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ტიმო ლინკოლა 
ფილოსოფიის დოქტორი (Ph.D.), ვიცე-პრეზიდენტთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის კონსულტანტი 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარების საკითხებში (ფინეთი) 

 

ფინანსური კონტროლი და ინტერესთა კონფლიქტი  

ფინეთის მუნიციპალიტეტებში15 

 

ეკონომიკური გამჭირვალობის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიხედვით, ფინეთი მსოფლიოში 

ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებული ქვეყანაა. ფინეთის მაღალკონკურენტუნარიანობა 

მნიშვნელოვანწილად ეფუძნება მისი საჯარო ადმინისტრაციის მიერ უზრუნველყოფილი 

სამსახურების დონესა და საიმედობას. 

ფინეთის 348 მუნიციპალიტეტში დასაქმებულია 424 ათასი ადამიანი, ხოლო მუნიციპალური 

საბჭოები კი მთლიანობაში მოიცავს 10 412 წევრს. საშუალო ზომის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის 

15 300 მოსახლე, 1218 მასთან მომუშავე პირი და საბჭოს 30 წევრი. მუნიციპალიტეტის უმაღლეს 

ორგანოს წარმოადგენს მუნიციპალური საბჭო, რომლის წევრებსაც ადგილობრივი არჩევნების გზით 

ირჩევენ ყოველ ოთხ წელიწადში. ფინეთის მუნიციპალიტეტების ოფისებს მართავს 

მუნიციპალიტეტის მენეჯერი, რომელსაც ნიშნავს მუნიციპალური საბჭო. მუნიციპალური საბჭოს 

გადაწყვეტილებების მომზადებასა და განხორციელებას უძღვება მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი საბჭო, რომელიც შედგება ადგილობრივი პოლიტიკოსებისაგან.  

  ფინეთის მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ საკუთარი თვითმმართველობა, ანუ მუნიციპალიტეტები 

ფუნქციონირებენ მუნიციპალურ საბჭოთა დახმარებით, რომლებსაც ირჩევენ ადგილობრივი 

დემოკრატიული არჩევნების გზით. ეს საბჭოები თავად წყვეტენ როგორ მართონ თავიანთი ბიუჯეტი 

და მომსახურეობები. მათ უნდა იმუშაონ მოქმედი კანონების შესაბამისად, მაგრამ ძირითადად 

სახელმწიფო ორგანოები არ აკონტროლებენ მუნიციპალიტეტის ფინანსურ მენეჯმენტს, არც 

მუნიციპალურ ბიუჯეტს, სამოქმედო გეგმებსა თუ ანგარიშებს. მუნიციპალური შემოსავლების დიდი 

ნაწილი დამოკიდებულია მუნიციპალური საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და მოქმედ 

კანონებზე. სახელმწიფო პირების მიერ სახელმწიფო ფულის მუნიციპალიტეტისადმი გადაცემის 

შესაძლებლობა უკიდურესად შეზღუდულია. სახელმწიფო გრანტები ეფუძნება მათემატიკურ 

ფორმულებს, რაც საშუალებას არ იძლევა გათვალისწინებული იქნეს ინდივიდუალური მოსაზრებები 

კონკრეტული მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ. სამხარეო ხელისუფლებას არ შეუძლია ჩაერიოს 

მუნიციპალიტეტის საკითხებში, გარდა შემთხვევებისა, როცა მუნიციპალიტეტი არღვევს კანონს, ან 

როცა პიროვნება წერილობითი ფორმით საჩივრით მიმართავს სამხარეო ხელისუფლებას.  

გუბერნატორს არ აქვს უფლება გადაწყვიტოს მუნიციპალიტეტისათვის სახელმწიფო 

გრანტების გადაცემის საკითხი. მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და 

დოკუმენტები საჯაროა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას სრული უფლება აქვს გაასაჩივროს 

ისინი. მოქალაქეებს მარტივად შეუძლიათ შეამოწმონ ნებისმიერი მუნიციპალური გადაწყვეტილების 

კანონიერება რაიონულ სასამართლოში საჩივრის შეტანის გზით. ფინეთში მუნიციპალიტეტის 

კონტროლი ძირითადად ეკუთვნის მოქალაქეებსა და თავად მუნიციპალიტეტს. ბევრ სხვა ქვეყანაში 

სახელმწიფო ორგანოები მუნიციპალიტეტებს უფრო მეტად აკონტროლებენ ვიდრე ფინეთში.  

  Yყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რაზეც დამყარებულია მუნიციპალური ღონისძიებები, 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობისა და ფინანსების კონტროლი, არის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი. 

მუნიციპალური საბჭო ბიუჯეტს ამტკიცებს ყოველწლიურად მომდევნო წლისათვის, ყოველი 

კალენდარული წლის ბოლოს. ბიუჯეტი წარმოადგენს მომდევნო სამი წლის ფინანსური გეგმის 
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ნაწილს. ეს დოკუმენტები აგრეთვე უნდა მოიცავდეს მუნიციპალური ღონისძიებებისა ფინანსების 

მიზნებს გათვლილს დაგეგმილი პერიოდისათვის. ამ გზით მუნიციპალიტეტის ფინანსური და 

სამოქმედო გეგმა ყოველთვის ფარავს მომდევნო სამ წელიწადს, თუმცა მას ყოველწლიურად 

ანახლებენ. 

ფინურ მუნიციპალიტეტებს გააჩნიათ ფართო ამოცანები და პასუხისმგებლობები. ეს აგრეთვე 

ნიშნავს იმასაც, რომ მათ აქვთ გაცილებით დიდი ბიუჯეტები. ფინეთის მუნიციპალური ბიუჯეტების 

საერთო ოდენობა დაახლოებით ისეთივე დიდია, როგორიც სახელმწიფო ბიუჯეტი. 2009 წელს 

ფინეთის მუნიციპალიტეტთა ბიუჯეტი საშუალოდ შეადგენს 6850 ევროს ერთ მოსახლეზე. 

    Yყოველ წელს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა საბჭომ გასული კალენდარული წლის შესახებ 

უნდა მოამზადოს ფინანსური ანგარიშები, რომელსაც დაამტკიცებს მუნიციპალური საბჭო. ფინანსურ 

ანგარიშებში შედის რამდენიმე დოკუმენტი. ესენია:კალენდარული წლის მანძილზე 

მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული საქმიანობების ანგარიში, ბიუჯეტის მიმოხილვა, 

მოგებისა და ზარალის ანგარიში, ფინანსურ მდგომარეობაში ცვლილებების შესახებ ანგარიში, 

საბუღალტრო ბალანსის უწყისი და დანართები. 

   

 

ფინანსური ზედამხედველობა და კონტროლი 

მუნიციპალიტეტებში 

 

  თითოეულ მუნიციპალიტეტს უნდა გააჩნდეს საიმედო ფინანსური კონტროლის სისტემა. ეს სისტემა 

შეიძლება დაიყოს შიგა და გარე კონტროლებად. 

  Kკონტროლისა და ზედამხდველობის სისტემის ძირითადი პრინციპები ჩამოყალიბებულია 

“ადგილობრივი ხელისუფლების შესახებ” კანონში. თუმცა გათვალისწინებული უნდა იქნეს ასევე 

“ანგარიშწარმოების კანონი” და “ანგარიშწარმოების დეკრეტი”. თითოეულ მუნიციპალიტეტს უნდა 

ჰქონდეს საკუთარი შიგა წესდებები მუნიციპალური ოფისისა და მუნიციპალური ადმინისტრაციის 

შესახებ. ადმინისტრაციული წესდება უფრო მნიშვნელოვანია მუნიციპალური ფინანსების 

ზედამხედველობის და კონტროლისათვის და შესაძლოა შეიცავდეს შესაბამის მუხლებს. თუმცა 

ფინეთის მუნიციპალური საბჭოების უმრავლესობას დამტკიცებული აქვს ცალკე წესდებები 

ფინანსური კონტროლის შესახებ.  

შიგა კონტროლი. შიგა კონტროლი წარმოადგენს მუნიციპალური საქმიანობებისა და ფინანსების 

ზედამხედველობისა და უწყვეტი მენეჯმენტის განუყოფელ ნაწილს. შიგა კონტროლის მიზანია: 

 Uუზრუნველყოს საქმიანობების დადებითი შედეგები; 

 Uუზრუნველყოს დასახული მიზნების განხორციელება; 

 Uუზრუნველყოს საბუღალტრო აღრიცხვისა და საინფორმაციო სისტემის საიმედობა;  

 Gგააკონტროლოს ქონების მართვა; 

  Gგააკონტროლოს ფულადი სახსრების გამოყენება; 

 Uუზრუნველყოს რისკის მართვის სისტემების სათანადო ფუნქციონირება; 

 Uუზრუნველყოს არსებული წესებისა და ინსტრუქციების დაცვა. 

