგებლის
გადაწყვეტილებების მიღებას. ასევე შეამცირებს ქონებ(ებ)ის დაზიანებისა და
მიუღებლობის, ასევე ასეთი სახის უძრავი ქონებ(ებ)ის დაზიანების, მათი თვითნებურად
თვითნებურად სარგებლობის რისკებს, რაც თავის მხრივ გაზრდის მათი კანონისმიერი
სარგებლობისა და სხვა სახის ოპერაციულ თუ ფინანსურ რისკებს;
ფორმებით განკარგვის შესაძლებლობასა და ამ გზით დამატებითი სარგებლის
(შემოსავლის) მიღების ალბათობას;

შესაბამისობის აუდიტი

დებულების თანახმად, განყოფილება ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ქონების ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებზე საკუთრებაში/ სარგებლობაში გადაცემის
ხელშეკრულებებით განსაზღვრული პირობების შესრულების მონიტორინგს . თუმცა შესწავლით
ვლინდება, რომ ჩატარებული მონიტორინგის დოკუმენტირება ძირითადად ხდება მხოლოდ მაშინ,
როცა ადგილი აქვს მესაკუთრის/მოსარგებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვან
შესრულებას, ვადების დარღვევას და სხვა სახის მნიშვნელოვანი გარემოებების არსებობას.
აღნიშნულის მიზეზია კონტროლის ისეთი ღონისძიებების არაეფექტური გამოყენება, რაც
გულისხმობს ყველა განხორციელებული ოპერაციის (ამ შემთვევაში- მონიტორინგის
ღონისძიებების და შედეგების) დოკუმენტირებას, რომლის მიზანია გარკვეული პერიოდულობით,
არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის შესახებ შემაჯამებელი ინფორმაციის ფორმირება, მისი
ანალიზი, შეფასება, რისკების იდენტიფიცირება და საჭიროების შემთხვევაში საპასუხო
ღონისძიებების გატარება. აღნიშნული ქმნის სახელშეკრულებო ვალდებულებების არასათანადოდ
შესრულებისა და შესაძლო ხარვეზების რეაგირების გარეშე დარჩენის რისკებს, ასევე შეუძლებელს
ხდის მონიტორინგის განხორციელების კუთხით გაწეული სამუშაოების შეფასებას, რაც საბოლოო
ჯამში უარყოფითად აისახება განყოფილების მუშაობის ხარისხზე.

შესაბამისობის აუდიტი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინტერესებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა საგრანტო
პროექტში/პროგრამაში მონაწილეობისას, პროექტში მონაწილეობის თაობაზე გადაწყვეტილება
მიიღება ზეპირსიტყვიერად. ასევე საგრანტო კონკურსისათვის წინადადების მომზადების მიზნით
მერიის სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან კოორდინაცია და მათგან ინფორმაციის მიღება
მიმდინარეობს არაფორმალურად (ზეპირსიტყვიერად, ტელეფონითა და ელექტრონული ფოსტით).
საბოლოოდ კი ვერ დგინდება ხორციელდება თუ არა საკონკურსო წინადადებების განხილვა,
ანალიზი, შეფასება და ა.შ.. შედეგად კი ვღებულობთ, რომ სანამ განყოფილების მიერ არ
განხორციელდება პროექტის ფარგლებში გრანტის მოპოვება, საგრანტო კონკურსში
მონაწილეობასთან დაკავშირებით მათ მიერ გაწეული საქმიანობა არ ფიქსირდება. ამავდროულად,
გრანტის მოპოვების შემთხვევაშიც კი არ ხდება პროცესებისა და გაწეული საქმიანობის
დოკუმენტირება. შესაბამისად ვერ ხდება გაწეული სამუშაოების იდენტიფიცირება, შეფასება და
მონიტორინგი, რაც გამოწვეულია ისეთი კონტროლის ღონისძიებების არარსებობით, რომელიც
გულისხმობს ყველა განხორციელებული ოპერაციის სრულად, ზუსტად, დროულად და
რეგულარულად ასახვას, აღნიშნული კი იწვევს სამუშაოების არაეფექტური წარმართვისა და
ორგანიზების რისკებს;

შესაბამისობის აუდიტი

აუდიტის პერიოდში მოქმედი დებულების თანახმად, განყოფილება მონაწილეობას იღებს
მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების პროცესში, მაგრამ ამავდროულად არ არის
განსაზღვრული ამ პროცესში განყოფილების ჩართულობის კონკრეტული ფორმატი, უფლებამოვალეობები და პასუხისმგებლობები, ასევე - პროგრამის შემდგენ სტრუქტურულ ერთეულებსა და
განყოფილებას შორის ურთიერთობის კრიტერიუმები, ვალდებულებები და პროცესები. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ პროექტის შემმუშავებელ და განმახორციელებელ სტრუქტრულ ერთეულებთან
განყოფილება კოორდინირებს მხოლოდ არაოფიციალურად - ზეპირსიტყვიერად, სატელეფონო,
ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით და ამდენად, საქმისწარმოების წესით დოკუმენტურად არ
აისახება განყოფილების მიერ გაწეული საქმიანობა, გაცემული რეკომენდაციები, წვლილი
პროგრამის შედგენაში და ა.შ., რაც გამოწვეულია კონტროლის გარემოს არ არსებობით, რომელიც
გულისხმობს მართვის პროცესებს და მეთოდებს, უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებლობების
გადანაწილებას და სხვა. ასევე არ ხდება განხორციელებული საქმიანობის ეფექტიანობისა და
პროდუქტიულობის შეფასება. ყოველივე აღნიშნული შეუძლებელს ხდის ამ მიმართულებით
განყოფილების საქმიანობის მონიტორინგსა და შეფასებას, ხოლო შედეგად წარმოიშობა
პროგრამების შემუშავების პროცესში განყოფილების არაეფექტური/არაპროდუქტიული
ჩართულობის რისკი;

შესაბამისობის აუდიტი

სამსახურის დებულების თანახმად, განყოფილება ვალდებულია უზრუნველყოს ქალაქის
განვითარებასთან დაკავშირებული საინვესტიციო და ეკონომიკური პროექტების და
წინადადებების ანალიზი და შეფასება, მაგრამ არ არის შემუშვებული ასეთი ანალიზის/შეფასების
მეთოდოლოგია, კრიტერიუმები, პროცედურები, ვადები, კოორდინაციის საკითხები სხვადასხვა
სტრუქტურულ ერთეულებთან, მათ შორის პასუხისმგებლობების ფარგლები (თუკი
წინადადება/პროექტი სცილდება განყოფილების კომპეტენციას) და ა.შ. ამავდროულად
განყოფილებაში შემოსულ საინვესტიციო-ეკონომიკურ წინადადებებთან დაკავშირებით გაწეული
საქმიანობა (კოორდინაცია სტრუქტურულ ერთეულებთან, ინფორმაციის მოძიება, წინადადებების
შეფასება და ანალიზი) დოკუმენტურად არ ფიქსირდება. შესაბამისად - გაწეული საქმიანობის
დოკუმენტური დადასტურება არ არსებობს, რაც გამოწვეულია ისეთი კონტროლის ღონისძიებების
არარსებობით, რომელიც გულისხმობს განყოფილების მიერ განხორციელებული ყველა ოპერაციის
სრულად, ზუსტად, დროულად, რეგულარულ ასახვას და დოკუმენტირებას, ხოლო აღნიშნულის
გამო რთულდება საქმიანობის შეფასება და ანალიზი, საბოლოოდ კი წარმოიშობა საქმიანობის
არასათანადოდ წარმართვის რისკი. .

მუნიციპალური ქონების მიზნობრივი განკარგვა/სარგებლობის მაქსიმალური
უზრუნველყოფის მიზნით, რეკომენდირებულია განყოფილებაში დაინერგოს შესაბამისი
ხელშეკრულებების კონტროლისა და მონიტორინგის განხორციელების ერთიანი
მეთოდიკა (წესები, კრიტერიუმები, პერიოდულობა) . ასევე მიზანშეწონილია, უძრავი
ქონებ(ებ)ის ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებზე საკუთრებაში/სარგებლობაში
გადაცემისას სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებაზე განხორციელებული
მონიტორინგის ამსახველი ყველა ფაქტებისა და შედეგების დოკუმენტირება, მისი
ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის, პროცესებისა და ქმედებების
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით. აღნიშნული შესაძლებელს
გახდის განხორციელებული მონიტორინგის ანალიზს/შეფასებას, ხარვეზების გამოვლენას
და შემდგომში საკონტროლო ღონისძიებების დაგეგმვას. ზემოაღნიშნული ღონისძიებები
განყოფილებას მისცემს საშუალებას სწორად მართოს უძრავი ქონების განკარგვასთან
დაკავშირებული პროცესები, რაც დადებითად აისახება შესრულებული სამუშაოს
ხარისხზე.

20.10.2017

საშუალო

01.12.2017

მისაღები

20.10.2017

1) განყოფილება შეიმუშავებს შუალედური მონიტორინგის
განხორციელების მეთოდიკას, პერიოდულობას. ასევე
განსაზღვრული იქნება შესაბამისი სამუშაო ფორმები
(შუალედური აქტი, ფოტომასალა და სხვა),
2)შემუშავებული მეთოდიკის შესაბამისად მოხდება გაწეული
საქმიანობის დოკუმენტური ასახვა.

20.10.2017

1. საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობის
მიზანშეწონილობისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების
დასაბუთებულობა უზრუნველყოფილი იქნება
ოფიციალურად საქმისწარმოების (edocument) წესით
(მოხსენებითი ბარათით, ბრძანებით რეზოლუციით და სხვა
ფორმით).
2. განყოფილება საპროექტო წინადადების
წარდგენის შემდგომ მოამზადებს დეტალურ ანგარიშს
გაწეული საქმიანობის შესახებ, სადაც ასახული იქნება
პროცესები და ის საქმიანობები, რაც განხორციელდა
კონკრეტული საპროექტო წინადადების მომზადების
ფარგლებში. ანგარიშს თან დაერთვება მომზადებული
საპროექტო წინადადება და ყველა შესაბამისი დოკუმენტი,
რაც აღნიშნული საპროექტო წინადადების მომზადებისათვის
შეიქმნა/დამუშავდა.

20.10.2017

1. განისაზღვრება მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების
პროცესებში განყოფილების ჩართულობის ზოგადი
ასპექტები;
2. განყოფილების მიერ უზრუნველყოფილი
იქნება მათი განხილვა სხვადსხვა სტრუქტურულ
ერთეულებთან, ასევე ოფიციალური შეთანხმება/დამტკიცება.
3. ზემოაღნიშნული პუნქტების შესაბამისად მიღებული
გადაწყვეტილებებისა და გაწეული საქმიანობის
დოკუმენტური ასახვა.

1. მიმდინარე თვის ბოლომდე;
2. 2018 წლის იანვარ-თებერვალი;
3. საჭიროების მიხედვით

20.10.2017

1. განყოფილების მიერ ინიცირებული იქნება
საინვესტიციო/ეკონომიკური პროექტებისა და
წინადადებების, ასევე შეფასების მეთოდოლოგიის
შემუშავების საკითხი.
2. საჭიროების
შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება
საინვესტიციო/ეკონომიკური პროექტებისა და
წინადადებების ანალიზისა და შეფასების მეთოდოლოგიის
შემუშავების პროცესში განყოფილების ჩართულობა
(მოსაზრებების წარდგენა, განხილვებში მონაწილეობა და ა. შ.
)

1. მიმდინარე წლის იანვართებერვალი;
2. საჭიროების
მიხედვით.

01.12.2017

მისაღები

მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებაში/ანგარიშგებაში განყოფილების ჩართულობის
ხარისხისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით, რეკომენდირებულია
განისაზღვროს ზემოაღნიშნულ პროცესებში ჩართულობის ზოგადი ასპექტები: უფლებამოვალეობებისა და პასუხისმგებლობის ფარგლები, კოორდინაციის საკითხები, ასევე
გადაწყვეტილებებისა და გაწეული საქმიანობის დოკუმენტური ასახვის წესები, რაც
განყოფილებას მისცემს საშუალებას სათანადოდ, ორგანიზებულად, ეფექტურად და
პროდუქტიულად ჩაერთოს მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების/ანგარიშგების
პროცესში და წარმოაჩინოს საქმიანობა, ხოლო ხელმძღვანელობას მისცემს საშუალებას
გაანალიზოს და შეაფასოს საქმიანობის შედეგები;
საშუალო

01.12.2017

მისაღები

პროექტების, ინვესტიციების განხორციელების მაქსიმალური ხელშეწყობის
უზრუნველყოფის მიზნით, რეკომედირებულია შემუშავდეს და დამკვიდრდეს
საინვესტიციო/ეკონომიკური პროექტებისა და წინადადებების ანალიზის, ასევე
შეფასების მეთოდოლოგია (პროცედურული ასპექტები, კრიტერიუმები და ა.შ.), რითაც
განხორციელდება გაწეული საქმიანობის დოკუმენტური დასაბუთება, აისახება
ანალიზისა და შეფასების შედეგები, ასევე განხორციელდება ანგარიშგება.
ზემოხსენებული ღონისძიებების გატარება განყოფილებას მისცემს საშუალებას
ეფექტიანად და პროდუქტიულად წარმართოს აღნიშნული საქმიანობა.
საშუალო

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

აპარატის დებულების თანახმად, იურიდიული განყოფილება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში,
შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე, ახდენს მერიის სტრუქტურულ ერთეულებში მომზადებული
სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივ ექსპერტიზას, ამზადებს და/ან, ასეთი
მოთხოვნისას, ითანხმებს მერიის საქმიანობიდან გამომდინარე გასაფორმებელი ხელშეკრულებების
პროექტებს და/ან ახდენს მათ სამართლებრივ ექსპერტიზას. აღნიშნული ფუნქცია, დაწესებულების
მასშტაბით, წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს ხსენებული დოკუმენტების
კანონშესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. თუმცა იგი ხორციელდება მხოლოდ სამართლებრივი
აქტის/ხელშეკრულების პროექტის გამომცემი/შემდგენელი პირის მიმართვის და არა ყველა
შემთხვევაში. სამართლებრივი ექსპერტიზა არ ატარებს სავალდებულო ხასიათს და მისი
განხორციელება დამოკიდებულია ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა
შეხედულებაზე, რადგანაც ზოგადად არ არის განსაზღვრული სამართლებრივი ექსპერტიზის
საჭიროების კრიტერიუმები. აღნიშნული კი მერიის სისტემაში ამკვიდრებს არაერთგვაროვან

დაწესებულებაში შექმნილი სამართლებრივი აქტები წარმოადგენს იურიდიული ძალის
მქონე დოკუმენტებს და მათი ძირითადი დანიშნულებაა მუნიციპალიტეტის
კომპეტენციას მიკუთვნებული ფუნქციების/საკითხების განხორციელება/ორგანიზება.
პრიორიტეტული ღონისძიებებისა და პროგრამების განხორციელების მიზნით
გაფორმებული ხელშეკრულებები კი შეიცავს მხარეთა პასუხისმგებლობებსა და
ვალდებულებებს, მათ შორის ფინანსური ხასიათის. ამდენად აღნიშნული დოკუმენტები
არის მნიშვნელოვანი ხასიათის და რეკომენდირებულია, დაწესებულებაში
შემუშავებული და დანერგილი იქნეს შიდა მმართველობითი ხასიათის რეგულაცია,
როელიც დააწესებს სამართლებრივი ექსპერტიზის განხორციელების ერთიან სტანდარს
და პროცედურებს. რაც მინიმუმამდე შეამცირებს დოკუმენტებში შესაძლო ხარვეზებისა
და საქმიანობის კანონშეუსაბამისობის/არაეფექტიანობის რისკებს.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

