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 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ბესიკ  
ჯალაღანიას 2015 წელს  გაწეული  მუშაობის  ანგარიში :   

                სოციალურ  საკითხთა  კომისიაში 

14 იანვარი - დღის წესრიგი:
1.შპს. პოლიკლინიკა ,,ფიცის“ დირექტორის ნინო გეგელიას წერილის 
განხილვა.

22 იანვარი- დღის წესრიგი:
1.მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების პროგრამის 
განხილვა.

23 თებერვალი - დღის წესრიგი:
1. ,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის N85 განკარგულებაში ცვლილების შტანის 
შსახებ“ (ვეტერანების სოციალური დაცვის პროგრამა);

2. პოლიკლინიკა ,,ფიცის“ ბენეფიციარების წერილის განხილვა.

18 მარტი - დღის წესრიგი
1. ქალაქ რუსთავის მე-11 საჯარო სკოლის დირექტორის წერილის 

განხილვა, ამავე სკოლისთვის იაკობ გოგებაშვილის სახელის მინიჭების 
თაობაზე;

2. ქალაქ რუსთავის ლეონიძის ქუჩის მაცხოვრებლების კოლექტიური 
განცხადების განხილვა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 
სამსახურის არაეფექტური მუშაობის თაობაზე.

6 აპრილი - დღის წესრიგი:



1. მინიმალური სასურსათო პროგრამის განხორციელებასთან 
დაკავშირებით შპს. ,,ალიონის“ დამფუძნებლის ლაშა გიგაურის 
მოსმენა.

29 მაისი - დღის წესრიგი
1. ა(ა) იპ ,,ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაღების გაერთიანების“ 

დირექტორის გიორგი მაღლაფერიძის მოსმენა;
2. ა(ა)იპ ,,რუსთავის მოხუცებულთა სახლის დირექტორის მალხაზ 

კვინიკაძის მოსმენა.

19 ივნისი - დღის წესრიგი

1. ,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის პროგრამების 
დამტკიცების შსახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 
26 დეკემბრის N185 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შსახებ;

2. ,,აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების 
მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამის შესახებ“ ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 მაისის N344 
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

15 ივლისი - დღის წესრიგი:

1.  ,,აუტიზმის, გონებრივი განვითარების შეფერხების ან დაყოვნების 
მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამის“ მიმდინარეობის და 
სამომავლო გეგმების განხილვა;

2. მიმდინარე წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური 
პროგრამების განხილვა და სამომავლო გეგმების შემუშავება;

3. ,,მინიმალურ სასურსათო პროგრამაში, ზაფხულის სეზონის 
მიხედვით კვების რაციონში ცვლილების შტანის განხილვა.

13 ოქტომბერი - დღის წესრიგი:

1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური 
მომსახურების, ჯანმრთელობის, კულტურის, სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურების 



მოსმენა 2016 წლის ბიუჯეტში სოციალური პროგრამების და მასში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ;

2. საბავშვო ბაღში დაურეგისტრირებელი ბავშვების მშობელთა 
კომიტეტის წევრების განცხადების განხილვა;

3. ა(ა)იპ ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის გიორგი 
მაღლაფერიძის მოსმენა 2015 წლის ხარჯვითი ნაწილის და 2016 წელს 
გასახორციელებელი გეგმების შესახებ.

21 ოქტომბერი - დღის წესრიგი:

1. ა(ა)იპ ,,სასპორტო სკოლების განვითარების ცენტრის“ მოსმენა;
2. მოქალაქე მალხაზ დალალიშვილის განცხადების განხილვა.

11 ნოემბერი - დღის წესრიგი:

1. ა(ა)იპ ,,დასუფთავების“ სამსახურის ხელმძღვანელის 2015 წლის 
ანგარიშის მოსმენა;

2. ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და უსაფრთხო გარემოს 
უზრუნველყოფის ცენტრის“ დირექტორის 2015 წლის ანგარიშის 
მოსმენა.

19 ნოემბერი - დღის წესრიგი:
1. ომის ვეტერანთა ინდივიდუალური დახმარების პროგრამის განხილვა;
2. უსახლკარო პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის 

განხილვა. 

         სივრცით -  ტერიტორიული  დაგეგმარების  და    
იმფრასტრუქტურის  კომისიაში 

 13 იანვარი- დღის წესრიგი : 

1. შემოსული  წერილების  განხილვა ; 
2. 2015 წლის  სამუშაო  გრაფიკის განხილვა . 

      

                22 იანვარი - დღის წესრიგი : 

1. შემოსული წერილების  განხილვა ; 



2. კომისიის სამუშაო  გეგმა- გრაფილის დამტკიცება . 