 

  შიგა კონტროლის ობიექტებია: მომარაგება, ხელფასის გადახდა, დღგ-ს შემცირება და 

შემოსავალი,საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოება და ფინანსური მხარდაჭერისა და დახმარების 

გადასახადები. 

  შიგა კონტროლის ორგანიზების პასუხისმგებლობა აკისრია მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ 

საბჭოს, ხოლო მისი განხორციელება ევალება მუნიციპალიტეტის მენეჯერს. შიგა სარევიზიო ჯგუფი 
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ამზადებს იმ ღონისძიებათა ანალიზს, შეფასებებს, რეკომენდაციებს, რჩევებსა და ინფორმაციას, 

რომლებსაც თავად აკონტროლებს. 

  40-100 000 მოსახლეობის მქონე ფინეთის ქალაქებს ჩვეულებრივ 1-3 სრული განაკვეთით 

დასაქმებული პირი ჰყავთ შიგა სარეზერვო ჯგუფში. უფრო პატარა მუნიციპალიტეტებს, რომლებსაც 

მიეკუთვნება 40 00-ზე ნაკლები მოსახლე, არ გააჩნიათ ასეთი ჯგუფები. მსგავს ამოცანებს ასრულებს 

გარე ფინანსური კონტროლის ექსპერტი ან ფირმა. პატარა მუნიციპალიტეტებში შიგა ცონტროლს 

შესაძლოა დასჭირდეს წელიწადში ორი კვირის სამუშაო. მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ აუდიტს 

უფლება არ აქვს შეასრულოს შიგა კონტროლის ამოცანები იმავე მუნიციპალიტეტში. 

გარე კონტროლი. გარე კონტროლი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისაგან 

დამოუკიდებლად მუშაობს. გარე კონტროლისათვის ფინეთის ყველა მინიციპალიტეტმა უნდა 

დანიშნოს საკუთარი სააუდიტო კომიტეტი და ფინანსური აუდიტორი,რომელთაგან ორივეს 

საკუთარი ამოცანები გააჩნია. 

სააუდიტო კომიტეტი. მუნიციპალური საბჭო საკუთარი ვალდებულების შესრულების ვადის 

დასაწყისშივე მთელი მომდევნო ოთხი წლის პერიოდისთვის ნიშნავს სააუდიტო კომიტეტს, რათა მან 

კონტროლი გაუწიოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციასა და ფინანსებს. მაკონტროლებელი 

კომიტეტის მოვალეობები გრძელდება მუნიციპალური საბჭოს ბოლო ფინანსური წლის კონტროლის 

დასრულებამდე. კომიტეტის თავმჯდომარე და თავმჯდომარის მოადგილე უნდა იყვნენ 

მუნიციპალური საბჭოს წევრები. ფინეთში კომიტეტის წევრთა ადგილები ნაწილდება სხვადასხვა 

პოლიტიკურ პარტიებს შორის მუნიციპალურ საბჭოში მათი ადგილების წილის მიხედვით. აქედან 

გამომდინარე, სააუდიტო კომიტეტი, სხვა მუნიციპალურ კომიტეტთა მსგავსად, შედგება სხვადახსვა 

პარტიების, მათ შორის პატარა პარტიების, წარმომადგენლებისაგან. სააუდიტო კომიტეტის 

საშუალებით ყველა პარტიის წარმომადგენელი ღებულობს თავიანთი პოლიტიკური 

კონკურენციისათვის აუცილებელ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის ფინანსური მენეჯმენტის 

ირგვლივ გამართული ღია დისკუსიები ავითარებს დემოკრატიას და ხელს უწყობს ღონისძიებათა 

დონის გაუმჯობესებას. 

  სააუდიტო კომიტეტი ჩატარებული შეფასების შესახებ ადგენს შეფასების ანგარიშს, რომელიც 

ეფუძნება მუნიციპალიტეტის ფინანსურ ანგარიშებსა და მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი საბჭოს 

მიერ მომზადებულ სამოქმედო ანგარიშს.  