შესაბამისობის აუდიტი

№2. აპარატის დებულების თანახმად, შესყიდვების განყოფილება მონაწილეობას ღებულობს
სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შედგენაში და მასში ცვლილებების (კორექტირებული) პროექტის
მომზადებაში. თუმცა შესწავლით ვლინდება, რომ შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენის
პროცესში განყოფილების ჩართულობა უმეტესწილად ატარებს ზეპირსიტყვიერ ხასიათს და არ
ხდება ცალკეულ სტრუქტურულ ერთეულებში ჩატარებული განხილვების, უშუალო შეხვედრებისა
და გაწეული კონსულტაციების დოკუმენტირება. აღნიშნულის გამო შეუძლებელი ხდება ამ
ჩართულობის მონიტორინგი და შეფასება. ხსენებული გამოწვეულია იმით, რომ მთლიანობაში,
დაწესებულებაში მკაფიოდ და ნათლად არ არის განსაზღვრული შესყიდვების წლიური გეგმის
შემუშავების პროცესში მონაწილეთა ურთიერთკოორდინაციის პროცედურები, წესები, ვადები,
ეტაპები, კომუნიკაციის ფორმები, პასუხისმგებლობების ფარგლები და ა.შ.. შესაბამისად
გაურკვეველია რა ფორმითა და რა ხარისხით მონაწილეობს შესყიდვების განყოფილება
დაწესებულების შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენის პროცესში, რაც შესყიდვების
არასათანადოდ (მერიის ინტერესებთან ან/და კანონმდებლობასთან შეუსაბამო) დაგეგმვის რისკის
შემცველია;

შესაბამისობის აუდიტი

№3. რიგ შემთხვევებში, სატენდერო დოკუმენტაციაში და შესყიდვების ხელშკრულებებში
მითითებულია მისაწოდებელი საქონლის/ მომსახურების/სამუშაოების საგარანტიო ვადები, თუმცა
მკაფიოდ განსაზღვრული არ არის საგარანტიო პირობები. რაც გამოწვეულია იმით, რომ არ ხდება ამ
კუთხით არსებული რისკების ანალიზი/ გათვალისწინება და კონკრეტულ შესყიდვის ობიექტთან
მისადაგება. არ არის შემუშავებული და განხორციელებული რისკის შესამცირებლად საჭირო
ღონისძიებები. აღნიშნული გარემოება საგარანტიო მომსახურების ამოქმედების შემთხვევაში
იწვევს გარანტიასთან დაკავშირებული ვალდებულებების არაერთგვაროვანი გაგების,
ინტერპრეტაციისა და საგარანტიო მომსახურების არაჯეროვანი შესრულების ან/და
შეუსრულებლობის რისკებს;

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

მისაღები

საშუალო

სსდ ცენტრი გამოძახებებზე ბრიგადებს ანაწილებს არაპროდუქტიულად და არაოპტიმალურად,
რაც ზრდის მაღალ პრიორიტეტის გამოძახებებზე რეაგირების საშუალო დროს. (სრულად იხილეთ
ანგარიშის პროექტში)

შესაბამისობის აუდიტი

01.12.2017

საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობის დასაბუთებულობის, ამ კუთხით გაწეული
საქმიანობის გამჭვირვალობისა და პროდუქტიულობის უზრუნველყოფის მიზნით,
რეკომენდირებულია განხორციელდეს ქმედებების და პროცესების დოკუმენტირება,
რითაც განისაზღვრება მონაწილეობის მიზანშეწონილობა, მოსალოდნელი სარგებელი,
ასევე დოკუმენტურად აისახება მიღებული გადწყვეტილებები, გაწეული საქმიანობა და
შედეგები. ამავდროულად მნიშვნელოვანია დამკვიდრდეს ანგარიშგების პროცესები.
ყოველივე ზემოხსენებული გააუმჯობესებს მმართველობით პროცესებს, შესაძლებელს
გახდის გაწეული საქმიანობის მონიტორინგს და ეფექტიანობის შეფასებას;

პრიორიტეტების მიხედვით გამოძახებებზე ბრიგადების ოპტიმალური და
პროდუქტიული განაწილებისათვის, ასევე მაღალი პრიორიტეტის გამოძახებებზე
რეაგირების საშუალო დროის შემცირებისათვის, რეკომენდირებულია სსდ ცენტრმა
შეიმუშავოს და სამოქმედოდ დანერგოს სსდ ბრიგადების გამოძახებებზე განაწილების
ინსტრუქცია (პროტოკოლი). თანაბარწილად მნიშვნელოვანია ხელმძღვანელობამ
პერიოდულად განახორციელოს გამოძახებებეზე რეაგირების სტატისტიკური
მონაცემების ანალიზი და მონიტორინგი, რაც მისცემს საშუალებას გადაამოწმოს
ბრიგადების გამოძახებებზე რეაგირების პროდუქტიულობა და ეფექტიანობა. აღნიშნული
რეკომედაცია წარმოადგენს კრიტიკული მნიშვნელობის რეკომენდაციას.

შპს "ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი"

საშუალო

№2: რეკომენდირებულია დაწესებულებაში მკაფიოდ და ნათლად განისაზღვროს
შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენის თითოეულ ეტაპზე ჩართული პირების
პასუხისმგებლობების განაწილებისა და გამიჯვნის ფარგლები,
ურთიერთკოორდინაციის წესები, ვადები, ეტაპები, კომუნიკაციის ფორმები,
მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცედურები, რათა შესყიდვების დაგეგმვის
ერთიან ციკლში რომელიმე ეტაპი არ დარჩეს რეგულაციის გარეშე, ასევე არ
მოხდეს სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ფუნქციების დუბლირება და ამასთან,
მკაფიოდ განისაზღვროს თითოეული მონაწილის ჩართულობის ფორმატი. ასევე,
აუცილებელია დაგეგმვის თითოეულ ეტაპზე განხორციელებული მოქმედებების
დოკუმენტირება, რისი მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება პროცესის
მონიტორინგი და შეფასება - არსებული რისკების გამოვლენის, საპასუხო
საკონტროლო ღონისძიებების დანერგვისა და შემდგომი წლის შესყიდვების
დაგეგმვის პროცესის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით. აღნიშნული
მინიმუმამდე შეამცირებს შესყიდვების კანონმდებლობასთან და მერიის
ინტერესებთან შეუსაბამოდ დაგეგმვის რისკებს;
№3. რეკომენდირებულია, საგარანტიო მომსახურების კუთხით ხელშეკრულებებში
აღიწეროს და გონივრულ დონეზე დაზუსტდეს საგარანტიო ვალდებულებათა
აუცილებელი კომპონენტები - თუ რა მოიაზრება საგარანტიო მომსახურებაში, როდის
დგება საგარანტიო მომსახურების აუცილებლობა, რა სახის (მაგ. აღდგენითი თუ
გამოცვლითი) და მოცულობის სამუშაოები უნდა იქნეს განხორციელებული,
მიმწოდებლებთან კომუნიკაციის ფორმები, შესრულების ვადები და სხვა არსებითი
პირობები, რათა გამოირიცხოს მხარეთა მიერ საგარანტიო ვალდებულებათა
არაერთგვაროვანი გაგება და შემცირებული იქნეს საგარანტიო ვალდებულებათა
არადროული/ არაჯეროვანი შესრულების რისკები;

01.12.2017

მაღალი(კრიტიკული) 05.12.2017

მაღალი(კრიტიკული)

მაღალი(კრიტიკული)

მაღალი(კრიტიკული)

მისაღები

მისაღები

14.12.2017

2018წლის I,II,III IV კვარტალი

შესრულებული

პერიოდულად, საჭიროების
მიხედვით.

ე.ლომაძე

მოადგილი

რ. ხახვა

1. პერიოდულად, საჭიროების
მიხედვით . 2. საჭიროების
მიხედვით.

მუდმივი

შპს ,,ბათუმის
სასწრაფო
სამედიცინო
დახმარების
ცენტრი“-ს
დირექტორის
2017 წლის 06
დეკემბრის №65
ბრძანებით
დამტკიცებული
ოპერატორების
სამუშაო

შესრულებული

მიუღებელი

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

მიუღებელი

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

მისაღები

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

შესაბამისობის აუდიტი

№4. სახელმწიფო შესყიდვების ეფექტურად და საკანონმდებლო პრინციპების
მაქსიმალურად დაცვით წარმართვის მიზნით, რეკომენდირებულია მერიაში
შემუშავებული იქნეს სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავების ერთიანი წესები,
№4. აპარატის დებულების თანახმად, შესყიდვების განყოფილება მერიის შესაბამისი
პირობები, ეტაპები, პასუხისმგებლობის განაწილებისა და გამიჯვნის ფარგლები,
სტრუქტურული ერთეულის ან/და სტრუქტურული ერთეულის ქვედანაყოფის მიერ მოწოდებული
კოორდინაციის პროცედურები, ვადები, კომუნიკაციის ფორმები, მონიტორინგისა და
ტექნიკური დოკუმენტაციის საფუძველზე, შესყიდვების კომისიის წევრებთან ერთად შეიმუშავებს
ანგარიშგების წესები, რაცერთის მხრივ გამორიცხავს არაუფლებამოსილი პირების მიერ
ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების ტექსტს და სატენდერო დოკუმენტაციას.
სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავებას. ხოლო მეორეს მხრივ- უფლება-მოვალეობათა
ამავდროულად, დაწესებულებაში დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, ტექნიკური
დუბლირებას. ასევე ხელს შეუწყობს სტრუქტურულ ერთეულებს შორის
დოკუმენტაციის მომზადება რიგ შემთხვევაში ხდება იმ სტრუქტურული ერთეულების მიერ,
უფლებამოსილებების იმგვარად გადანაწილებას, რაც უზრუნველყოფს სატენდერო
რომლებსაც არც დებულებითა და არც თანამდებობრივი ინსტრუქციით, აღნიშნულის
დოკუმენტაციის შემუშავების პროცესის გამართულობას და ასევე დადებითად აისახება
უფლებამოსილება არ გააჩნიათ. რიგ სამსახურებს კი ასევე მინიჭებული აქვთ სატენდერო (და არა
საბიუჯეტო სახსრების ეკონომიურ, პროდუქტიულ და ეფექტიან მართვაზე. ასევე,
მხოლოდ ტექნიკური) დოკუმენტაციის მომზადების უფლებამოსილება, რაც წარმოადგენს ამ
მაქსიმალურად შეამცირებს შემდგომში სატენდერო დოკუმენტაცისთან დაკავშირებით
კუთხით შესყიდვების განყოფილების ფუნქციის დუბლირებას. აღნიშნული გამოწვეულია იმით,
საჩივრებისა და დავების არსებობის რისკებს.
რომ დაწესებულებაში, არ არის შემუშავებული და დამკვიდრებული სატენდერო დოკუმენტაციის
შემუშავების შიდა მმართველობითი ხასიათის ერთიანი პროცედურული წესები, პირობები,
ეტაპები, პასუხისმგებლობების განაწილებისა და გამიჯვნის ფარგლები, კოორდინაციის წესები,
ვადები, კომუნიკაციის ფორმები და ა. შ., რაც შემდგომში იწვევს საბიუჯეტო პროგრამების
(ქვეპროგრამების) განუხორციელებლობისა და პრეტენდენტთა მხრიდან სატენდერო პირობებთან
დაკავშირებული სამართლებრივი დავების არსებობის რისკებს.

შესაბამისობის აუდიტი

№5. აპარატის დებულების თანახმად, შესყიდვების განყოფილება „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, უზრუნველყოფს საქართველოს სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოში გასაგზავნი წერილების, ანგარიშების, ხელშეკრულებების, ინფორმაციის
და სხვა მასალების მომზადებას და სააგენტოში მათ დროულად გადაგზავნას. თუმცა შესწავლით
ვლინდება, რომ შესყიდვების განხორციელების პროცესში შექმნილი დოკუმენტები ხშირ
შემთხვევებში სააგენტოს ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულია დაგვიანებით (ზოგჯერრამდენიმე თვის), რაც ძირითადში გამოწვეულია საფინანსო სამსახურის მიერ შესაბამისი
დოკუმენტური ინფორმაციის განყოფილებისთვის არადროული მიწოდებით. შედეგადად - ვერ
სრულდება შესყიდვების კანონმდებლობის რეგულაციები ანგარიშგების ვადების კუთხით.
აღნიშნული იწვევს შესყიდვების კანონმდებლობასთან შეუსაბამო ქმედებების განხორციელების
რისკებს, აფერხებს შესყიდვების გამჭვირვალობას და უარყოფითად აისახება დაწესებულების
საჯარო რეპუტაციაზე;

შესაბამისობის აუდიტი

№6. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, მერიის მიერ 2016 წელს შესყიდული იქნა
სხვადასხვა სატრენინგო მომსახურება, რასაც წინ უძღოდა განყოფილების მიერ, სწავლების
მეთოდებისა და საჭიროებათა კვლევის ეტაპების განსაზღვრა. თუმცა, ჩატარებული ტრენინგების
შესახებ არსებული მასალების ანალიზი ცხადყოფს, რომ აღნიშნულ ტრენინგებში ვერ იქნა
უზრუნველყოფილი მერიის იმ საჯარო მოხელეთა თანაბარი ჩართულობა, რომლებსაც
უკანასკნელი ატესტაციის (2015 წ.) გავლის შედეგად დაუდგინდათ დაკავებულ თანამდებობასთან
ნაწილობრივი შესაბამისობა და კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროება. ასევე, შემდგომში არ
მომხდარა სატრენინგო კურსების ეფექტურობის შეფასება, თუ რამდენად იქნა მიზანი მიღწეული
(მოხელეთა კვალიფიკაციის დონის ამაღლება), რაზე დაყრდნობითაც უნდა მოხდეს სამომავლო
პრიორიტეტების განსაზღვრა. შეუსაბამოდ განსაზღვრული პრიორიტეტები კი იწვევს საჯარო
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული გადამზადების არასათანადოობის
რისკებს და შემდგომში, გავლენას ახდენს დასაქმებულთა მიერ შესრულებული სამუშაოს
ხარისხზე;

შესაბამისობის აუდიტი

№7. აპარატის დებულების თანახმად, აპარატი ახდენს მერიის არქივის წარმოებას, ხოლო
საქმისწარმოების განყოფილება ახორციელებს მერიის აპარატის, მერიის სხვა სტრუქტურული
ერთეულების მიერ გადაცემული მასალების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას, დაცვასა და
დადგენილი წესით შენახვას, საარქივო მასალების შენახვას და საუწყებო არქივის წარმოებას, რა
დროსაც ხელმძღვანელობს დაწესებულებათა არქივების მუშაობის შესახებ ბრძანებით. თუმცა
შესწავლით ვლინდება, რომ მერიის სტრუქტურული დანაყოფებიდან წერილობითი ფორმით არ
არის მოთხოვნილი საარქივო მასალების დროულად, მოწესრიგებულ მდგომარეობაში გადაცემა.
ასევე რიგ შემთხვევებში დარღვეულია არქივიდან მასალების გაცემის პროცედურები, არ
აღირიცხება დროებით გაცემული დოკუმენტები, არ არის უზრუნველყოფილი დოკუმენტების
შენახვისა და დაცვის პირობები. ამდენად, მოქმედი რეგულაციების დაცულობას არ ექცევა
სათანადო ყურადღება, რაც იწვევს საქმიანობის პროცესში შექმნილი მნიშვნელოვანი საარქივო
დოკუმენტების დაუცველობის რისკებს;

