
კოოპერატივის მენეჯმენტის სუსტი მხარეები და 
მათი გაუმჯობესება



პრეზენტაციის მიზანია კოოპერატივის მენეჯმენტის სუსტი 
მხარეების წარმოჩენა და გაძლიერების მექანიზმების 
სტიმულირება.  

ნაკლოვანებები:

• სუსტი მენეჯმენტი;

• მენეჯერული გამოცდილების და შესაბამისი უნარების 
ნაკლებობა;

• მენეჯმენტის მიერ ფუნქციების, შესაძლებლობების და 
უფლებამოსილებების სუსტი პოზიციონირება; 

• კოოპერატივის წევრთა ჩართულობის მაქსიმალური 
უზრუნველყოფა კოოპერატივის საქმიანობაში; 

• კოოპერატივის სამოქმედო გეგმის შემუშავების და 
განხორციელების გამოუცდელობა;

• კოოპერატივში ფუნქციების გადანაწილების ნაკლებობა;

• შიდა კონტროლის მექანიზმების გამოყენების 
უგულებელყოფა;

• აღრი ხვიანობის ერთიანი სისტემის მოუწესრიგებლობა



საჭიროება: 

• მენეჯმენტის სწორი შერჩევა;

• მენეჯმენტის მიერ, წესდებით განსაზღვრული მოვალეობების და 
უფლებამოსილებების განხორციელება;

• სამოქმედო გეგმის სწორად შედგენა და თანმიმდევრული 
განხორციელება;

• კოოპერატივის წევრებს შორის ფუნქციების გადანაწილება;

• შიდა საწარმოო ურთიერთობების მოწესრიგება და კოოპერატივსა და 
წევრებს შორის ხელშეკრულებების გაფორმება;

• კანონმდებლობით და კოოპერატივის წესდებით განსაზღვრული 
უფლებამოსილებების და ვალდებულებების დაცვის და შესრულების 
უზრუნველყოფა;

• კოოპერატივის წევრთა კოოპერატივის საქმიანობაში და 
გადაწყვეტილებების მიღებაში ჩართულობის უზრუნველყოფა;

• კოოპერატივის საქმიანობასთან დოკუმენტაციის წარმოება;

• მიღებული გადაწყვეტილებების დაოქმება



კოოპერატივის მართვის უმაღლესი ორგანო

• კოოპერატივის მართვის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს საერთო კრება, რომელიც 
დაკომპლექტებულია კოოპერატივის ყველა მეპაიესგან. ერთ მეპაიეს აქვს ერთი ხმა. 

კოოპერატივის საერთო კრება:
• იღებს კოოპერატივის წესდებას და შეაქვს მასში ცვლილებები;
• ირჩევს კოოპერატივის გამგეობას, გამგეობის თავმჯდომარეს და გამგეობის თავმჯდომარის 

მოადგილეს; უფლებამოსილია აირჩიოს სამეთვალყურეო საბჭო,  სამეთვალყურეო საბჭოს 
თავმჯდომარე;

• იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას პირის კოოპერატივის წევრად მიღების ან/და გარიცხვის 
თაობაზე;

• განიხილავს და ამტკიცებს გაწეულ საქმიანობაზე კოოპერატივის გამგეობისა და სარევიზიო 
კომისიის ანგარიშებს;

• განსაზღვრავს კოოპერატივის ფონდების სახეობას და მოცულობას, ადგენს მათი განკარგვის 
წესებს;

• განსაზღვრავს მინიმალური პაისა და დამატებითი შენატანების ოდენობას;
• განსაზღვრავს კოოპერატივის შემოსავლებისა და მოგების განაწილების წესებს;
• ამტკიცებს კოოპერატივის ბიუჯეტს, წლიურ ანგარიშსა და ბალანსს;
• ახორციელებს წესდებით განსაზღვრულ მართვითი ხასიათის სხვა უფლებამოსილებებს.