აუდიტორი. სააუდიტო კომიტეტის წინადადების საფუძველზე მუნიციპალური საბჭო 

საკუთარი ვადის დასაწყისში მომდევნო ოთხი წლის პერიოდისათვის ნიშნავს ერთ ან რამდენიმე 

აუდიტორს, რომლებიც განახორციელებენ მუნიციპალური ადმინისტრაციისა და საფინანსო 

საქმიანობის აუდიტს. მუნიციპალური საბჭოების სამოქმედო ვადა ფინეთში ძირითადად სამწლიანი 

პერიოდისთვისაა გაწერილი. აუდიტორი უნდა იყოს ინდივიდუალური ექსპერტი ან ორგანიზაცია, 

რომელთაც ჩარტერს აძლევს აუდიტის ეროვნული საბჭო (ჩარტერული აუდიტორი ან ჩარტერული 

სააუდიტო ფირმა). თუ აუდიტის პასუხისმგებლობა აღებული აქვს რომელიმე ფირმას მან უნდა 

დანიშნოს ჩარტერული აუდიტორი, როგორც პასუხისმგებელი აუდიტორი. ფინეთის 

მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას გააჩნია ფინანსების კონტროლის საკუთარი წესები, რომლებიც 

უნდა დაიცვას ჩარტერულმა სააუდიტო ფირმამ (მაგ., 2004 წლის ბოლოს ჩარტერული აუდიტორების 

სიაში შედიოდა 216 ჩარტერული აუდიტორი და 11 ჩარტერული სააუდიტო ფირმა). 

      საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალურ საბჭოსა და სააუდიტო კომიტეტს შეუძლია მითითებები 

მისცეს აუდიტორს. ამ უკანასკნელმა უნდა შეასრულოს ისინი, თუ ეს მითითებები არ ეწინააღმდეგება 

კანონს, მუნიციპალიტეტის წესდებასა და სააუდიტო პრაქტიკას.Aაუდიტორმა სამართლიანი 

აუდიტის პრაქტიკის ფარგლებში უნდა განიხილოს: 

 Aადგილობრივი უფლებამოსილება განხორციელდა თუ არა კანონისა და საბჭოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების შესაბამისად; 
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 Aადგილობრივი ორგანოს ფინანსური ანგარიშები და კონსოლიდებული ბალანსის უწყისი 

შედგენილია თუ არა შეკრებილი ფინანსური ანგარიშების წესებისა და დადგენილებების შესაბამისად 

და იძლევიან თუ არა ისინი ადეკვატურ ინფორმაციას ფინანსური წლის განმავლობაში არსებული 

ოპერაციების, ფინანსების, ფინანსური განვითარებისა და დავალიანებების შესახებ; 

 არის თუ არა სწორი სამთავრობო გრანტების გამოყენების საფუძველზე არსებული ინფორმაცია;  

 არის თუ არა ადგილობრივი ორგანოს შიგა კონტროლი სათანადოდ ორგანიზებული. 

  აუდიტი აგრეთვე მოიცავს მუნიციპალური აქტივების მართვის შეფასებას. მაგალითად, აუდიტორს 

შეუძლია გააკონტროლოს არის თუ არა მუნიციპალური აქტივების სია სწორი თანმიმდევრობით 

მოცემული და აღრიცხული ქონება, მოწყობილობები და იარაღები არის თუ არა კარგ სამუშაო 

მდგომარეობაში. 

    მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებელი ორგანოები. მათში შედის მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი საბჭო, მუნიციპალიტეტის მენეჯერი და სხვადასხვა დეპარტემენტების 

ხელმძღვანელები, რომლებიც პასუხს აგებენ დეპარტამენტებში მომსახურე პირების მუშაობაზეც. 

ანგარიშგების პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება გულისხმობს მუნიციპალური საბჭოს მიერ 

ყოველწლიურად მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად ფინანსური წლის მანძილზე 

პასუხისმგებელი მუნიციპალური ორგანოები მათთვის მისაღები გზით მართავენ მუნიციპალურ 

ფინანსებს;  თუ სააუდიტო კომიტეტი ან აუდიტორი აღმოაჩენს, რომ მუნიციპალურ ფინანსებზე 

პასუხისმგებელმა პირმა ჩაიდინა დანაშაული სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, მათ ეს 

საქმე დაუყოვნებლივ უნდა გადასცენ პოლიციას გამოსაძიებლად. თუ აუდიტორი ასე არ მოიქცევა, ეს 

ნიშნავს მოვალეობის უგულვებელყოფას და დანაშაულის დაფარვას. ამ შემთხვევაში აუდიტორიც 

დამნაშავედ მიიჩნევა და ამაზე შესაძლოა პასუხისმგებლობა დაეკისროს. აუდიტი არ მოიცავს 

კრიტიკას მუნიციპალური საბჭოს კანონიერად მოქმედი გადაწყვეტილებების შეუსაბამობის 

წინააღმდეგ. თუმცა აუდიტორს შეუძლია წარმოადგინოს საკუთარი შეხედულებები შესაძლო ნაკლის 

ან დასახული მიზნების,გადაწყვეტილებების მომზადებისა და განხორციელების პროცესში 

მოულოდნელი ეფექტების შესახებ. 