შესაბამისობის აუდიტი

№8. რიგ შემთხვევებში შემსრულებელთან (ცალკეული თანამშრომელი) ერთი და იგივე დავალება
სხვადასხვა ზემდგომი თანამდებობის პირისგან შესაბამისი რეზოლუციით ან მის გარეშე,
საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის (edocument) პირად გვერდზე შედის რამდენიმეჯერ
(ხშირად- რამდენიმე დღის ინტერვალითაც). შემსრულებელი დავალებასთან დაკავშირებულ
დოკუმენტაციას ასახავს პირველად მიღებული დავალების სამუშაო გარემოში და შემგდომშიც
სწორედ მას მონიშნავს შესრულებულად. იმის გამო, რომ ყველა დავალება არ არის მონიშნული
შესრულებულად, გართულებულია მათი (დავალების) შესრულების კონტროლი. ასევე, იკვეთება
რეზოლუციის პრობლემაც, ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა რგოლის ხელმძღვანელი პირის მიერ
დავალების გადაწერისას რეზოლუცია არ კეთდება და ამდენად გაურკვეველია კონკრეტულ
დავალებასთან მიმართებაში განკარგულებითი მითითებების შინაარსი - საკონტროლოა,
ცნობისთვისაა, შესასრულებლადაა თუ ა. შ.. შედეგად, წარმოიშობა დავალებების შეუსაბამოდ,
დაგვიანებით შესრულების ან/და რეაგირების გარეშე დარჩენის რისკები, რის გამოც
საქმისწარმოების განყოფილებას უხდება შეხსენებების მიზნით დამატებითი სამუშაოების
ჩატარება, რაც მას ართმევს დამატებით დროით და ადამიანურ რესურსს;

შესაბამისობის აუდიტი

№5. კანონმდებლობის შესაბამისად შესყიდვების ანგარიშგების უზრუნველსაყოფად,
მიზანშეწონილია დაწესებულებაში შემუშავებული იქნეს შიდა მმართველობითი
ხასიათის რეგულაცია, რომელიც უზრუნველყოფს საფინანსო და სხვა შესაბამისი
სამსახურებიდან შესყიდვების განყოფილებისათვის ანგარიშგებასთან დაკავშირებული
დოკუმენტაციის დროულად და სრულად მიწოდებას. ასევე, რეკომენდირებულია
შესყიდვების განყოფილების მხრიდან საჭირო ინფორმაციის დროულად წარმოდგენის
თაობაზე შეხსენების წერილების პერიოდულად ინიცირება, რაც ხელს შეუწყობს
სახელმწიფო შესყიდვების ძირითადი მიზნების - საჯაროობისა და გამჭვირვალობის
უზრუნველყოფას და დადებითად აისახება მერიის საჯარო რეპუტაციაზე, ასევე თავიდან
იქნება აცილებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები;

№6. დაწესებულების თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ღონისძიებათა
ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, რეკომენდირებულია სატრენინგო მომსახურების
შესყიდვისას, შეფასდეს ტრენინგის ჩატარების მოსალოდნელი შედეგები, შემუშავდეს
შუალედური და საბოლოო შედეგების გაზომვადი ინდიკიკატორები, რომელთა
საშუალებითაც განისაზღვრება ჩატარებული ტრენინგ-კურსების ეფექტიანობა და
გამოიკვეთება შემდგომი პრიორიტეტები. ასევე, მონაწილეთა შერჩევა უნდა მოხდეს
თანაბარი ხელმისაწვდომობის პრინციპითა და იმდაგვარად, რომ ტრენინგ კურსებში
პირველ რიგში უზრუნველყოფილი იქნეს იმ საჯარო მოხელეთა მაქსიმალური
ჩართულობა, რომლებიც ნაწილობრივ შეესაბამებიან დაკავებულ თანამდებობებს და
საჭიროებენ კვალიფიკაციის ამაღლებას. აღნიშნული უზრუნველყოფს მოხელეთა
კვალიფიკაციის ამაღლებასა და დაკავებულ თანამდებობასთან მათ შესაბამისობას, ასევე
ხელს შეუწყობს მოხელეთა საქმიანობის პროდუქტიულობისა და ეფექტიანობის
ამაღლებას.

№7. დაწესებულების არქივის მუშაობის პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით,
რეკომენდირებულია, საარქივო წარმოების კუთხით მოქმედი რეგულაციების
შესაბამისად და მათგან გამომდინარე, შემუშავებული იქნეს ისეთი მეთოდები,
კონტროლის, მოინიტორინგისა და შეხსენების პროცედურები, რომლებიც
უზრუნველყოფს საარქივო დოკუმენტაციის დროულად და სრულად მიღებას,
დადგენილი წესის შესაბამისად მათ აღრიცხვას, დაცვას, მოწესრიგებას, გამოყენებასა და
შენახვას. აღნიშნული შეამცირებს საარქივო დოკუმენტების არამართლზომიერი
გამოყენების, მისაკუთრების, გადამალვის, განადგურების, დაზიანებისა და დაკარგვის
რისკებს.

№8. შემოსულ დავალებებზე მოხელეთა დროული და ადეკვატური რეაგირების
უზრუნველყოფის მიზნით, რეკომენდირებულია, დაწესებულებაში არსებული
დოკუმენტბრუნვის სისტემის ფარგლებში დაინერგოს დოკუმენტის მოძრაობის
იმდაგვარი გამარტივებული სქემა - „ერთი ხაზის პრინციპი“, რომლის საშუალებითაც
ერთი დავალება საბოლოო ადრესატთან (შემსრულებელთან) საქმისწარმოების
ელექტრონული პროგრამის პირად გვერდზე აისახება მხოლოდ ერთხელ და არა
რამდენიმეჯერ. შესაბამისად საპასუხო წერილ(ებ)იც მომზადდება ამ კონკრეტული
დავალების სამუშაო გარემოში. ასევე, დაწესებულებაში დავალების (კორესპოდენციის)
შიდა მოძრაობისას უნდა დამკვიდრდეს რეზოლუციის გამოყენების ერთგვაროვანი
პრაქტიკა, რომელიც უფრო მკაფიოს გახდის კონკრეტული დავალების არსს შესასრულებლადაა, ცნობისთვისაა, შემდგომი რეაგირებისთვისაა, საკონტროლოა თუ
სხვა. ზემოაღნიშნული ღონისძიებები მაქსიმალურად გამორიცხავს შეუსრულებელი,
დუბლირებული დავალებების არსებობას და შეამცირებს ცალკეული დავალებების
ნაწილობრივ შესულების ან/და შეუსრულებლობის რისკებს, ხელს შეუწყობს
კონკრეტული დავალების მკაფიოდ აღქმას, შესრულების ხარისხისა და ვადების
დაცულობას.

№9. ადამიანური რესურსების მართვისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე
მონაცემების აღრიცხვიანობის გაუმჯობესების მიზნითა და იმის გათვალისწინებით, რომ
მოხელეთა პირადი მონაცემები (მაგ. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები და
ტრენინგები, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, საცხოვრებელი მისამართი
და ა.შ.) მუდმივად ცვალებადი და განახლებადია, რეკომენდირებულია, განყოფილების
მხრიდან გარკვეული პერიოდულობით მოხდეს სტრუქტურული ერთეულების დონეზე
წერილობითი შეხსნების ინიცირება- პირად საქმესთან დაკავშირებული
№9. აპარატის დებულებით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში, ადამიანური
ინფორმაციის/დოკუმენტაციის განყოფილებისათვის დროულად და სრულად მიწოდების
რესურსების განყოფილება მერიის საჯარო მოსამსახურეთა პირად საქმეებს აწარმოებს როგორც
თაობაზე. შესაბამისად მოხელეები ინფორმირებულები იქნებიან ადამიანური
მატერიალური, ასევე ელექტრონული ფორმით- საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ დანერგილ
რესურსების მართვის განყოფილებისათვის შესაბამისი მონაცემების დროულად
სპეციალურ პროგრამაში (ehrms.ge). თუმცა შესწავლით ვლინდება, რომ პირად საქმეებში არ ხდება
მიწოდების აუცილებლობის შესახებ. აღნიშნული ხელს შეუწყობს საკადრო-სააღრიცხვო
მონაცემების (მაგ. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები და ტრენინგები, პირადობის
ბაზის სრულყოფას და შეამცირებს მოხელეთა პირად საქმეებთან დაკავშირებული
დამადასტურებელი დოკუმენტები, საცხოვრებელი მისამართი და ა.შ.) ცვლილების ან/და
ინფორმაციის არასანდოობის რისკებს; (ანგარიშის პროექტთან დაკავშირებით
განახლების ასახვა გონივრული პერიოდულობით. ინფორმაციულ ბაზაში ცვლილებები
წარმოდგენილი მოსაზრებების განხილვის პერიოდში, აპარატის 16.11.2017 წ. №18460-25
ხორციელდება მხოლოდ მოხელის პირადი ინიცირების საფუძველზე. აღნიშნული იწვევს საკადროწერილით, სამსახურების უფროსებს ეთხოვათ თანამშრომელთა განახლებული
სააღრიცხვო ბაზის არასრულყოფისა და მასში არსებული ინფორმაციის არასარწმუნოობის რისკებს;
ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის წარდგენა, ასევე შეხსენდათ სამსახურში
გამოცხადების რეგულაციის შესახებ, რაც სრულიად შეესატყვისება განყოფილების
ზემოხსენებულ ფუნქციას).

შესაბამისობის აუდიტი

N10: საქმისწარმოების ინსტრუქციის თანახმად, მერიის დოკუმენტბრუნვა არის მერიაში
დოკუმენტების მოძრაობა, მათი მიღების ან შექმნის მომენტიდან შესრულებამდე, გაგზავნამდე, ან
საქმეში მოთავსებამდე. საქმისწარმოების პროცესზე ზედამხედველობას უზრუნველყოფს აპარატის
საქმისწარმოების განყოფილება. ა) ხშირ შემთხვევაში მერიაში შემოსული და ადგილზე შექმნილი
კორესპოდენციის რეგისტრაცია ხდება ხარვეზებით. კერძოდ- რეგისტრირდება დოკუმენტი
(წერილი, განცხადება და ა.შ.), რომელშიც არ არის გაკეთებული აღნიშვნა ფაქტობრივად თანმხლები
დანართების შესახებ. ასევე ხშირ შემთხვევაში ასეთი აღნიშვნა არ კეთდება რეგისტრატორის მიერ
დოკუმენტზე დასმულ სარეგისტრაციო შტამპზე; ბ) მერიის სისტემაში დოკუმენტის გადაწერის
დროს ერთ-ერთი მნიშნველოვანი კომპონენტია შესრულების ვადა, რომელიც შაბლონურია და
საქმისწარმოების ელექტრონულ პროგრამაში (edocument) ავტომატურად მონიშნულია 10 დღე.
დავალების მიმცემთა მიერ დოკუმენტის გადაწერისას ეს ვადა არ კორექტირდება იმის მიხედვით,
თუ რომელ კატეგორიას განეკუთვნება რეგისტრირებული კორესპოდენცია (მაგ. სანებართვო
წარმოება, ჯანდაცვისა თუ სხვა პროგრამის სარგებლობასთან დაკავშირებული განცხადება თუ
სხვა). აღნიშნული გამოწვეულია იმით, რომ განყოფილებაში დამკვიდრებული პრაქტიკის
თანახმად, კორესპოდენციის რეგისტრაციისას სათანადო ყურადღება არ ექცევა დანართის თაობაზე
აღნიშვნის არსებობის შემოწმებას. ასევე რეგისტრაციის შემდგომ, კორესპოდენციის მოძრაობისას,
არ ხდება დოკუმენტბრუნვაში ჩართული პირების სათანადო ინფორმირება საქმისწარმოების
პროგრამის შესაძლებლობებისა და შესაბამისი ვადების მითითების აუცილებლობის შესახებ.
აღნიშნული კი ქმნის მომხმარებელთა უკმაყოფილების, დოკუმენტების გაბნევის,
იდენტიფიცირების გართულების, დავალებების შეუსრულებლობის ან დაგვიანებით შესრულების
რისკებს;

შესაბამისობის აუდიტი

N11: საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის თანახმად, საჯარო
დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ, ხოლო შესაბამისი
საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში- არაუგვიანეს 10 დღისა. თუმცა რიგ შემთხვევებში საჯარო
ინფორმაცია გაცემულია ორი ან სამი სამუშაო დღის შემდეგ და ამასთან, არ არსებობს რეაგირების
ვადის 10 დღემდე გაგრძელების კანონისმიერი საფუძვლები. აღნიშნული უმეტესწილად
გამოწვეულია მერიის სტრუქტურულ ერთეულებს შორის არაეფექტური კომუნიკაციით. ერთიანი
საინფორმაციო ბაზების არარსებობა აფერხებს გასაცემი საჯარო ინფორმაციის ფორმირებას და
იწვევს სამართლებრივი დავებისა და დაწესებულების საჯარო რეპუტაციის შელახვის რისკებს;

N10: დაწესებულებაში საქმისწარმოების ცალკეული პროცესების მოწესრიგებისა და
დავალებებზე რეაგირების მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, რეკომენდირებულია:
ა) რეგისტრაციაზე პასუხისმგებელმა პირებმა გადაამოწმონ მერიაში მატერიალური
ფორმით შემოსული კორესპოდენციისა და დანართების სისრულე და შესაბამისობა,
დანართების შესახებ ძირითად წერილში აღნიშვნის არსებობა. ხოლო საქმისწარმოების
მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად უნდა მოხდეს დანართი დოკუმენტაციის
რაოდენობის მითითება სარეგისტრაციო შტამპზე, რაც შეამცირებს შემდგომში
მატერიალურად მიღებული დოკუმენტაციის გაბნევის, იდენტიფიცირების გართულების
რისკებს და მაქსიმალურად მოაწესრიგებს დოკუმენტბრუნვასთან დაკავშირებულ
ურთიერთობებს (მიუღებელია);
ბ) რეკომენდირებულია, მერიის სისტემაში შემოსული/ადგილზე შექმნილი დოკუმენტის
მოძრაობის პროცესში, დავალების გადამწერის მიერ მოხდეს რეგისტრირებული
კორესპონდენციის კლასიფიცირება (მაგ: სანებართვო წარმოება, ადმინისტრაციული
წარმოება, საჩივარი და ა.შ.) და შესრულების ვადებიც მიეთითოს საკანონმდებლო
რეგულაციების ან გონივრულობის პრინციპიდან გამომდინარე. ამ მიზნით
მიზანშეწონილია განყოფილების მიერ განხორციელდეს სამსახურების პერიოდული
კონსულტირება და ინფორმირება, რათა არ მოხდეს საქმისწარმოების ელექტრონულ
პროგრამაში შაბლონურად მითითებული 10 დღიანი ვადის მისადაგება ყველა
დავალებასთან მიმართებაში. რაც შეამცირებს უსაფუძვლო და არალოგიკური ვადების
მინიჭებისა და შესაბამისად ვადაგადაცილებული დავალებების არსებობის რისკებს.
აღნიშნული ღონისძიებები შესაძლებელს გახდის დოკუმენტბრუნვის პროცესის მოქმედ
რეგულაციებთან შესაბამისობაში მოყვანას და მოაწესრიგებს საქმისწარმოებასთან
დაკავშირებულ ურთიერთობებს. ასევე შეამცირებს ვადაგადაცილების მონიტორინგისა
და რეაგირების კუთხით გასატარებელი ღონისძიებების მოცულობას (მისაღებია).