  

26 იანვარი - დღის წესრიგი : 

1. შემოსული  წერილის  განხილვა .  

                24 თებერვალი - დღის  წესრიგი :

1. ქ.რუსთავის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მშენებლობის ( გარდა   
განსაკუთრებული მნიშვნელობის ,რადიაციული ან ბირთვული  
ობიექტების მშენებლობისა ) ნებართვისათვის მოსაკრებლის  განაკვეთის  
განსაზღვრისა  და მისი  გადახდის  ინსტრუქციის  დამტკიცების  შესახებ ; 

2.  ქ. რუსთავის  მუნიციპალიტეტში  დასახლებული  ტერიტორიის  
დასუფთავების მოსაკრებლის  ოდენობის  განსზღვრისა  და  გადახდის  
ინსტრუქციის  დამტკიცება .  
 

                   12 მარტი - დღის  წესრიგი  ;  

1. შემოსული  წერილების  განხილვა :           
 მოქალაქეთა  თხოვნა  თბილისის  ქუჩაზე დაინიშნოს  ტრანსპორტის   

სვლა-გეზი ;                               
 მოქალაქეთა  თხოვნა  ბარათაშვილის  ქუჩაზე  დაინიშნოს  სვლა - გეზი 

; 
 ა(ა)იპ ,, მოყვასი-3 „  პროექტი - ქალაქის  პარკებისა  დასკვერების  

შენარჩუნება  და  შინაარსობრივი  დატვირთვა ;
 მოქალაქის  თხოვნა -  რუსთავი  თბილისის  ხაზზე  ახალი  სამარშუტო  

ხაზის  დამატების  თაობაზე .    
2. არასამეწარმეო ( არაკომერციული )  იურიდიული  პირი ,,  ქ. რუსთავის   

მუნიციპალური  ავტოტრანსპორტის ‘’  დაფუძნების  შესახებ ; 
3. მაჟორიტარული  ოლქებში  იმფრასტრუქტურული  მდგომარეობის  

განხილვა ავარიულ  შენობებთან  მიმართებაში .  
 

                     8 აპრილი -  დღის  წესრიგი  ; 

1. შმოსული წერილების  განხილვა ; 
2. იმფრასტრუქტურულ  პროექტებთან  დაკავშირებით  მიმდინარე  

ტენდერების განხილვა . 
 

                      6 მაისი -   დღის  წესრიგი   : 



1. ,,თვითმართველი  ქ. რუსთავის მიწათსარგებლობის გენ. გეგმის  
დამტკიცების  შესახებ ‘’  რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
2014წ 20  იანვრის  N216 დადგენილებაში  ცვლილებების  შეტანის  
საკითხი.    

  

                            25 ივნისი - დღის  წესრიგი :    

 
  1 იმფრასტრუქტურის სამსახურის  მოსმენა : 
   2.ა(ა)იპ ,, უზრუნველყოფა ‘’ -ს  მოსმენა .                                 

26 ივნისი - დღის  წესრიგი  : 

1. ,,თვითმართველი  ქ. რუსთავის ტერიტორიის  გამოყენებისა  და                                     
განაშენიანების  რეგულირების  წესების  დამტკიცების  შესახებ ‘’   
თვითმართველი ქ. რუსთავის 2014 წლის  25 იანვრის N 226 
დადგენილებაში  ცვლილებების  შეტანის  შესახებ . 
 

                           18 სექტემბერი - დღის  წესრიგი : 

1. ,, ქ.რუსთავის  მუნიციპალიტეტის  ქონების  პრივატიზების , 
სარგებლობისა  და  მართვის  უფლებებით  გადაცემის , საწყისი  
საპრივატიზაციო  საფასურის,  ქირის  საფასურის , ქირის  საწყისი  
საფასურის  განსაზღვრისა  და  ანგარიშსწორების  წესწბის  
დამტკიცების  შესახებ ‘’  ქ. რუსთავის საკრებულოს  2015 წ 27 იანვრის  
N 63 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანა. 

2.  ,,  ქ . რუსთავის მუნიციპალიტეტსა   და  საქართველოს  ძალოსნობის  
ეროვნულ  ფედერაციას  შორის  ურთიერთთანამშრომლობის  შესახებ  
მემორანდუმის  გაფორმებაზე  თანხმობის  მიცემის  თაობაზე ‘’           
ქ.რუსთავის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  ფართის 
უსასყიდლო  უზურფრუქტით,  საქართველოს  ძალოსნობის 
ეროვნული  ფედერაციისთვის  გადაცემაზე  თანხმობის  მიცემის  
შესახებ ; 

3. ქ . რუსთავის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე , სახელმწიფო  ან 
ადგილობრივი  თვითმართველი  ერთეულის  საკუთრებაში  არსებულ  
მიწის ნაკვეთზე  ან  სხვა  ქონებაზე  გარე  რეკლამის  განთავსების  
ნებართვის  შემოღებისა  და  გარე  რეკლამის  განთავსების  მიღების  
წესის  დამტკიცების  შესახებ . 