• უზრუნველყოს კოოპერატივის აღმასრულებელი საქმიანობა;
• შეიმუშაოს მიზნობრივი პროგრამები, განსაზღვროს მათი დაფინანსების წყაროები და 

უზრუნველყოს მათი პრაქტიკული განხორციელება;
• გააფორმოს შრომით ხელშეკრულებებს და დაადგინოს კოოპერატივის შინაგანაწესი;
• უზრუნველყოს კოოპერატივის ქონების დაცვა და სწორი ექსპლუატაცია;
• აწარმოოს კოოპერატივის წევრთა (მეპაიეთა) საპაიო, დამატებითი და ასოცირებული წევრის 

შენატანების რეესტრი;
• მიიღოს გადაწყვეტილება კოოპერატივის წევრთა სწავლებისა და გადამზადების 

საკითხებზე;
• შეადგინოს კოოპერატივის ბიუჯეტი და დასამტკიცებლად წარუდგინოს საერთო კრებას;
• კოოპერატივის საერთო კრებას ყოველწლიურად წარუდგინოს გაწეული საქმიანობის 

ანგარიში.

მენეჯმენტი (გამგეობა) პასუხისმგებელია:



გამგეობის თავმჯდომარე ვალდებულია:

• წარმართოს გამგეობის მუშაობა და წესდებით განსაზღვრული წესის მიხედვით განაახორციელოს 
მასზე დაკისრებული უფლებამოსილებები.

• მოიწვიოს და უხელმძღვანელოს გამგეობის სხდომები;
• უხელმძღვანელოს გამგეობის საქმიანობას;
• უხელმძღვანელოს კოოპერატივის მიმდინარე საქმიანობას;
• კოოპერატივის სახელით დადოს ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, აწარმოოს მოლაპარაკებები 

და გასცეს შიდა მინდობილობები;
• გახსნას კოოპერატივის საბანკო ანგარიშები და ხელი მოაწეროს საფინანსო დოკუმენტებს, 

განკარგოს კოოპერატივის საფინანსო სახსრები განსაზღვრული უფლებამოსილებების ფარგლებში;
• მისი კომპეტენციის ფარგლებში განაახორციელოს აღმასურლებელ-განმკარგულებელი ხასიათის 

სხვა ფუნქციები.



კოოპერატივის მეპაიის უფლებაა:

• არჩეულ იქნენ კოოპერატივის მმართველ ორგანოებში;
• კოოპერატივის მმართველი ორგანოებიდან მიიღოს სრული ინფორმაცია კოოპერატივის 

საქმიანობის შესახებ;
• ისარგებლოს კოოპერატივის მომსახურებით;
• მიიღოს დივიდენდი კოოპერატივის მოგებიდან კანონმდებლობით და ამ წესდებით 

დადგენილი წესით;
• მოითხოვოს საკუთარი ხარჯით კოოპერატივის დამატებითი საბუღალტრო შემოწმების 

ან/და აუდიტის ჩატარება;
• გაეცნოს წევრთა რეესტრის მონაცემებს;
• კოოპერატივიდან გასვლის შემთხვევაში დაიბრუნოს კუთვნილი პაი;
• კოოპერატივის რეორგანიზების ან ლიკვიდაციის შემთხვევაში მიიღოს რეორგანიზების ან 

ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონებდან შესაბამისი წილი;



კოოპერატივის მეპაიე ვალდებულია:

• განუხრელად დაიცვას კოოპერატივის წესდება;
• შეასრულოს კოოპერატივის მმართველი ორგანოების გადაწყვეტილებები;
• შეიტანოს საპაიო შენატანები „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის“ შესახებ კანონის, წესდების 

და კოოპერატივის საერთო კრების მიერ დადგენილი წესების  შესაბამისად;
• წარუდგინოს გამგეობას კოოპერატივის საქმიანობის ფარგლებში მის მიერ განხორციელებულ და 

დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია გამგეობის მიერ განსაზღვრული 
ფორმითა;

• კოოპერატივსა და მეპაიეს შორის ურთიერთვალდებულებები აისახება მათ შორის დადებულ 
ხელშეკრულებაში, რომელიც ფორმდება წერილობითი ფორმით; 



კოოპერატივის ასოცირებული წევრის უფლებაა:

• მონაწილეობა მიიღოს საერთო კრებაში სათათბირო ხმის უფლებით;
• თუ ასოცირებული წევრი ფიზიკური პირია, არჩეულ იქნეს კოოპერატივის გამგეობაში ან სამეთვალყურეო

საბჭოში;
• თუ ასოცირებული წევრი იურიდიული პირია, მისი წარმომადგენელი/წარმომადგენლები არჩეულ

იქნეს/იქნან კოოპერატივის გამგეობაში ან სამეთვალყურეო საბჭოში;
• სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის გამგეობისა და სამეთვალყურეო საბჭოსგან მიიღოს სრული

ინფორმაცია კოოპერატივის საქმიანობის შესახებ;
• ისარგებლოს კოოპერატივის მომსახურებით;
• მიიღოს დივიდენდი კოოპერატივის მოგებიდან საერთო კრების მიერ დადგენილი წესით და ოდენობით;
• მოითხოვოს საკუთარი ხარჯით კოოპერატივის დამატებითი საბუღალტრო შემოწმების ან/და აუდიტის

ჩატარება;
• კოოპერატივიდან შეწყვეტის შემთხვევაში დაიბრუნოს ასოცირებული წევრის შენატანი კოოპერატივთან

გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით;
• კოოპერატივის რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შემთხვევაში, კოოპერატივის ქონებიდან დაიბრუნოს

ასოცირებული წევრის შენატანი და დარჩენილი ქონების სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიეებზე
განაწილებამდე მიიღოს დივიდენდი კოოპერატივთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული
წესით;

• გაეცნოს კოოპერატივის წევრთა რეესტრის მონაცემებს;



კოოპერატივის ასოცირებული წევრი ვალდებულია:

• დაიცვას კოოპერატივის წესდებით დადგენილი წესები;
• განახორციელოს ასოცირებული წევრის შენატანი საერთო კრების მიერ დადგენილი წესით და 

კოოპერატივთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით;
• შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობითა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის 

წესდებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებები.
• კოოპერატივსა და ასოცირებულ წევრებს შორის დამატებითი ურთიერთვალდებულებები აისახება 

მათ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში;
• ხელშეკრულება ფორმდება წერილობითი ფორმით; 



ტრენინგი და განვითარება

• აუცილებელია კოოპერატივის წევრთა წევრთა მონაწილეობა საორგანიზაციო და 
დარგობრივ ტრენინგებზე;

• აუცილებელია კოოპერატივის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლება;
• აუცილებელია კოოპერატივის წევრთა ხელმისაწვდომობა და ცოდნის ამაღლება 

თანამედროვე აგროტექნოლოგიების გამოყენების შესახებ;
• სასურველია კოოპერატივის წევრთათვის გადასამზადებელი მოკლევადიანი კურსების 

ორგანიზება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (აგრარული კოლეჯები და სხვ.)

. 



რისკების მართვა

მნიშვნელოვანი საკითხია

კოოპერატივის მენეჯმეტის
კვალიფიკაციის ამაღლება რისკების
მართვის საკითხებში, რათა სწორედ
მოხდეს რისკების იდენტიფიცირება, 
გავლენის შეფასება საქმიანობაზე და
შესაბამისად განხორციელდეს
რისკების სწორი მართვა. 



მადლობა ყურადღებისთვის!


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	კოოპერატივის მართვის უმაღლესი ორგანო
	          
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	ტრენინგი და განვითარება
	Slide Number 12
	Slide Number 13