რეკომენდაცია N11: საჯარო ინფორმაციის გაცემის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით და
იმის გათვალიწინებით, რომ კანონმდებლობა არ განმარტავს და არ აკონკრეტებს საჯარო
ინფორმაციის „დაუყოვნებლივ გაცემის“ ცნებას, რეკომენდირებულია შიდა რეგულაციით
განსაზღვრული იქნეს საჯარო ინფორმაციის „დაუყოვნებლივ გაცემის“ გონივრული
დროის მახასიათებლები (მაგ: საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შესაბამისი
ინსტრუქციით, გონივრულ ვადაში მოიაზრება იგივე ან მომდევნო სამუშაო დღე). იმ
შემთხვევაში, თუ კი მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემა ხდება ათი დღის ვადაში,
აღნიშნულის შესახებ უნდა ეცნობოს განმცხადებელს, როგორც ამას ითხოვს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსი. ასევე მიზანშეწონილია შესწავლილი იქნეს საჯარო
ინფორმაციის ერთიანი ბაზის ფორმირების შესაძლებლობის საკითხი, რომლის
მეშვეობითაც მოხდება შესაბამისი დოკუმენტური ინფორმაციის საქმისწარმოების
განყოფილებისათვის (საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირისათვის)
მყისიერი და ოპერატიული მიწოდება, ხოლო ინფორმაციის გაცემა მოხდება მოქმედი
რეგულაციებით დადგენილ ვადებში. აღნიშნული შეამცირებს საჯარო ინფორმაციის
გაცემისას პროცედურულ ხარვეზებს და დადებითად აისახება დაწესებულების საჯარო
რეპუტაციაზე (ნაწილობრივ მისაღებია).
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შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

მიუღებელი

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

ნაწილობრივ
მისაღები

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

მისაღები

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

მიუღებელი

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

მისაღები

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

მიუღებელი

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

ნაწილობრივ
მისაღები

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატი

ა(ა)იპ " გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური"

ა(ა)იპ " გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური"

ა(ა)იპ " გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური"

ა(ა)იპ " გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური"

შესაბამისობის აუდიტი

N12: აპარატის დებულებისა და ფუნქცია-მოვალეობების თანახმად, ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილება ახორციელებს შინაგანაწესის შესრულებაზე კონტროლს. თუმცა, აუდიტის
პერიოდში ვერ იქნა წარმოდგენილი განხორციელებული კონტროლის/ მონიტორინგისა და მისი
შედეგების შესახებ რაიმე ფორმის წერილობითი დოკუმენტი. განყოფილებაში არ არის
შემუშავებული და დანერგილი წესები და პროცედურები, თუ რა ფორმით და პერიოდულობით
(მაგ. გეგმიური თუ მოულოდნელი, უშუალო დაკვირვებით თუ არსებული მონაცემებისა და
სისტემების გამოყენებით და ა.შ. ) უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი, რის გამოც შეუძლებელია
ამ მიმართულებით განყოფილების მუშაობის შეფასება/ანალიზი. აღნიშნული კი იწვევს
საშემსრულებლო დისციპლინის გაუარესების რისკებს;

შესაბამისობის აუდიტი

N13: აპარატის დებულების თანახმად, ადამიანური რესურსების განყოფილება ახორციელებს
სტაჟირებისა და პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებული საკითხების ორგანიზებას და პროცესის
ზედამხედველობას. ამ მიზნით მერია ახორციელებს სტაჟირების ორგანიზებას როგორც
სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამის, ასევე მერიის სისტემაში ანაზღაურების გარეშე რეგულარულ
და დროებით სასწავლო-პრაქტიკული საქმიანობის კუთხით. თუმცა, შესწავლით ვლინდება, რომ
სტაჟირების პროცესის ორგანიზება შეიცავდა გარკვეულ ხარვეზებს, ხოლო მასზე
ზედამხედველობა ატარებს ფორმალურ ხასიათს. კერძოდ, სტაჟირების პროგრამები არ იყო
განხორციელებული შესაბამისი ვადების დაცვით, ასევე კანდიდატთა მხრიდან არ იქნა
წარმოდგენილი სტაჟირების გავლისათვის აუცილებელი ყველა დოკუმენტი. დაწესებულებაში ამ
მიმართულებით არ არის შემუშავებული და დანერგილი სტაჟირების ერთიანი მეთოდოლოგია,
სახელმძღვანელო მითითებები, ეტაპები, კრიტერიუმები, გეგმა-გრაფიკი, რაც ამკვიდრებს
სტაჟირების პროცესისადმი არაერთგვაროვანი მიდგომის პრაქტიკას და წარმოშობს არაეფექტური
სტაჟირების რისკებს;

შესაბამისობის აუდიტი

N12: მერიის შინაგანაწესის მოთხოვნების დაცულობის მდგომარეობის ხელშწყობის
მიზნით, რეკომენდირებულია, დაწესებულებაში შემუშავდეს და დამკვიდრდეს
ხსენებული მოთხოვნების შესრულებაზე კონტროლისა და მონიტორინგის
განხორციელების ერთიანი მეთოდიკა, ფორმები (მაგ. გეგმიური თუ მოულოდნელი,
უშუალო დაკვირვებით თუ არსებული მონაცემებისა და სისტემების გამოყენებით და ა.შ.),
პერიოდულობა, კონტროლის განმახორციელებელი პირების (დანაყოფების)
პასუხისმგებლობათა განაწილებისა და გამჯვნის ფარგლები. ასევე- ჩატარებული
მონიტორინგისა და მისი შედეგების დოკუმენტირების წესები, რაც შესაძლებელს გახდის
განხორციელებული მონიტორინგის ანალიზს/შეფასებას, ხარვეზების გამოვლენას და
შემდგომში საკონტროლო ღონისძიებების დაგეგმვას. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების
დანერგვა გააუმჯობესებს მოხელეთა საშემსრულებლო დისციპლინას და დადებითად
აისახება მერიის საქმიანობაზე (ნაწილობრივ მისაღებია).
N13: მერიაში სტაჟირებისა და პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებული საკითხების
მოწესრიგების მიზნით, რეკომენდირებულია დაწესებულებაში დაინერგოს შიდა
მმართველობითი ხასიათის მეთოდოლოგიური პროცედურები, სადაც მკაფიოდ და
ნათლად იქნება განსაზღვრული სტაჟირებისა და პრაქტიკის ორგანიზების ერთიანი
კრიტერიუმები, სახელმძღვანელო მითითებები, ვადები, ეტაპები, გეგმა-გრაფიკი და ა.შ..
აღნიშნული დაამკვიდრებს სტაჟირებისა და პრაქტიკის პროცესისადმი ერთგვაროვან
მიდგომას და ხელს შეუწყობს მასზე სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის
განხორციელებას. ასევე რეკომენდირებულია, განყოფილებამ მიმდინარე საქმიანობის
პროცესში სრულად იხელმძღვანელოს სტაჟირებისა და პრაქტიკის გავლასთან
დაკავშირებით მერიაში მოქმედი რეგულაციებით, ხოლო სათანადო საფუძვლის
არსებობის შემთხვევაში მიზანშეწონილია, მოხდეს ინიცირება და შეტანილი იქნეს მასში
(სტაჟირების წესში) შესაბამისი ცვლილებები. სტაჟირების კურსის წარმატებით გავლა
დადასტურებელი უნდა იქნეს შესაბამისი დოკუმენტით. აღნიშნული ღონისძიებები
შესაძლებელს გახდის სტაჟირების ძირითადი მიზნების მიღწევას- წარმატებული
სტაჟიორების გამოვლენას, დასაქმების მსურველთათვის ჯანსაღი კონკურენციის გარემოს
შექმნასა და საჯარო სამსახურში დასაქმების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას
(ნაწილობრივ მისაღებია).

საბიუჯეტო ფინანსების ეფექტურად გამოყენების მიზნით,
რეკომენდირებულია სამსახურში შემუშავებული იქნეს შიდა
სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელშიც ნათლად უნდა იყოს ასახული
ბიუჯეტის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი და
განხორციელებული ღონისძიებების (ოპერაციების) სრული და ზუსტი
აღრიცხვის პროცედურები, ბიუჯეტის პროგრამის შესრულების
ანგარიშგების პროცესში ჩართული პირების პასუხისმგებლობების
(ვალდებულებების) ფარგლები, ანგარიშგების პერიოდულობა,
შეუსაბამობები ვლინდება პროგრამული ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილი ინფორმაციის სარწმუნოობისა და სანდოობის უზრუნველსაყოფად
ღონისძიებების შესრულებასთან დაკავშირებულ სააღრიცხვო დოკუმენტებში. კონტროლისა და მონიტორინგის ღონისძიებები. პროგრამული
კერძოდ, შერჩევითი გადამოწმებით ვლინდება დაგეგმილი ცალკეული
ბიუჯეტის შესრულების შეფასებისას აქცენტი გადატანილი უნდა
ღონისძიებების შეუსრულებლობის, დაგეგმილზე ნაკლები მოცულობით
იყოს დაგეგმილ და მიღებულ შედეგს შორის არსებულ განსხვავებაზე
შესრულებისა და დაგეგმილზე მეტი მოცულობით შესრულების ფაქტები.
და არა მხოლოდ საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის დამტკიცებული
და დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულ ასიგნებებსა და საკასო
შესრულებას შორის არსებულ განსხვავებებზე. აღნიშნული ხელს
შეუწყობს საიმედო და სანდო ინფორმაციის ფორმირებას და
შესრულების მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე ეფექტიანად
განხორციელედება მომდევნო პერიოდში გასატარებელი
ღონისძიებების დაგეგმარება.

შესაბამისობის და
ეფექტიანობის აუდიტი

სამსახურში ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება არ წარმოებს ერთიანი
მეთოდოლოგიური პრინციპების დაცვით. კერძოდ, ქრონოლოგიური
თანმიმდევრობით არ არის ასახული დოკუმენტები და არ არის
სისტემატიზირებული კონკრეტული პერიოდის ბუღალტრულ რეესტრებსა
თუ ფინანსურ ანგარიშგებაში (რომელსაც მიეკუთვნება კონკრეტული
თარიღით). არ არის შედგენილი მემორიალური ორდერები და მაგროვებელი
უწყისები, არ წარმოებს მთავარი წიგნი. ანალიზური აღრიცხვა არ ხდება
შესაბამისი რეგისტრების ფორმებში. ასევე არ წარმოებს დავთრები, ბარათები
და შესაბამისი წესით არ არის დაცული კარტოთეკებში. ანალიზური
ანგარიშების ყოველი ჯგუფისათვის ყოველთვიურად არ დგება ბრუნვითი
უწყისები. ანგარიშებზე ნაშთები არასწორად არის გაანგარიშებული. რიგ
შემთხვევებში უზუსტობებია პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტებში.
შესაბამის საბუღალტრო ანგარიშებზე არ არის აღრიცხული სამსახურის
საკუთრებაში არსებული ქონება.

შესაბამისობის და
ეფექტიანობის აუდიტი

რიგ შემთხვევებში შეუსაბამობები ვლინდება როგორც სამუშაო პროცესში
გამოყენებული საწვავის აღრიცხვის, ასევე ხარჯების დასაბუთებულობის
კუთხითაც. კერძოდ, საწვავის მიმწოდებელი კომპანიიდან მიღებულ
ინფორმაციაში არ ხდება ავტომანქანების განვლილი მანძილის მითითება,
ოდომეტრის მაჩვენებლები აღირიცხება ავტოფარეხის გამგის მიერ მხოლოდ
თითოეულ ავტომანქანაზე ჯამურად, ყოველი თვის ბოლოს. ამასთან, ამ
მაჩვენებლების გახარჯულ საწვავთან შედარება საერთოდ არ ხდება.
სამსახურში არ არის დადგენილი ცალკეულ ავტომანქანაზე საწვავის ხარჯვის
ყოველთვიური ლიმიტები, მაშინ, როცა გარკვეულ შემთხვევებში
შეუსაბამობები ვლინდება ავტომანქანებზე საექსპერტო დასკვნებით
დადგენილი წვის ნორმებსა და საწვავის ფაქტიურ ხარჯვას შორის.

შესაბამისობის და
ეფექტიანობის აუდიტი

რიგ შემთხვევებში აგრო-ქიმიკატების შესხურების დროს არ ხდება
უსაფრთხოების წესების დაცვა. მაგალითად, რეგლამენტის შესაბამისად
დასახლებულ პუნქტებში მცენარეებზე შხამქიმიკატების შესხურება
დასაშვებია მხოლოდ ღამის 22:00 სთ-დან დილის 7:00 სთ-მდე, ხოლო
სამსახურის მიერ დანერგილი პრაქტიკით, აღნიშნული სამუშაოები
ხორციელდება დილის 9:00 სთ-დან საღამოს 18:00 სთ-მდე პერიოდში.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაშენებული მცენარეების დაავადებათა
კერის გამოვლენის კუთხით სამსახურში არ არის შემუშავებული
მონიტორინგის პროცედურები, ფორმები, ინსტრუქციები, ვადები.
დაავადებათა კერის გამოვლენის მიზნით ხე-მცენარეებზე დაკვირვება ხდება
ვიზუალურად, რაც ვერ უზრუნველყოფს მიკროორგანიზების გამოვლენას და
არაეფექტურია, რადგანაც საუკეთესო პრაქტიკაში (იხ ვებ-გვერდი
(agronews.ge) აღნიშნული სამუშაოები ხორციელდება სპეციალური
(მიკროსკოპული და სხვა) ხელსაწყოს საშუალებით. დაავადებათა კერების
გამოვლენის კუთხით ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება არ მომხდარა.
არ არის შემუშავებული აგრო-ქიმიკატებისა და სასუქის დოზირებისა და
გამოყენების მეთოდოლოგია, არ ხდება ინტერნეტსივრცეში ხელმისაწვდომი
ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი, მსგავსი პრაქტიკის შესწავლა და
გაზიარება. აგრო-ქიმიკატების დოზირება და მცენარეებზე შესხურება ხდება
მხოლოდ პრეპარატზე ან/და სასუქზე განთავსებული ეტიკეტის მიხედვით,
მაშინ, როცა ეტკეტზე არ არის მითითებული ყველა იმ მცენარის სახეობა,

საშუალო

საშუალო

ნაწილობრივ
მისაღები

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

ნაწილობრივ
მისაღები

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

მაღალი(კრიტიკული)

27.12.2017

მისაღები

11.01.2018

დაწყებულია შიდა სააღრიცხვო პროცედურების
სრულყოფისათვის რიგი ღონისძიებების გატარება, რაც
ბიუჯეტის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი და
განსახორციელებელი ოპერაციების სრულ და ზუსტ
აღრისხვას უზრუნველყოფს, ამასთან პასუხისმგებელი
პირების მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად მოხდება
სათანადო ანგარიშების მომზადება, რომელიც ნათლად
გვიჩვენებს, პროგრამული ბიუჯეტის შესრულებისას
დაგეგმილ და მიღებულ შედეგებს შორის არსებულ
განსხვავებებს.

მაღალი(კრიტიკული)

27.12.2017

მისაღები

11.01.2018

ბუღალტრული აღრიცხვის სწორი ორგანიზების
უზრუნველსაყოფად დაწყებულია მუშაობა ფინანსთა
მინისტრის 2007 წლის 8 დეკემბრის N1321 ბრძანებით
გათვალისწინებული ინსტრუქციების შესაბამისად ფორმების
წარმოებისათვის.

მთავარი
ბუღალტერი

მაღალი(კრიტიკული)

27.12.2017

მისაღები

11.01.2018

ორგანიზაციაში სრულიად განხორციელდა ავტოპარკის GPS
სისტემებით აღჭურვა, რომლიც შესაძლებლობას იძლევა
ზუსტად აღირიცხოს გახარჯული საწვავი (კმ/სთ; მოტო/სთ).
მიმდინარეობს სამსახურის ბალანსზე რიცხული
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობასა და
ექსპლუატაციაზე გასაწევის ხარჯების ზუსტი აღრიცხვა,

მატერიალურუტექნიკური
უზრუნველყოფის
განყოფილების
უფროსი

მუდმივი (3 თვე)

მაღალი (კრიტიკული)

27.12.2017

მისაღები

11.01.2018

ქალაქის ფარგლებში, სამსახურის სამოქმედო ტერიტორიაზე
არსებული მწვანე საფარზე ქიმიქატების შესხურება,
გამოყენება და დოზირება მიმდინარეობს საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #451 დადგენილების
შესაბამისად.

გამწვანების
განყოფილების
უფროსი/
ენტემოლოგი

მუდმივი (3 თვე)

ბუღალტრული აღრიცხვის სწორი ორგანიზების უზრუნველსაყოფად
რეკომენდირებულია სამსახურში დამკვიდრებული იქნეს სათანადო
კონტროლის გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს სამსახურში
განხორციელებული ოპერაციების სრულად, ზუსტად, დროულად და
რეგულარულად აღრიცხვის წარმოებას, რისკების შეფასებას და
მართვას, რაც ხელს შეუწყობს სრული და ზუსტი სააღრიცხვო
მონაცემების ფორმირებას, სათანადო ანგარიშგებას და ხელმძღვანელს
მისცემს შესაძლებლობას განახორციელოს სათანადო მონიტორინგი.

სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-შენახვაზე და
ექსპლუატაციაზე გაწეული ხარჯების ეფექტიანობის,
პროდუქტიულობისა და მიზნობრიობის უზრუნველსაყოფად,
რეკომენდირებულია შემუშავდეს და დამკვიდრდეს შიდა
მმართველობითი პროცედურა (ინსტრუქცია, წესი და სხვა
დოკუმენტი), რომლითაც განისაზღვრება გახარჯული მარაგების
აღრიცხვის მეთოდიკა, მათ შორის მანქანა-მოწყობილობათა
სახეობები და რაოდენობა, რომლებზეც ხდება საწვავის, თუ სხვა
მარაგების ხარჯვა. აღნიშნული შესაძლებელს გახდის საწვავის
ხარჯვის სრული და ზუსტი აღრიცხვის წარმოებას, რაციონალურ
ხარჯვას და კონტროლს. ასევე შესაძლებელი იქნება ნაკლოვანებებისა
და ხარვეზების ოპერატიულად გამოვლენა და აღმოფხვრა.

გამწვანების სფეროში განხორციელებული საქმიანობის
კანონმდებლობასთან და საჭიროებებთან შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად და ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, რომელიც
შემდგომში უზრუნველყოფს ქვემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების
განხორციელებას, რეკომენდირებულია, გამწვანებული ტერიტორიის
ნიადაგის კვლევის ჩატარება და მცენარეთა დაავადების კერის
დროული გამოვლენა, რათა არ მოხდეს ისეთი მცენარეების
განაშენიანება, რომლებიც შეუსაბამო აღმოჩნდება გასამწვანებელი
ნიადაგისთვის. ქმედითი ღონისძიებები უნდა იქნეს გატარებული
დაავადებათა კერის დროული გამოვლენის უზრუნველსაყოფად, რაც
შესაძლებელს გახდის ცალკეულ მცენარეზე პრევენციული
ღონიძიებების განხორციელებას. შხამ-ქიმიკატების გამოყენება და
დოზირება უნდა განხორციელდეს დადგენილი რეგლამენტის
შესაბამისად, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს მცენარეთა
დაავადება/განადგურების, უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობისა
და საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვის რისკები.
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წარმატებული შესყიდვების უზრუნველსაყოფად და დასახული მიზნების
მისაღწევად რეკომენდირებულია სამსახურში შემუშავდეს შიდა მმართველობითი
პროცედურა, რომლითაც მკაფიოდ და ნათლად უნდა განისაზღვროს შესყიდვების
წლიური გეგმის შედგენის თითოეულ ეტაპზე ჩართული პირების
პასუხისმგებლობების (ვალდებულებების) განაწილებისა და გამიჯვნის
შესყიდვების წლიური გეგმის პირველი პროექტის შედგენის ეტაპზე ბაზრის კვლევა
ფარგლები, ურთიერთკოორდინაციის წესები, ვადები, ეტაპები, კომუნიკაციის
ფაქტიურად არ ხდება. საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე სტრუქტურული ქვედანაყოფები
ფორმები, მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცედურები, რათა არ მოხდეს
საჭიროებების შესახებ ინფორმაციას ზეპირი ფორმით აწვდიან მატერიალურ-ტექნიკურ
სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს შორის ფუნქციების დუბლირება და ამასთან,
განყოფილებას, სადაც ხდება მხოლოდ ინფორმაციის მექანიკურად შეგროვება, გენერირება მკაფიოდ განისაზღვროს თითოეული მონაწილის ჩართულობის ფორმატი.
მნიშვნელოვანია დაგეგმვის თითოეულ ეტაპზე განხორციელებული
და სატენდერო კომისიაში წარდგენა.
უმეტეს შემთხვევებში წლიური შესყიდვების
მოქმედებების დოკუმენტირება. წარმატებულ შესყიდვას დიდ წილად
გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების დაგეგმვისას შედგენილ
დოკუმენტაციაში არ ინახება ბაზრის კვლევის დამადასტურებელი დოკუმენტები. ამასთან კვალიფიციურად წარმართული შესყიდვის წინამოსამზადებელი ეტაპი
განაპირობებს და შესყიდვის განხორციელებაზე დახარჯული დრო დადებითად
ბაზრის კვლევის პროცესში შესყიდვების კოორდინატორი ჩართულია მხოლოდ იშვიათ
აისახება შესყიდვის ობიექტის მაღალ ხარისხზე. აღნიშნული ღონისძიებების
შემთხვევებში, რადგანაც ბაზრის კვლევას ძირითადად ახორციელებს მატერიალურგატარებით შესაძლებელი გახდება პროცესის მონიტორინგი და შეფასებატექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება. პროცესის აღწერის მონაცემებში ნათლად
არსებული რისკების გამოვლენა და საპასუხო საკონტროლო ღონისძიებების
ჩანს, რომ შესყიდვების კოორდინატორი ძირითადად ბაზრის კვლევის პროცესში არ
დანერგვა. დაგეგმვა შესყიდვების მთლიანი ციკლის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია
მონაწილეობს, მაშინ, როცა მას აღნიშნულ სფეროში გააჩნია შესაბამისი კომპეტენცია და
და მისი სწორად განხორციელება მინიმუმამდე ამცირებს რეალურ საჭიროებასთან
გამოცდილება, ხოლო მატერიალურ-ტექნიკურ განყოფილებას არც ფუნქციაშეუსაბამო საქონლის თუ მომსახურების მიღების რისკებს.
მოვალეობებით და არც შესყისვების მეთოდოლოგიის მიხედვით შესყიდვების დაგეგმვის
ეტაპში მონაწილეობის უფლებამოსილება არა აქვს მინიჭებული.

სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის
ანგარიშგების პროცესის მოწესრიგების მიზნით, რეკომენდირებულია
შემუშავებული იქნეს შიდა მმართველობითი ხასიათის რეგულაცია,
რომელშიც მკაფიოდ განისაზღვრება შესაბამის მუშაკთა ფუნქციამოვალეობები, რაც უზრუნველყოფს შესყიდვების
კოორდინატორისთვის სააგენტოში ასატვირთი დოკუმენტების
შეუსაბამობები ვლინდება შესყიდვების ანგარიშგების კუთხით. კერძოდ,
დროულად მიწოდებას და განხორციელებული საქმიანობის
შერჩევითი გადამოწმებით ვლინდება, რომ შესყიდვების განხორციელების
ანგარიშგების პროცედურების დაცვას. პროცედურული
პროცესში შექმნილი დოკუმენტები ხშირ შემთხვევებში სააგენტოს
ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულია მნიშვნელოვანი ვადის დაგვიანებით, გამართულობა მენეჯმენტს მისცემს შესაძლებლობას განახორციელოს
ანგარიშგების სათანადოობის მონიტორინგი და ზედამხედველობა.
რიგ შემთხვევებში კი საერთოდ არ არის ატვირთული
აღნიშნული გამორიცხავს შესყიდვების კუთხით განხორციელებული
საქმიანობის საჯაროობის შეზღუდვისა და საჯარიმო სანქციების
დაკისრების რისკებს და დადებითად აისახება სამსახურის საჯარო
რეპუტაციაზე.
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მოუწესრიგებელია საწყობში მარაგების აღრიცხვიანობა, რის გამოც რიგ
შემთხვევებში ადგილი აქვს ზედმეტობებისა და დანაკლისის არსებობის
ფაქტებს. ასევე დარღვეულია მარაგების შენახვის პირობები- საწყობის
სახურავის ნაწილი დაზიანებულია და არის ღია მდგომარეობაში, რის გამოც
იქმნება საწყობში განლაგებული სასუქებისა და ინვენტარის, მათ შორის
ტექნიკური მოწყობილობების ნალექისგან დაზიანების ან/და დაკარგვის
რისკები. 2017 წლის 07 ივნისს სამსახურის ადმინისტრაციულ შენობაში
განთავსებულ საწყობში, შიდა აუდიტორული ჯგუფის მიერ განხორციელდა
არსებული მარაგების ნაშთების შერჩევითი გადათვლა და საწყობის
სააღრიცხვო მონაცემებისა და საბუღალტრო ჩანაწერებთან
ურთიერთშედარება, რის შედეგად გამოვლინდა ზედმეტობები და
დანაკლისი.
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შეუსაბამობები ვლინდება განყოფილების საქმიანობის ორგანიზებისა და
აღრიცხვა - ანგარიშგების კუთხით. კერძოდ განყოფილება სამუშაოებს
ახორციელებს ყოველი დღის დასაწყისში მთავარი აგრონომისა და
განყოფილების უფროსის სიტყვიერი დავალებისა და მითითების
შესაბამისად. წინასწარ შემუშავებული არ არის მომდევნო პერიოდში
განსახორციელებელი საქმიანობის კონკრეტული მიმართულებები. შედეგად,
ადგილი აქვს საქმიანობის ორგანიზების არაერთგვაროვან მიდგომებს და
ცალკეულ ხარვეზებს. კერძოდ, რიგ შემთხვევებში დღის განმავლობაში
რამდენჯერმე ხდება დისლოკაციის ადგილების ცვლილება, რა დროსაც
სამუშაოები ნაწილობრივ სრულდება. შესრულებული სამუშაოების აქტები
შედგენილია განხორციელებული სამუშაოების მხოლოდ მცირე ნაწილზე,
შესრულებული სამუშაოების რიგ აქტებში არ არის მითითებული
მოცულობები.
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სამსახურში ინვენტარიზაცია არასრულყოფილად არის ჩატარებული. 2016 წელს ჩატარებული
ინვენტარიზაციის შემდეგ არ მომხდარა საინვენტარიზაციო ბარათების მომზადება და
საინვენტარო ნომრების მინიჭება. არ არის განსაზღვრული მატერიალურად პასუხისმგებელი
პირები, შესაბამისად ამ პერიოდისათვის წერილობითი ხელშეკრულებები სრული მატერიალური
პასუხისმგებლობის შესახებ არ არის გაფორმებული. ასევე მთ.ბუღალტრისა და მატერიალურტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის მიერ (2017 წლის 1 იანვრის
მდგომარეობით) არ მომხდარა უწყისების მომზადება პასუხისმგებელი პირების მიხედვით.
სანერგე და სასათბურე მეურნეობაში არსებული მცენარეების იდენტიფიცირება არ მომხდარა
წლების მიხედვით (წლების მიხედვით იდენტიფიცირება აუცილებელია საექსპლუატაციო ვადების
დადგენისა და ამორტიზაციის გაანგარიშების მიზნით), ისინი დაჯგუფებულია მხოლოდ
სახეობების მიხედვით, თუმცა ინვენტარიზაციის მასალებში შესულია შეცდომით - როგორც უკვე
წლების მიხედვით იდენტიფიცირებულებად, რასაც საინვენტარიზაციო კომისიის თავმჯდომარეც
(სამსახურის უფროსის მოადგილე) ადასტურებს. მისივე განმარტებით, საინვენტარო ნომრების
მინიჭებისა და მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის მიზნით მთავარ
ბუღალტერსა და მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების უფროსზე მის მიერ გაიცა შესაბამისი
რეკომენდაციები, თუმცა აუდიტის პერიოდში წლიური ბალანსის ანალიზის შედეგად
გამოვლინდა, რომ აღნიშნული რეკომენდაციების შესრულებისა და მონიტორინგის კუთხით
ქმედითი ღონისძიებები არ იყო გატარებული.

შესაბამისობის და
ეფექტიანობის აუდიტი

სამსახურში არსებული მარაგების სათანადო აღრიცხვისა და დაცვის
მიზნით რეკომენდირებულია დამკვიდრებული იქნას შიდა
სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მარაგების და
აქტივების მოძრაობასთან დაკავშირებული ოპერაციების სრულად,
ზუსტად, დროულად და რეგულარულად ასახვის პროცედურების
დამკვიდრებას. საწყობში მარაგების მიღების, გაცემის, ნაშთების
გაანგარიშების კუთხით აღრიცხვა უნდა განხორციელდეს საბიუჯეტო
ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და
სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების გამოყენებით. ასევე უნდა
მოხდეს საწყობისთვის განკუთვნილი შენობის მოწესრიგება, რათა
გამოირიცხოს საწყობში მარაგების დაუცველობისა და დაზიანების
რისკები. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ორგანიზაციის ყოველდღიური
ოპერაციული მიზნების მიღწევას და სათანადო სააღრიცხვო
წარმოებას.
სამსახურში განხორციელებული საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის
მიზნით რეკომენდირებულია შემუშავდეს სამუშაოთა ორგანიზების
აღრიცხვისა და ანგარიშგების, მონიტორინგისა და
ზედამხედველობის განხორციელების წესები. მნიშვნელოვანია
სამსახურში განხორციელებული ოპერაციების დოკუმენტირება.
აღნიშნული გააუმჯობესებს გამწვანების კუთხით განხორციელებული
საქმიანობის ხარისხს, ხელს შეუწყობს სამუშაო დროისა და შრომითი
რესურსის ოპტიმალურ გადანაწილებას, მონიტორინგის
ეფექტურობას და საწესდებო მიზნების მიღწევას.

სამსახურის ბალანსზე რიცხული ფასეულობების დაცვის, მათ შესახებ
სააღრიცხვო მონაცემების სისწორისა და სისრულის
უზრუნველსაყოფად, რეკომენდირებულია შემუშავდეს და
დამკვიდრდეს შიდა სააღრიცხვო პროცედურები და პოლიტიკა,
რომელშიც ნათლად იქნება ასახული ინვენტარიზაციის პერიოდში
ღონისძიებათა თანმიმდევრობა, ამ პროცესში ჩართულ პირთა
პასუხისმგებლობის (ვალდებულებების) ფორმები, ანგარიშგების
ვადები. ასევე კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დადგენის მიზნით უნდა განხორციელდეს სათანადო მონიტორინგი.
აღნიშნული უზრუნველყოფს ფინანსური და ბუღალტრული
აღრიცხვის სისწორესა და სარწმუნოობას.

სამსახურის საქმიანობაში გაწეული ხარჯების მიზნობრიობისა და
დოკუმენტური დასაბუთების უზრუნველსაყოფად
რეკომენდირებულია სარემონტო სამუშაოების განხორციელების
კუთხით შემუშავებული იქნეს მეთოდური მითითები, ინსტრუქცია,
რიგ შემთხვევებში ხარჯები გაწეულია შესაბამისი დასაბუთების გარეშე.
რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს მარაგი ნაწილების გაცემასა და
კერძოდ, საწყობიდან სათადარიგო და მარაგ-ნაწილების გაცემა და
ხარჯვასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, ყველა ეტაპზე
სარემონტო სამუშაოების შესრულება ხდება დეფექტური აქტების გარეშე, რის (მოთხოვნის წარმოშობა, დადასტურება, თანხმობის მიღება, გაცემა,
გამოც შეუძლებელია დადგინდეს შეკეთების საჭიროება და შესაბამისი
ხარჯვა, ანგარიშგება) დოკუმენტური დასაბუთების აუცილებლობას,
ამ პროცესში მონაწილე პირების კონკრეტულ უფლება- მოვალეობებს,
ხარჯების გაწევის დასაბუთებულობა. სამსახურში ფუნქციონირებს
მიზნობრიობისა და დასაბუთებულობის კონტროლსა და
შემკეთებელი საამქრო, სადაც ხორციელდება მანქანა-მოწყობილობების
მონიტორინგს. რაც ზელს შეუწყობს განხორციელებული ოპერაციების
დათვალიერება და საჭიროების შემთხვევაში სარემონტო სამუშაოები.
საამქროში ცალკეული სარემონტო სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო მარაგ- დოკუმენტირებას, მიზნობრიობის დადგენასა და სათანადო
კონტროლისა განხორციელებას. აღნიშნული გამოირიცხავს მანქანანაწილები შედის სამსახურის საწყობიდან, რა დროსაც მარაგ ნაწილების
მოწყობილობების შეკეთებაზე გაწეული ხარჯების
გაცემა და ხარჯვა ხდება დეფექტური აქტების გარეშე.
დაუსაბუთებლობისა და ხარჯების არამიზნობრიობის რისკები.