 

                            21 სექტემბერი - დღის  წესრიგი :  



1. სახელმწიფო  და  ქ. რუსთავის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  
არსებული  არასასოფლო - სამეურნეო  დანიშნულების  მიწის  
ნორმატიული  ფასის   განსაზღვრის ,  ტერიტორიის  ზონირების  
დამტკიცების   და  ქ.რუსთავის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  
არსებული  არასასოფლო- სამეურნეო  მიწის  სარგებლობის  ფორმით  
გადაცემისას  საწყისი  წლიური  ქირის   

2.      
განსაზღვრვრის  შესახებ .               
                  

                               29 ოქტომბერი -დღის   წესრიგი : 

            

1. ა(ა)იპ  ,, რუსთავის  კორპუსის  9  თვის მუშაობის  ანგარიშის  
მოსმენა ;      

2.  ქ . რუსთავის  მუნიციპალიტეტის მერიის  იმფრასტრუქტურის , 
მშენებლობისა  და კეთილმოწყობის  სამსახურის  მოსმენა .  

           23  დეკემბერი - დღის  წესრიგი :                        
 

1. შემოსული წერილების  განხილვა ;    
2. ტრანსპორტის  სამუშაო  ჯგუფში  შემოსული  წერილების   

განხილვა .

           
 

ტრანსპორტის  საკითხების  შემსწავლელ    
         დროებით  სამუშაო  ჯგუფში   

  
 13 იანვარი -  დღის  წესრიგი : 
 
1. ქ. რუსთავის  მერიაში  შემოსული  გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  

გამგეობის  წერილის  N 21792  07.11.2014  განხილვა .     

                24   თებერვალი - დღის  წესრიგი : 
                          

1. შპს ,, მედაშენ + ,, ის  დირექტორის რ. სანიკიძის წერილის 
განხილვა ; 

2. შპს ,, იბერია - 21-ე ..  დირექტორის  დ. გოლუბიანის  წერილის  
განხილვა ; 



3. შპს ,, ინტერტრანსში ,, მომუშავე  მძღოლების  განცხადების  
განხილვა ;  

4. ქ.რუსთავის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  სივრცით - 
ტერიტორიული  დაგეგმარებისა  და  იმფრასტრუქტურის  
კომისიის თავმჯდომარის - უ . ლიპარტიას  წერილის  განხილვა ; 

5. შპს ,, ინტერტრანსის ,,  დირექტორის  მ. მუმლაძის  წერილების  
განხილვა .

                      

                                        29 მაისი - დღის  წესრიგი :      

1. შპს ,, ინტერტრანსის ,, დირქტორის მ. მუმლაძის N 4136  
23.02.2015წ განხილვა ; 

2. თბილისის ქუჩის მიმდებარე  ტერიტორიაზე მცხოვრები 
მოქალაქეთა კოლექტიური  N 661/1 23.02.2015  წერილის  
განხილვა  სვლა  გეზის  დანიშვნის  თაობაზე ; 

3. ბარათაშვილის  ქუჩის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე მცხოვრები  
მოქალაქეების კოლექტიური  N 662/1 23.02.2015  განცხადების  
განხილვა   სვლა  გეზის  დანიშვნის  თაობაზე .

  
                22 დეკემბერი - დღის  წესრიგი : 
 

1. მოქალაქე   ხ. მუსაევას N 17957/02   04.12.2015 წ  წერილის   
განხილვა მუნიციპალური ტრანსპორტის  N 7  ავტობუსის  
მარშუტის  შეცვლასთან  დაკავშირებით ; 

2. საკითხი  მუნიციპალური  ტრანსპოტის  N 5  ავტობუსის  
დანიშვნასთან  დაკავშირებით ; 

3. საქართვეოს  ტრანსპორტისა  დაგზების  მუშაკთა  
პროფკავშირის    N 13084/02  23.09.2015 წ  წერილის  განხილვა 
; 

4. შპს ,, ინტერტრანსის ,,  N 15740/02   30.10. 2015 წ  წერილის   
განხილვა. 

ბესიკი ჯალაღანია

საკრებულოს წევრი