    ფინანსების მენეჯმენტში არსებული მცირე პრობლემების უმრავლესობა შეიძლება მოგვარდეს 

საკონსულტაციო რეკომენდაციებით, რომლებიც შესულია აუდიტის ჩანაწერებში. დარღვევებისა ან 

ფულადი სახსრების არასწორად გამოყენების შემთხვევებს ფინეთის 348 მუნიციპალიტეტიდან 

ყოველწლიურად პოულობენ მხოლოდ 20-30 მუნიციპალიტეტში. მათგან დაახლოებით ათი 

შემთხვევა ყოველწლიურად გადაეცემა სასამართლოს. 

   Yყოველ წელს ფინეთში დაახლოებით ათ მუნიციპალიტეტის მენეჯერს უწევს თანამდებობის 

დატოვება.როდესაც საბჭო ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის მენეჯერს,მან თავის 

გადაწყვეტილებაში უნდა მიუთითოს გათავისუფლების მიზეზები.მუნიციპალიტეტის მენეჯერის 

სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზი შეიძლება იყოს სუსტი ფინანსური მენეჯმენტი ან მუნიციპალური 

ორგანიზაციის მართვაში კომპეტენტურობის ნაკლებობა.   

კონცერნის აუდიტი.კანონი “ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” არ შეიცავს 

დადგენილებებს კონცერნის აუდიტის შესახებ (მუნიციპალურ კონცერნში შედის მუნიციპალიტეტი 

და მუნიციპალური ორგანიზაციები, რომელთა აქტივების 50%-ზე მეტს ფლობს მუნიციპალიტეტი). 

ფინეთის მუნიციპალიტეტთა უმრავლესობა სარგებლობს კონცერნის წესდებებით, რომელთა 

მიხედვით მუნიციპალური ორგანიზაცია იყენებს იგივე აუდიტორს ან სააუდიტო ფირმას, რასაც 

მუნიციპალიტეტი. Mმუნიციპალიტეტის ფინანსური ანგარიშები უნდა შეიცავდეს მუნიციპალური 

კონცერნის ბალანსის უწყისს დანართებთან ერთად. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალური საბჭო 

ფინანსური ანგარიშებისა და მუნიციპალური კონცერნის ბალანსის უწყისის დამტკიცებით ამავე 

დროს იღებს გადაწყვეტილებებს მუნიციპალური ორგანიზაციების ფინანსებთან დაკავშირებით. 
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ყველა მუნიციპალიტეტის მსგავსად მუნიციპალურ ორგანიზაციაშიც აუდიტი ტარდება 

ყოველწლიურად. 

ინტერესთა კონფლიქტი. მუნიციპალიტეტის სანდოობა თავისი მოსახლეობის მიმართ გულისხმობს, 

რომ გადაწყვეტილებების მიმღებნი და თანამდებობის პირები საკუთარი მოვალეობის შესრულებაზე 

ნეიტრალურად ზრუნავენ მოსახლეობის სასარგებლოდ და არა საკუთარი კეთილდღეობისათვის. ეს 

ფაქტი უზრუნველყოფილია “ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში”, მუხლებით 

დისკვალიფიკაციის შესახებ. დისკვალიფიკაცია ან არაკომპეტენტურობა ნიშნავს პიროვნებასა და 

დისკვალიფიკაციის საკითხს შორის ან პიროვნებებს შორის ისეთ დამოკიდებულებას, რომელიც 

საფრთხეს უქმნის ნეიტრალურობას განსაზღვრულ საკითხზე მუშაობის დროს. ფინეთში 

დისკვალიფიცირებული პიროვნება მონაწილეობას ვერ მიიღებს გადაწყვეტილების მიღების ან იმ 

საკითხის მომზადების პროცესში, რომელშიც მას მისცეს დისკვალიფიკაცია. თუ ასეთი პიროვნება 

მონაწილეობას მიიღებს საკითხის მომზადების ან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, 

გადაწყვეტილება არასწორი გზით იქნება მიღებული და ის შეიძლება გაუქმდეს რაიონულ 

სასამართლოში აპელაციის შეტანის შემდეგ. მუნიციპალიტეტის ნებისმიერ მცხოვრებს შეუძლია 

შეიტანოს ასეთი აპელაცია გადაწყვეტილების მიღებიდან ერთი თვის განმავლობაში.  