მაღალი(კრიტიკული)

27.12.2017

მისაღები

11.01.2018

დაწყებულია და მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს მეთოდოლოგიური დარეკომენდაციებით
განსაზღვრული წესით შესყიდვების წარმოება.

მატერიალურუტექნიკური
უზრუნველყოფის
განყოფილება
/შესყიდვების
კოორდინატორი

მუდმივი

მაღალი(კრიტიკული)

27.12.2017

მისაღები

11.01.2018

დაწყებულია და მიმდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს მეთოდოლოგიური დარეკომენდაციებით
განსაზღვრული წესით შესყიდვების წარმოება

შესყიდვების
კოორდინატორი

მუდმივი

მუდმივი (9 თვე)

მაღალი(კრიტიკული)

27.12.2017

მისაღები

11.01.2018

დაგეგმილია ავარიული სასაწყობე შენობა-ნაგებობის
(საწყობი) მოწესრიგება, რაც გამორიცხავს საწყობში არსებული
ნაშთბის დაზიანების რისკებს, ასევე პროგრამულ ბიუჯეტში
საწყობის გამგე/
გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების
მთავარი ბუღალტერი
პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციისა და სააღრიცხვო
ფორმების შესაბამისი ელექტრონული პროგრამის შესყიდვა,
დანერგვა.

საშუალო

27.12.2017

მისაღები

11.01.2018

ორგანიზაციაში დაწყებულია და მუშავდება შესრულებულ
სამუშაოებზე სათანადო დოკუმენტაციის შედგენის,
სრულყოფისა და მითითებული მოცულობების ზუსტი
აღრიცხვის პროცედურები.

გამწვანების
განყოფილების
უფროსი

მუდმივი (3 თვე)

საშუალო

27.12.2017

მისაღები

11.01.2018

2017 წელს სამსახურში განხორციელდა სასაქონლო
მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაცია, ამასთანავე
პარალელურ რეჯიმში მიმდინარეობს ინვენტარიზაციის
სრულყოფის პროცედურები.

მთ.
ბუღალტერი/მატერია
ლურურ- ტექნიკური
უზრუნველყოფის
განყოფილებაის
უფროსი

მუდმივი (6 თვე)

საშუალო

27.12.2017

მისაღები

11.01.2018

2017 წლიდან საწყობიდან სათადარიგო და მარაგ-ნაწილების
გაცემა, ტექნიკაზე სარემონტო სამუშაოების შესასრულებლად
ხდება დეფექტური აქტების შედგენის საფუძველზე, რაც
აღირიცხება ბუღალტერიაში. მიმდინარე პროცესში
ხორციელდება აღნიშნული პროცესის სრულოფა.

მატერიალურურტექნიკური
უზრუნველყოფის
განყოფილების
უფროსი

მუდმივი (3 თვე)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 10 ნოემბრის ბრძანებით (რომელიც
არ არის საქმისწარმოების წესით რეგისტრირებული), სამსახურის თანამშრომლები
გადანაწილდა მუნიციპალიტეტის 13 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, რაც
მიზნად ისახავდა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით სამსახურის საქმიანობის
ეფექტურობის გაზრდას, თუმცა ამავდროულად არ არის შემუშავებული მათი საქმიანობის
ორგანიზების არსებითი კრიტერიუმები (მაგ. მონიტორინგის პერიოდულობა, მეთოდიკა
და ა.შ.), რამაც უნდა უზრუნველყოს მთლიანი სამოქმედო ტერიტორიის გონივრულ
ვადებში
მონიტორინგის
განხორციელება.
შედეგად,
სახეზეა
სამშენებლო
სამართალდარღვევებზე მნიშვნელოვანი ვადის დაგვიანებით რეაგირების ფაქტები.
კერძოდ კი- სამშენებლო პროექტის დარღვევით რამდენიმე სართულის დაშენების შემდეგ.
აღნიშნული კი უარყოფითად აისახება სამსახურის მუშაობის ხარისხზე.

სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ეფექტურად
განხორციელების მიზნით, რეკომენდირებულია სამსახურში შემუშავდეს და
სავალდებულო შესასრულებლად დაინერგოს ადამიანური რესურსების
ეფექტური მართვის, ფუნქცია- მოვალეობების ოპტიმალურად გადანაწილების
წესები და პროცედურები, მათ შორის- სამშენებლო საქმიანობაზე მონიტორინგის
მეთოდიკა (პერიოდულობა, ურთიერთკოორდინაციის წესები, მონიტორინგის
ტერიტორიული და სხვა ნიშნით შერჩევითობის კრიტერიუმები), შემუშავდეს
განყოფილების მოხელეთა საქმიანობაზე კონტროლისა და ანგარიშგების წესები,
რაც ერთობლიობაში შეამცირებს სანებართვო პირობების დარღვევის, სამშენებლოსაპროექტო დოკუმენტაციასთან შეუსაბამობისა და ობიექტებზე უსაფრთხოების
ნორმების დაუცველობის რისკებს, უზრუნველყოფს სამოქმედო უბნების
მაქსიმალურ მონიტორინგს. აღნიშნული ხელს შეუწყობს საქმიანობის სათანადო
მაღალი(კრიტიკული)
ხარისხისა და პროდუქტიულობის შენარჩუნებას, სამუშაო დროისა და შრომითი
რესურსის ოპტიმალურ გადანაწილებას, მუნიციპალურ საზღვრებში მიმდინარე
სამშენებლო სამართალდარღვევის ფაქტების ოპერატიულად გამოვლენას და
ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში კანონმდებლობით დადგენილი ზომების
გატარებას.

სამშენებლო სამართალდარღვევებზე საქმისწარმოების მოწესრიგების
მიზნით, რეკომენდირებულია დროულად იქნეს უზრუნველყოფილი
აღნიშნული საქმისწარმოებისას გამოცემული აქტების აღრიცხვა,
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის შესაბამისი ბრძანების მიუხდავად, სამსახურში არ შესაბამისი სააღრიცხვო ჟურნალის ფორმისა და მისი შევსების წესის
დამტკიცება. ასევე გატარებული იქნეს ქმედითი ღონისძიებები
ხდება არქიტექტურულ-სამშენებლო სამართალდარღვევებზე საქმისწარმოებისას
გამოცემული აქტების (მითითების, შემოწმების აქტის, დადგენილების და ა.შ.)
მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურთან
სარეგისტრაციო ჟურნალის წარმოება. არ მომხდარა ამ ჟურნალის ფორმისა და შევსების
შესაბამისი ინფორმაციის დადგენილ ვადებში ურთიერთგაცვლის
წესის დამტკიცება. სამსახურის მიერ სამშენებლო სამართალდარღვევაზე გაცემული
უზრუნველსაყოფად. საჭიროების შემთხვევაში კი არქიტექტურის
მითითებების შესახებ წერილობითი ინფორმაცია მერიის არქიტექტურისა და ურბანული
სამსახურს/მერიის ხელმძღვანელობას წერილობით ეთხოვოს ვადების
დაგეგმარების სამსახურს ეგზავნება დადგენილი ვადის გადაცილებით. ასევე არ არის
დაცვა/რეაგირება. ხსენებული ღონისძიებების გატარება ერთიანობაში,
უზრუნველყოფილი არქიტექტურის სამსახურიდან, გაცემული მშენებლობის
ნებართვებისა და თანდართული დოკუმენტაციის ასლების დროული მიღება და ამასთან, დადებითად აისახება სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო
არ ხდება არქიტექტურის სამსახურისათვის წერილობით მოთხოვნა ვადის დაცულობასთან ზედამხედველობის სფეროში მერიის საქმიანობის (სანებართვო და
დაკავშირებით და არც მენეჯმენტისათვის მიმართვა რეაგირების მიზნით. აღნიშნულის
საზედამხედველო კუთხით) ეფექტიანობაზე.

მაღალი(კრიტიკული)

მიუღებელი

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)
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მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
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ბრზანება #2656
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მიუღებელი

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

მიუღებელი

გადაეგზავნა
მერს,
შეუთანხმებელ
რეკომენდაციებ
ზე
გადაწყვეტილებ
ის მისაღებად
ბრზანება #2656
29.12.2017)

გამომწვევი მიზეზი არის საქმიანობის არასათანადო კონტროლი, განხორციელებული
ქმედებების ეფექტიანობისა და მოქმედ რეგულაციებთან შესაბამისობის შეფასების
განუხორციელებლობა. აღნიშნულის გამო წარმოიქმნება სამშენებლო საქმიანობაზე
არასათანადო ზედამხედველობის, ასევე დარღვევით წარმოებულ მშენებლობებზე
ნებართვების გაცემის რისკები.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განყოფილების თანამშრომლები,
მათივე განმარტებით, სამშენებლო სამართალდარღვევაზე საქმისწარმოებას ახორციელებენ
მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების ფორმით. სამართალდარღვევის ფაქტის გამოვლენის
შემთხვევაში სამართალდამრღვევზე გასცემენ წერილობით მითითებებს, რომლითაც
განუსაზღვრავენ ხარვეზის აღმოფხვრის ღონისძიებებს და მათი შესრულების კონკრეტულ ვადებს.
თუმცა ხშირ შემთხვევაში შემოწმება (შესაბამისი აქტის შედგენით) განხორციელებულია
გამოსწორების ვადის ამოწურვიდან რამდენიმე დღის (ზოგჯერ თვე) დაგვიანებით, რაც ერთის
მხრივ მნიშვნელოვნად აღემატება მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების ვადას, ხოლო მეორეს
მხრივ- ყოველი გადაცილებული დღე ფაქტიურად გრძელდება სამართალდარღვევა და
დაგვიანებით მისვლის გამო არ ხდება დროული რეაგირება ანუ აღკვეთა და დაჯარიმება.
აღნიშნული გამოწვეულია იმით, რომ სამსახურში არ არის შემუშავებული და დამკვირებული შიდა
მმართველობითი პროცედურა, რომელიც კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე
დააზუსტებდა და მკაფიოდ განსაზღვრავდა სამშენებლო სამართალდარღვევებზე რეაგირებების
შიდა მოხმარების ერთგვაროვან წესებს და პროცედურებს. არსებული პრაქტიკა კი უარყოფითად
აისახება სამსახურის საქმიანობის ხარისხზე და სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს
ზედამხედველობის ეფექტიანობას.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებარე შენობა- ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების
(ვარგისად აღიარების) თაობაზე წარმოდგენილი განაცხადების საფუძველზე, განყოფილების
თანამშრომელი ადგილზე გასვლით აფასებს შენობის შესაბამისობას საპროექტო-სამშენებლო
დოკუმენტებთან და სამშენებლო ნორმებთან, თუმცა ადგილზე შეფასების ფაქტი, მიმდინარეობა
და შედეგები დოკუმენტური წესით არ ფიქსირდება. აღნიშნული გამოწვეულია იმით, რომ
სამსახურში, კონტროლის ღონისძიების სახით არ არის დამკვიდრებული განხორციელებული
ოპერაციების დოკუმენტირება. ასევე არ არის დამკვირდებული კონტროლის გარემო, რომელიც
მოიცავს პასუხისმგებლობებისა განაწილებას. ზემოაღნიშნული იწვევს პროექტის დარღვევით
განხორციელებული მშენებლობების ვარგისად აღიარებისა და სხვა ოპერაციულ რისკებს.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

მუნიციპალიტეტში მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად, სამსახურში არ აღირიცხება მკაცრი
აღრიცხვის დოკუმენტის- ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების მოძრაობა (მიღება,
გაცემა, უკან დაბრუნება, ჩამოწერა და არსებული ნაშთები). სამსახურს მინიჭებული აქვს
უფლებამოსილება ადმინისტრაციულ-სამართალდარღვევის საჯარიმო ქვითრის შედგენაზე,
თუმცა შესაბამისი ბლანკები არ გააჩნიათ. მერიის საქმეთა ნომენკლატურის მიხედვით არ არის
ნაწარმოები შესაბამისი აღრიცხვის ჟურნალები: ადმინისტრაციულ-სამართალდარღვევათა
ოქმების/ საჯარიმო ქვითრების აღრიცხვის ჟურნალი, დაბრუნებული (გაფუჭებული, უვარგისი)
ოქმების/საჯარიმო ქვითრების აღრიცხვის ჟურნალი. ზემოაღნიშნული ნაკლოვანებები
გამოწვეულია იმით, რომ მერიის ერთიან სისტემაში, კონტროლის ღონისძიების სახით არ არის
დანერგილი და განვითარებული სანდო, სრულყოფილი და ხელმისაწვდომი საინფორმაციო და
საკომუნიკაციო სისტემა, რომელიც დაწესებულების (მათ შორის განყოფილების) ყველა
თანამშრომელს მისცემს შესაძლებლობას, რომ თავიანთი ფუნქციისა და პასუხისმგებლობის
შესახებ მიიღონ სრულყოფილი და ზუსტი ინფორმაცია, მითითებები და ინსტრუქციები.
აღნიშნული გარემოება იწვევს ზემოხსენებული მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობის
თაობაზე არასასრული და არაზუსტი საინფორმაციო ბაზის ფორმირების, სამართალწარმოების
არასათანადო ადმინისტრირების რისკებს და უარყოფითად აისახება სამსახურის საქმიანობის
ხარისხზე.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

I კლასის შენობა- ნაგებობის ან ხაზობრივი ნაგებობის მშენებლობა/მონტაჟისას, რასაც თან ახლავს
საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენება, სამუშაოთა მწარმოებელი სუბიექტები სამუშაოების წარმოების
შესაძლებლობის თაობაზე თანხმობის მისაღებად განცხადებით მიმართავენ მერიას, ხოლო სხვადასხვა
საბუთებთან ერთად, განცხადებას უნდა დაურთონ საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენების ნებართვა
(რომელსაც თავის მხრივ ცალკე წარმოების წესით გასცემს ზედამხედველობის სამსახური). ანუ, განცხადების
წარდგენის დროისათვის, დაინტერესებულ პირს უკვე მიღებული უნდა ჰქონდეს საზოგადოებრივი სივრცის
გამოყენების ნებართვა. არსებული პრაქტიკით კი, ჯერ გაიცემა დაგეგმილი მშენებლობის ქალაქმშენებლობით
დოკუმენტებთან შესაბამისობისა და მშენებლობის განხორციელების შესაძლებლობის დადასტურების შესახებ
თანხმობა, რომელშიც მიეთითება, რომ გადათხრითი სამუშაოების განხორციელების უფლება წარმოიშობა
მხოლოდ ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე. თანხმობის წერილის
მიღების შემდგომ, ხსენებული ნებართვის მისაღებად დაინტერესებული მხარე მიმართავს ზედამხედველობის
სამსახურს, სადაც უნდა წარადგინოს ბრძანებით დამტკიცებული ფორმის შემოვლის ფურცელი (შესაბამისი
ორგანიზაციების თანხმობით). გარდა იმისა, რომ დასახელებული კატეგორიის სამუშაოების წარმოებაზე
საბოლოო უფლებამოსილების მოპოვება ხდება კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურული
თანმიმდევრობის შეუსაბამოდ, ასევე არ არის განსაზღვრული საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე
ნებართვის გაცემის ვადები და კონკრეტული წესები, არ არის განსაზღვრული ხელმოწერებით
დადასტურებული შემოვლის ფურცლის წარმოდგენის ვადა (ხშირ შემთვევაში შევსებული ფურცელი
წარმოდგენილია გაცემიდან რამდენიმე თვის შემდეგ), მასში არ აღინიშნება დაგეგმილი სამუშაოების
წარმოების კონკრეტული პერიოდი, რის გამოც, თანხმობის გამცემი ორგანიზაციებისათვის ფაქტიურად
უცნობია, თუ რა პერიოდზე გასცემენ თანხმობას. არ არის დამტკიცებული ნებართვის ფორმა (ბლანკი), არ
არის განსაზღვრული ნებართვის ვადის გაგრძელების წესები (გაგრძელება ხდება ზეპირი მომართვის
საფუძველზე და ახალი შემოვლის ფურცლის გარეშე). აღნიშნული გამოწვეულია იმით, რომ სამსახურში არ
არის შემუშავებული და დამკვიდრებული სანებართვო საქმიანობის მართვის მეთოდები და პროცედურები,
არ ხორციელდება რისკების შესამცირებლად საჭირო წინასწარი და შემდგომი კონტროლის ღონისძიებები, არ
ხორციელდება საქმიანობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და ეფექტიანობის შეფასება. ყოველივე
აღნიშნული კი წარმოშობს მოქმედ რეგულაციებთან შეუსაბამო ქმედებების განხორციელების, სანებართვო
სამუშაოების არაეფექტური ადმინისტრირების, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სხვა ინფრასტრუქტურული
სამუშაოების შეფერხებების და სხვა ოპერაციულ რისკებს.

