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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს

ქალბატონ სოფიო კარანაძეს

ქალბატონო სოფიო,

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის 88-ე 
მუხლის შესაბამისად, წარმოგიდგენთ საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 
ანგარიშს.

გთხოვთ უზრუნველყოთ ინფორმაციის გამოქვეყნება.

დანართი: 3 ფურცელი.

პატივისცემით,

გურამ ფირცხალაიშვილი

საკრებულოს წევრი

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



                      საქართველო

            ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  GEORGIA

RUSTAVI CITY  MUNICIPALITY COUNCIL 

                                     

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ

გაწეული მუშაობის შესახებ 

ა ნ გ ა რ ი შ ი

საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი: გურამ ფირცხალაიშვილი

საანგარიშო პერიოდი: 20.11.2017 – 01.11.2018

თანამდებობა: 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მე-6 

მოწვევის საკრებულოს წევრი;

2. ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველები“-ს 

თავმჯდომარე;

კომისი(ებ)ის დასახელება:  1. საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული  

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის წევრი; 

2. საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

წევრი.



 საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა:

საკრებულოს სხდომების რაოდენობა:  27 სხდომა (13 რიგითი, 14 რიგგარეშე);

საკრებულოს სხდომებზე დასწრება:  24 სხდომა;

ბიუროს სხდომების რაოდენობა:  25 სხდომა;

ბიუროს სხდომებზე დასწრება:  20 სხდომა;

 საკრებულოს სხდომებზე მიღებული  სამართლებრივი აქტების რაოდენობა:

70 დადგენილება; 

178 განკარგულება;

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების, ფრაქციებისა და დროებითი სამუშაო 

ჯგუფების მუშაობაში მონაწილეობა: 

ა) კომისიები:

 სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია

ჩატარდა - 13 სხდომა;

დასწრება - 11 სხდომა;

 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიია

 ჩატრადა -  22 სხდომა;

 დასწრება - 18 სხდომა;

ბ) ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველები“

ჩატარდა -  3 სხდომა;

დასწრება - 3 სხდომა;



 ჩართულობა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუნიციპალიტეტის 
საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით მომუშავე სამუშაო 
ჯგუფებში, კომისიებსა და საბჭოებში:

1. ,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადებათა კონტროლის, 
კატასტროფების რისკის შემცირების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
მიზნობრივად გამოყენების თაობაზე სამუშაო ჯგუფის“ წევრი.

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ მხარდაჭერილი მნიშვნელოვანი 

საკითხები:

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება - მრეწველები“ აქტიურად იყო ჩართული 2018 წლის 

ბიუჯეტის ფორმირებაში, სადაც ფრაქციის წევრების ინიციატივით არაერთი წინადადება 

იქნა წარდგენილი ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: გზების რეაბილიტაცია და სხვა 

სამრეწველო თუ ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები.

მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით, საკრებულოსა და მერიასთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით, დადებითად გადაიჭრა ბევრი საკითხი.

ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველები“-ს  პრიორიტეტებია: კერძო საკუთრების 

ხელშეუხებლობა, ჯანსაღი კონკურენციისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა. ფრაქცია 

მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის გასაძლიერებლად განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

დაეთმოს მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - 

მრეწველებმა“ 2017 წლის 20 ნოემბრიდან 2018 წლის 1 ნოემბრამდე პერიოდი წარმატებით 

დაასრულა და მე, როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე, კვლავ გავაგრძელებ აქტიურ 

მუშაობას.

შევსების თარიღი: 31. 10. 2018 წ.

ხელმოწერა: გურამ ფირცხალაიშვილი