მუნიციპალიტეტის საბჭოს წევრის, მუნიციპალიტეტში დასაქმებული პირისა და აუდიტორის 

გარდა სხვა არჩეული თანამდებობის პირის დისკვალიფიკაციის საკითხი რეგულირდება კანონით 

“საჯარო ადმინისტრაციის შესახებ”.  

  მუნიციპალური ორგანიზაციის წევრებს, რომლებიც ინიშნებიან როგორც მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლები, დისკვალიფიკაცია ეძლევათ მუნიციპალური გადაწყვეტილებების გამოტანაში. 

  ქვემოთ ჩამოთვლილია რამდენიმე კანონდარღვევის მაგალითი, რომელიც შესაძლოა გახდეს 

დისკვალიფიკაციის მიზეზი: 

 ქალაქის მერი ამზადებს და ხელს აწერს კონტრაქტს მუნიციპალიტეტის იმ მიწის ან შენობის 

გაყიდვაზე, რომელიც გაფორმებულია მერის მეუღლის სახელზე. 

 მუნიციპალიტეტის საბინაო კომიტეტის წევრი მონაწილეობს ისეთი გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში, რომლის შედეგად მუნიციპალიტეტი ბინას ქირაობს ამ წევრის ვაჟიშვილისთვის. 

 სამშენებლო კომპანიის მმართველი დირექტორი, როგორც მუნიციპალური საბჭოს წევრი, 

მონაწილეობს ისეთი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომლის შედეგად სამშენებლო პროექტი 

უნდა გადაეცეს მის მიერ მართულ კომპანიას. 

  დისკვალიფიცირებულ პიროვნებას არც საკითხის განხილვის პროცესში მონაწილეობის და არც ამ 

პროცესზე დასწრების უფლება აქვს. დისკვალიფიკაცია ეხება პროცესის ყველა ეტაპს.  

დისკვალიფიკაციის შესახებ უწყების, შეფასებისა და გადაწყვეტილების უფლება ეკუთვნის თავად 

ფიზიკურ პირს. თუ ეს შემთხვევა გაურკვეველია, უმჯობესია თავი აარიდონ საკითხის განხილვაში 

მონაწილეობას. თუ პიროვნებამ იცის, რომ ის დისკვალიფიცირებულია ან არ არის დარწმუნებული 

საკუთარ დისკვალიფიკაციაში, მან თავად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია საბჭოს ამ საკითხთან 

დაკავშირებით.  საჯარო ადმინისტრაციის შესახებ კანონის თანახმად ფიზიკურ პირთან 

დაახლოებულ პირებად ითვლებიან: 

1. მეუღლე, შვილი, შვილიშვილი, ღვიძლი და-ძმა, ბებია და ბაბუა ან მასთან განსაკუთრებით 

ახლოს მყოფი ადამიანი ან ამ პიროვნების მეუღლე. 

2. მშობლების და ან ძმა,ან მათი მეუღლეები,დისშვილი ან ძმისშვილი და პირველი მეუღლე. 

3. მეუღლის შვილი ან შვილიშვილი, ღვიძლი და-ძმა, მშობლები და ბებია-ბაბუა და მეუღლის 

დისშვილი ან ძმისშვილი. 

    დადგენილებები ფინანსური კონტროლისა და დისკვალიფიკაციისადმი დამორჩილების შესახებ 

მუნიციპალიტეტებში პერიოდულად დგება დღის წესრიგში. ზემოთაღნიშნული საკითხები ხშირად 

აღარ განიხილება და არც დიდი გამოწვევები შეინიშნება ამ სფეროში. ფინეთის მუნიციპალიტეტებმა 
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წარმატებით აიცილეს თავიდან მსგავსი სირთულეები, რადგან ხალხი ენდობა მუნიციპალიტეტებს და 

მუნიციპალურ მომსახურებებებს. რასაკვირველია, კონსტრუქციული კრიტიკა დროდადრო თავს 

იჩენს, რაც აუცილებელია საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებისათვის.  

 

 

 
 

 

  