სამშენებლო სამართალდარღვევებზე რეაგირების ერთგვაროვანი პრაქტიკის
დამკვირდებისა და ამ მიმართულებით საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით,
რეკომენდირებულია შემუშავებული და დანერგილი იქნეს შიდა მმართველობითი
პროცედურა (ინსტრუქცია, დებულება, წესი, მეთოდოლოგია ან სხვა დოკუმენტის სახით)
, რომლითაც განისაზღვრება იდენტიფიცირებული და აღრიცხული სამშენებლო
დარღვევის გამოსწორების მდგომარეობის შემოწმების მეთოდიკა, მათ შორის
გონივრული ვადები (მაგალითად- მითითებაში აღნიშნული ვადის ამოწურვიდან
არაუგვიანეს ორი სამუშაო დღისა), რაც უზრუნველყოფს სამართალდარღვევაზე დროულ
და ეფექტურ რეაგირებას.
მაღალი(კრიტიკული)

დასრულებული შენობა- ნაგებობების ვარგისად აღიარების სფეროში მმართველობითი
პროცესების გაუმჯობესების, საქმიანობის გამჭვირვალობის, პროცესში მონაწილე პირებს
შორის პასუხისმგებლობების მკაფიოდ გადანაწილების უზრუნველსაყოფად,
რეკომენდირებულია კონტროლის ღონისძიების სახით დაინერგოს ექსპლუატაციაში
მიღების კუთხით განხორციელებული ყველა ქმედებისა და პროცესის დოკუმენტირება,
სადაც აისახება გატარებული ღონისძიებები და მათი შედეგები. დოკუმენტირების
პროცესი ასევე უნდა მოიცავდეს შესაბამისი აქტების ფორმების, მათ შევსებისა და
აღრიცხვის, ანგარიშგების წესების შემუშავებას და დანერგვას. ყოველივე ხსენებული
ასევე შესაძლებელს გახდის განხორციელებული ქმედებების კანონშესაბამისობისა და
ეფექტიანობის შეფასებას და დადებითად აისახება სამსახურის საქმიანობის ხარისხზე.

მაღალი(კრიტიკული)

სამსახურის საქმიანობის კანონშესაბამისობის და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად,
დაწესებულებაში შიდა კონტროლის ღონისძიების სახით უნდა დაინერგოს
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სისტემა (პროცედურა, მმართველობითი პროცესი) ,
რომელიც უზრუნველყოფს ფუნქცია- მოვალეობებისა და საქმიანობის
მარეგულირებებლი სამართლებრივი აქტების შესახებ სამსახურის დროულად და
სრულად ინფორმირებას (მათ შორის მკაცრი აღრიცხვის ფორმების აღრიცხვიანობასთან
დაკავშირებით), რათა მოწესრიგდეს მკაცრი აღრიცხვის ფორმების მოძრაობის პროცესი,
თავიდან იქნეს აცილებული მოქმედ რეგულაციებთან შეუსაბამო ქმედებები და
მინიმუმამდე შემცირდეს სამართალდარღვევის ოქმების დაკარგვის, გაბნევის,
დაზიანების, მართლსაწინააღმდეგო გამოყენებისა და განადგურების რისკები.
მაღალი(კრიტიკული)

საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენების სანებართვო საქმიანობის გაუმჯობესების
მიზნით, რეკომენდირებულია მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაციების შესაბამისად
შემუშავდეს და სამსახურში დამკვიდრდეს გადათხრითი სამუშაოების წარმოებაზე
ნებართვის გაცემის პროცედურები. პირველ რიგში ნებართვის მაძიებელმა უნდა
მიმართოს ზედამხედველობის სამსახურს საზოგადოებრივი სივრცის შეზღუდვის
მოთხოვნით და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მოხდეს სამუშაოების წარმოებაზე მერიის
თანხმობის წერილის გაცემა. გადათხრითი სამუშაოების წარმოებაზე ნებართვის გაცემის
დროს ყურადღება უნდა გამახვილდეს ყველა აუცილებელი დოკუმენტისა (შემოვლის
ფურცელი, ნებართვის ბლანკი და სხვა) და რეკვიზიტის სისრულესა და სიზუსტეზე. ასევე
რეკომენდირებულია შემუშავებული იქნეს გადათხრითი სამუშაოების მიმდინარეობაზე
მონიტორინგის განხორციელების წესები და პროცედურები, რომ გამოირიცხოს
თვითნებურად ან სანებართვო პირობების დარღვევით ქალაქის ქუჩებში გადათხრითი
სამუშაოების წარმოების ფაქტები და მინიმუმამდე შემცირდეს სამუშაოების
ვადაგადაცილებით წარმოების, ნაწილობრივ შესრულების ან შეუსრულებლობის- ე.წ
,,სამუშაოების დავალიანების“ რისკები.

მაღალი(კრიტიკული)

ა(ა)იპ ,,ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო“

ა(ა)იპ ,,ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო“

ა(ა)იპ ,,ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო“

ა(ა)იპ ,,ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო“

ა(ა)იპ ,,ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო“

სალაროში ნაღდი ფულის მოძრაობა ხდება ყოველგვარი დოკუმენტური აღრიცხვის გარეშე,
ნაღდი ფულის მოძრაობა დროულად არ არის აღრიცხული შესაბამის ბუღალტრულ
ანგარიშებზე. არ იწარმოება სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები, რითაც
დარღვეულია სალაროს ოპერაციების წესები. ამასთან, მოლარეებზე თანხის გადაცემისა და
მიღების დროს რაიმე ფორმის დოკუმენტის გაფორმება და ხელმოწერით დადასტურება არ
ხდება. მნიშვნელოვანი ოდენობის ნაღდი ფული (მაგ: 75 442,80 ლარი, 05.03.2016-დან
09.06.2016-მდე. ასევე არაერთი სხვა შემთხვევა) სალაროში ინახება მნიშვნელოვანი ვადით
(რიგ შემთხვევებში 45 დღე) და არ ხდება შესაბამის საბანკო ანგარიშზე შეტანა, რაზედაც
სააგენტოში განმარტავენ, რომ საბანკო ანგარიში არ იყო აქტიური, თუმცა საბანკო
ანგარიშის ამონაწერში ნათლად სჩანს, რომ აღნიშნულ პერიოდში სააგენტოს საბანკო
ანგარიში აქტიური იყო (იხ. დანართი N 2). უმეტეს შემთხვევაში სალაროდან საბანკო
ანგარიშზე მიღებული შემოსავალი (ნავაჭრი) თანხის შეტანა ხდება არაუფლებამოსილი
პირების მიერ.
აუდიტის პერიოდში (20.09.2017წ) ატრაქციონებისა და ზოოკუთხის სალაროში,
რომელიც მდებარეობს მელიქიშვილის ქ. N 6-ში, სალარო აპარატიდან ამობეჭდილ ჩეკზე
დაფიქსირდა მისამართი- ს. ხიმშიაშვილის ქ. N 2, ხოლო 20 სექტემბრის ნაცვლად 5
სექტემბერი. მიზეზად განმარტებული იქნა ძირითადი აპარატის გადატანა შესაკეთებლად,
თუმცა ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი ვერ იქნა წარმოდგენილი. ამასთან,
სააგენტოს აღნიშნულ მისამართზე გააჩნია სარეზერვო სალარო აპარატი, რომელის
გამოყენებაც არ მომხდარა.

არსებული კიტერიუმების მიუხედავად, ზოოკუთხის განყოფილებაში არ არის მოწესრიგებული
ბინადართა კვების რაციონის შედგენის მეთოდოლოგია. შესაბამის სამეცნიერო ინფორმაციაზე და
დასკვნებზე დაყრდნობით არ არის შემუშავებული და დადგენილი ცხოველის კვების დღიური
ნორმა (ენერგეტიკული ღირებულება, კვებითი ნივთიერებების, ვიტამინების შემადგენლობა და
სხვა მახასიათებლები). ცალკეული ბინადარის მიხედვით არ არის დადგენილი ყოველდღიური/
სეზონური მენიუ. ბოლო წლებში რაციონი იცვლებოდა, თუმცა ვერ იქნა წარმოდგენილი ასეთი
ცვლილებების საჭიროების დოკუმენტური დასაბუთება. როგორც სააგენტოში განმარტავენ,
ზოოკუთხის ბინადართა დღიური ნორმები დადგენილია ქ. თბილისის ზოოკუთხიდან მიღებული
ზეპირი კონსულტაციებისა და უშუალო შეხვედრების საფუძველზე, თუმცა აღნიშნული
დამადასტურებელი რაიმე ფორმის დოკუმენტი ვერ იქნა წარმოდგენილი, ასევე ხშირია შესაბამისი
დასაბუთეის გარეშე გარკვეული სახის საკვები პროდუქტების სახეობის ცვლილების ფაქტები.
ასევე ხარვეზები ვლინდება ზოოკუთხის ბინადართა სანიტარულ ჰიგიენური და ვეტერინარული
ღონისძიებების განხორციელების კუთხით. კერძოდ, არ არის დადგენილი სანიტარულ-ჰიგიენური
ღონისძიებების განხორციელების ვადები, პრევენციული ღონისძიების სახით არ არის
დამკვიდრებული სხვადასხვა დაავადების (ვირუსის, ინფექციის) თავიდან ასაცილებლად
ბინადართა ვაქცინაციის პრაქტიკა. ცხოველთა დაავადების კერის გამოვლენის კუთხით
ანალიზების ლაბორატორიული შემოწმება არ ხდება. ზოოკუთხის ვეტერინარი საერთოდ არ არის
ჩართული ბინადართა კვების დღიური ნორმებისა და კალორაჟის განსაზღვრის პროცესში, მაშინ
როცა ცხოველთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული
მათივე სწორ და დროულ კვებაზე. შესაბამისი ხელსაწყოს არქონის გამო არ ხდება საკვებ
პროდუქტებში ნიტრატების დონის გადამოწმება (აღსანიშნავია, რომ ნიტრატების შემცველი
საკვები საზიანოა ცხოველთა ჯანმრთელობისათვის), არ ხდება ბინადართა ჯანმრთელობის
მდგომარეობის შესახებ სააღრიცხვო მონაცემების წარმოება. ყოველივე ზემოაღნიშნული, მაღალი
ალბათობით, წარმოადგენს ცხოველთა დაცემის (გარდაცვალების) წინაპირობას, რაც საკმაოდ
ხშირია ზოოკუთხის განყოფილებაში.

ზოოკუთხის ტერიტორიაზე განთავსებულ საწყობში მოუწესრიგებელია მარაგების, საკვები
პროდუქტებისა და მედიკამენტების მოძრაობისა (მიღება და გაცემა) და ნაშთების აღრიცხვის
სისტემა. კერძოდ, საწყობში პროდუქტის მიღებას და გაცემას აწარმოებს ზოოკუთხის მზარეული.
ამდენად, ხშირ შემთვევაში სწყობიდან პროდუქციის გამცემი და მიმღები არის ერთი და იგივე
პირი, ამასთანავე, არ ხდება პროდუქტის გაცემის დოკუმენტური აღრიცხვა. ე.წ პროდუქტის
გასავლის ფურცელში არ იყო მითითებული თარიღი (თვე, წელი). ასევე, უმეტეს შემთხვევაში
პასუხისმგებელი პირების ხელმოწერები არასრულყოფილი იყო ან საერთოდ არ ფიქსირდებოდა,
ვლინდება მონაცემთ გადასწორებები, რაც საერთო ჯამში ვერ იძლევა პროდუქტის ფაქტიური
ხარჯვის დასაბუთებულობის რწმუნებას. საწყობში მიმწოდებლისგან პროდუქტის მიღების დროს
ხდება მხოლოდ მათი გადათვლა, თუმცა რაიმე დოკუმენტთან (ინვოისი, ზედნადები და სხვა)
შედარება და ურთიერთანალიზი არ ხდება. ვეტერინარის სიტყვიერი დავალებით მედიკამენტების
მიღებას და გაცემას ახორციელებს ზოოკუთხის ვეტერინარი, თუმცა აღნიშნულ შემთხვევაშიც
აღრიცხვის დამადასტურებელი რაიმე ტიპის დოკუმენტი ვერ იქნა წარმოდგენილი. ვეტერინარის
ასისტენტის (აღრიცხვაზე ფაქტობრივად უფლებამოსილი პირი) განმარტებით, ჟურნალში
აღრიცხვა არ იწარმოება იმ მიზეზით, რომ ჟურნალი შევსებულია და ცარიელი ადგილი არ არის,
თუმცა სანაცვლო ჟურნალი არ იქნა შემოღებული. აუდიტის პერიოდში მედიკამენტებისა და
საკვები პროდუქტების საწყობში განხორციელდა შერჩევითი გადათვლა, რის შედეგადაც,
ცალკეული მარაგების ნაწილში გამოვლინდა ზედმეტობა და დანაკლისი, ასევე მედიკამენტების
საწყობში გამოვლენილი იქნა ვადაგასული მედიკამენტების არსებობის ფაქტები, რომელთა
ჩამოწერა ან განახლება არ მომხდარა.

არსებული კრიტერიუმის მიუხედავად, სააგენტოში არ ჩატარებულა
ზოოკუთხის ბინადართა ინვენტარიზაცია, რის გამოც არსებითი
შეუსაბამობები ვლინდება საბალანსო მონაცემებსა და ბინადართა ფაქტიურ
ნაშთებს შორის. 2017 წლის 12 სექტემბერს აუდიტის ჯგუფის მიერ
ბუღალტრული ნაშთების შესაბამისობის დასადგენად განხორციელდა
ზოოკუთხის ბინადართა ცალკეული სახეობების გადათვლა. მათი
იდენტიფიცირება მოხდა ვოლიერებზე განთავსებული ინფორმაციის
(ფოტოსურათი, დასახელება და სხვა) მიხედვით. შედეგად გამოვლენილი
იქნა ზედმეტობები და დანაკლისები. მათ შორის- 5 სახეობის 24 ბინადარის
დანაკლისი, საერთო საბალანსო ღირებულებით- 300497,35 ლარი და 12
სახეობის 72 ბინადარის ზედმეტობა, საერთო საბალანსო ღირებულებით- 30
879,20 ლარი. აღნიშნულზე სააგენტოში განმარტავენ, რომ ბინადართა
ფაქტობრივი ნაშთების დასადგენად არ გააჩნიათ სათანადო პირველადი
ჩანაწერები და შესაბამისი სფეროს სპეციალისტის დასკვნები, რაზე
დაყრდნობითაც შესაძლებელი იქნებოდა ბინადართა იდენტიფიცირება.

2016 წლის მარტის თვიდან 2017 წლის სექტემბრის თვის ჩათვლით
არასრულყოფილად არის შედგენილი გადახდის წყაროსთან დაკავებული
გადასახადების ყოველთვიური დეკლარაციები, რომლებშიც არ არის
დაფიქსირებული ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული
ყოველთვიური ბრუნვები (მათ შორის არც საკონტროლო - სალარო
აპარატების საშუალებით განხორციელებული ბრუნვებია ასახული).
მაგალითად, 2016 წელში ნაღდი ანგარიშწორებით განხორციელებულმა
ბრუნვამ, სალარო აპარატების მონაცემების თანახმად, შეადგინა- 348 559
ლარი, 2017 წელში-367 615 ლარი, რაც შესაბამისი წლების ყოველთვიური
გადახდის წყაროსთან (საშემოსავლო) დეკლარაციების შესაბამის მუხლში
ასახული არ ყოფილა.
სააგენტოს 2016 წლის მოგების გადასახადის დეკლარაცია შემოსავლების
სამსახურისათვის წარდგენილი აქვს ნულოვანი მაჩვენებლით. ასევე,
შესაბამისი მოთხოვნების დაცვით შემოსავლების სამსახურში არ არის
წარდგენილი ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგება (ბალანსი და ბალანსის
დანართის ფორმები), რომელშიც აისახება ბუღალტრული აღრიცხვის
შედეგად დამუშავებული და შეჯამებული ინფორმაცია.

სააგენტოში აკუმულირებული ფულადი სახსრების დროული, სრული
და ზუსტი აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით
რეკომენდირებულია,არსებული საკანონმდებლო რეგულაციებიდან
გამომდინარე დ მათ შესაბამისად შემუშავდეს სალაროს ორგანიზების
შესახებ შიდა ინსტრუქცია, რომელშიც ნათლად იქნება ასახული
სალარო ოპერაციების თანმიმდევრობა, ამ ოპერაციებში ჩართულ
პირთა ფუნქციები, ვალდებულებები, პროცედურები,
სახელმძღვანელო ნორმატივები და სხვა არასებითი ასპექტები.
მნიშვნელოვანია განხორციელებული ოპერაციების დოკუმენტირება,
ასევე, ოპერაციების კანონდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის
მიზნით უნდა განხორციელდეს სათანადო მონიტორინგი და
პერიოდული შეფასება.

ზოოკუთხის ბინადართა კვებისა და ჯანდაცვის ღონისძიებების
შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად და სანიტარულ-ჰიგიენური
პირობების გაუმჯობესების მიზნით, რეკომენდირებულია სააგენტოში
შემუშავებული იქნეს ინსტრუქცია ან/და მეთოდური მითითებები,
რომლებშიც მკაფიოდ და ნათლად იქნება ასახული ბინადართა კვების
რაციონის განსაზღვრის მეთოდოლოგია, მიდგომები,
სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი კრიტერიუმები, ასევესამედიცინო და სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიებების
მოცულობები, ეტაპები, ვადები, შემსრულებელი პირები, ამ
პროცესებზე მონიტორინგისა და კონტროლის მექანიზმები და სხვა
არსებითი ასპექტები, რაც შეამცირებს ბინადართა დაავადებისა და
დაცემის რისკებს. კვებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემები უნდა
ეფუძნებოდეს, როგორც საკუთარ გამოცდილებას, ისე საუკეთესო
ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზის შედეგებს და
სამეცნიერო ინფორმაციას. ასევე უნდა ხდებოდეს მიღებული
კონსულტაციებისა და მათ საფუძველზე გატარებული ღონისძიებების
დასაბუთებულობის დოკუმენტირება. აღნიშნული კი სააგენტოს
მენეჯმენტს მისცემს შესაძლებლობას განახორციელოს სათანადო
კონტროლი და მონიტორინგი, საქმიანობის ანალიზი და პროცესების
გასაუმჯობესებელი ქმედებები.
სააგენტოში არსებული მარაგების სათანადო აღრიცხვისა და დაცვის
მიზნით, რეკომენდირებულია შემუშავებული იქნას შიდა
სააღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მარაგების და
აქტივების მოძრაობასთან დაკავშირებული ოპერაციების სრულად,
ზუსტად, დროულად და რეგულარულად ასახვის პროცედურების
დამკვიდრებას. საწყობში მარაგების მიღების, გაცემის, ნაშთების
გაანგარიშების კუთხით აღრიცხვა უნდა განხორციელდეს საბიუჯეტო
ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და
სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების გამოყენებით. აღნიშნული
უზრუნველყოფს ორგანიზაციის ყოველდღიური ოპერაციული
მიზნების მიღწევას და სათანადო სააღრიცხვო პოლიტიკის წარმოებას.

სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ფასეულობების დაცულობის, მათ
შესახებ სააღრიცხვო ინფორმაციის სისწორის, სისრულისა და
სარწმუნოობის უზრუნველყოფის მიზნით, რეკომენდირებულია
შემუშავდეს და დამკვიდრდეს შიდა სააღრიცხვო პროცედურები და
პოლიტიკა, რომელშიც ნათლად იქნება ასახული ინვენტარიზაციის
პერიოდში ღონისძიებათა თანმიმდევრობა. სანდო და სარწმუნო
ფინანსური ინფორმაციის ფორმირების მიზნით რეკომენდირებულია
ინვენტარიზაციის პროცესში შესაბამისი სფეროს სპეციალისტის
ჩართულობა. ასევე კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დადგენის მიზნით უნდა განხორციელდეს სათანადო მონიტორინგი.

ფინანსური მართვის პროცესის გაუმჯობესების მიზნით და რისკის
ოპტიმალურ დონემდე შესამცირებლად, რეკომენდირებულია
სააგენტომ დაამკვიდროს ადამიანური რესურსების მართვის იმგვარი
პროცედურები, რომლის მეშვეობითაც სააგენტოს ყველა
თანამშრომელი თავიანთი ფუნქციისა და პასუხისმგებლობის შესახებ
მიიღებს სრულფასოვან და ზუსტ ინფორმაციას და ინსტრუქციას.
რეკომენდირებულია დეკლარირების და ანგარიშგების მდგომარეობის
შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში კორექტირება, რაც ხელს
შეუწყობს ამომწურავი და სანდო ანგარიშგების განხორციელებას.
ანგარიშგების დროულობასა და სისრულეზე უნდა განხორციელედეს
სათანადო მონიტორინგი.

მაღალი
(კრიტიკული)

მიღებული

მიღებულად
ჩაითვალა
ვადის
ამოწურვის გამო

მაღალი
(კრიტიკული)

მიღებული

მიღებულად
ჩაითვალა
ვადის
ამოწურვის გამო

მაღალი
(კრიტიკული)

მიღებული

მიღებულად
ჩაითვალა
ვადის
ამოწურვის გამო

მაღალი
(კრიტიკული)

მიღებული

მიღებულად
ჩაითვალა
ვადის
ამოწურვის გამო

მაღალი
(კრიტიკული)

მიღებული

მიღებულად
ჩაითვალა
ვადის
ამოწურვის გამო

ა(ა)იპ ,,ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო“

ა(ა)იპ ,,ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტო“

არსებული კრიტერიუმების მიუხედავად, პანორამული ბორბალის ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფის მიზნით საპასპორტო ინსტრუქციით გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი
ტექნიკური ღონისძიებები რიგ შემთხვევებში გატარებულია შესაბამისი პერიოდულობის
დარღვევით, ხოლო რიგ შემთვევებში საერთოდ არ არის გატარებული. ტექნიკური პასპორტის
მოთხოვნის შესაბამისად არ არის შედგენილი ლითონკონსტრუქციისა და ატრაქციონის ნაწილების
შემოწმებათა საერთო ცხრილი, რომელშიც დეტალურად იქნებოდა ასახული ყველა საჭირო
ღონისძიება. ტექნიკური პასპორტისა და უსაფრთხოების ტექნიკის დებულების შესაბამისად არ
კონტროლდება ატრაქციონით მოსარგებლეთა ასაკობრივი ზღვარი. კერძოდ, ატრაქციონით
სარგებლობის შეზღუდვა ხდება მხოლოდ მოსარგებლის ვიზუალური დათვალიერებით, რითაც
შეუძლებელია მკაცრად რეგლამენტირებული წესის დაცვა.
არასრულყოფილად არის შედგენილი სარემონტო მასალების ხარჯვის დამადასტურებელი
დოკუმენტები. კერძოდ, სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო მასალების ცენტრალური
საწყობიდან მოთხოვნას და შემდგომ გახარჯული მასალების ჩამოწერას ახდენს მხოლოდ
სააგენტოს მთავარი ინჟინერი შესაბამისი ჩამოწერის აქტის (ფორმა N 2) შედგენით, ხოლო
უშუალოდ სამუშაოს შემსრულებელი ან სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი მასალების ჩამოწერის
პროცედურაში ჩართული არ არის და არც ჩამოწერის აქტს ადასტურებს ხელმოწერით. რიგ
შემთხვევებში ტექნიკური ჯგუფის მიერ სარემონტო სამუშაოები შესრულებულია დეფექტური
აქტების გარეშე.
ასევე, არ არის მოწესრიგებული სამუშაო დროის ორგანიზების პროცესი. არ ხდება სამსახურში
გამოცხადებისა და შესრულებული საუშაოების აღრიცხვა, რის გამოც შეუძლებელია დადგინდეს
სამუშაოს შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება.

შესწავლით ვლინდება, რომ მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები განხორციელებულია არასრულყოფილად.
ქვეპროგრამის 2016 წლის შუალედური შედეგის პროგრამული ანგარიშების მონაცემების მიხედვით მოვლაპატრონობის ღონისძიებები უნდა განხორციელებულიყო 25 სკვერში, ხოლო 2017 წელში 27 სკვერში, თუმცა
განხორციელებული ღონისძიებების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენლი იქნა სკვერების
მხოლოდ მცირე ნაწილზე. აღნიშნულზე სააგენტოში განმარტავენ, რომ სკვერების უმრავლესობა არ ირიცხება
სააგენტოს ბალანსზე და ამიტომაც ვერ ხერხდება მათზე მოვლა-პატრონობის სამუშოების გაწევა. თუმცა უნდა
აღინიშნოს, რომ ერთის მხრივ სააგენტოს წესდება არ ადგენს მუნიციპალური პარკისა და სკვერების
მოვლისათვის აუცილებელ პირობად მათ აღრიცხვას სააგენტოს ბალანსზე. უფრო მეტიც- ხსენებული
ობიექტების მოვლა- პატრონობის ღონისძიებების აუცილებლობა შესაბამისი პროგრამით დაადგინა
მუნიციპალიტეტმა, რომელიც ამავდროულად არის ობიექტების მესაკუთრეც და სააგენტოს ერთპიროვნული
დამფუძნებელი. ამასთან, აუდიტის ანგარიშის პროექტის მოსამზადებელ პერიოდში სააგენტოს
დამფუძნებლისგან განემარტა, რომ სააგენტოს უფლება-მოვალეობას განეკუთვნება ქ. ბათუმში არსებული
ყველა სკვერის მოვლა-პატრონობა მიუხედავად იმისა, საჯარო რეესტრში ისინი მუნიციპალიტეტის სახელზე
საკუთრების უფლებით რეგისტრირებული არის თუ არა. შესაბამისად აღნიშნული არ წარმოადგენს ქ.
ბათუმში არსებული სკვერების სააგენტოს მიერ მოვლა-პატრონობის სრულად განხორციელების
ხელისშემშლელ გარემოებას.
ასევე, არ არის მოწესრიგებული პარკსა და სკვერებში სარემონტო სამუშაოების ორგანიზების პროცესი. არ
ხდება თანამშრომელთა სამსახურში გამოცხადებისა და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოთა აღრიცხვა.
პარკსა და სკვერებში არსებული ხარვეზების გამოვლენა და ამ ინფორმაციის შესაბამის პასუხისმგებელ
პირებზე მიწოდება ხდება მხოლოდ ზეპირსიტყვიერად. არასრულყოფილად არის შედგენილი შესრულებული
სამუშაოებისა და მასალების ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტები. კერძოდ, სამუშაოების
შესასრულებლად საჭირო მასალების მოთხოვნას და გახარჯული მასალების ჩამოწერას ახდენს მხოლოდ
სააგენტოს მთავარი ინჟინერი, ხოლო უშუალოდ სამუშაოს შემსრულებელი ან სამუშაო ჯგუფის
ხელმძღვანელი მასალების ჩამოწერის პროცედურაში ჩართული არ არის და არც ჩამოწერის აქტს ადასტურებს
ხელმოწერით.

სააგენტოს მომსახურებაში არსებული ობიექტებისა და დანადგარების მოვლაექსპლუატაციასთან დაკავშირებული საქმიანობის ორგანიზაციული მოწესრიგების, ასევე
ატრაქციონით მოსარგებლეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და ტექნიკური
ჯგუფის საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, რეკომენდირებულია სააგენტოში
შემუშავდეს ატრაქციონებზე განსახორციელებელ პროფილატიკურ/შეკეთებით
ღონისძიებათა რეგლამენტი, სამუშაოს ორგანიზების ფორმები, მათ შორის გეგმაგრაფიკი, რომელიც სრულად უნდა მოიცავდეს ჩასატარებელი სამუშაოების ფორმებს,
ვადებს, მოცულობებს და სხვ. ასევე განსაზღვრული იქნება შესრულებულ სამუშაოთა
აღრიცხვაზე პასუხისმგებელი პირები, ცალკეული სამუშაოს განხორციელების
აუცილებლობის დასაბუთების პროცედურები, კოორდინაციისა და ანგარიშგების წესები.
ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ კონტროლის ღინისძიების სახით დანერგილი იქნეს ე.წ.
„ოთხი თვალის“ პრინციპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მარაგების/მასალების ხარჯვის
დამადასტურებელი ფორმები ხელმოწერით დამოწმებული უნდა იქნეს სულ ცოტა ორი
პირის მიერ. აღნიშნული თავის მხრივ განაპირობებს პროცესების გამჭვირვალობას და
შეამცირებს არამართლზომიერი ქმედებების რისკებს, ხოლო ხელმძღვანელს მიეცემა
შესაძლებლობა განახორციელოს სათანადო კონტროლი და მონიტორინგი.

პარკისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების ეფექტიანობის და
პროდუქტიულობის უზრუნველსაყოფად, რეკომენდირებულია შემუშავდეს სამუშაოთა
წარმოების მომწესრიგებელი ფორმები (გეგმა-გრაფიკი, ესკიზი და სხვა), რაც ხელს
შეუწყობს სამუშაო დროისა და შრომითი რესურსების პროდუქტიულ და ეფექტურ
გამოყენებას. ასევე მნიშვნელოვანია შემუშავდეს და სავალდებულოდ შესასრულებლად
დამკვიდრდეს აღრიცხვის დოკუმენტების ფორმები (ჟურნალის ან სხვა ფორმით).
აღნიშნული დოკუმენტების დროულად და სრულად წარმოების მიზნით უნდა
განხორციელდეს სათანადო მონიტორინგი. აღნიშნული უზრუნველყოფს ორგანიზაციის
ძირითადი მიზნის მიღწევას და სათანადო სააღრიცხვო პოლიტიკის წარმოებას.
რომელიმე გაურკვეველი ფუნქციისა თუ ღონისძიების შესახებ სათანადო კომუნიკაცია
უნდა დამყარდეს მუნიციპალიტეტის შესაბამის დანაყოფებთან, რათა მიღებული იქნეს
შესაბამისი ინფორმაცია და რწმუნება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ინიცირებული
იქნეს შესაბამისი ცვლილებები. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კონტროლის ღინისძიების
სახით დანერგილი იქნეს ე.წ. „ოთხი თვალის“ პრინციპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ
მარაგების/მასალების ხარჯვის დამადასტურებელი ფორმები ხელმოწერით
დამოწმებული უნდა იქნეს სულ ცოტა ორი პირის მიერ.
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