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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: 4 ფურცელი.

პატივისცემით,

რამაზ გოგობერიშვილი

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: რამაზი გოგობერიშვილი

საანგარიშო პერიოდი: 20.11.2017 – 01.11.2018

თანამდებობა: 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მე-6 
მოწვევის საკრებულოს წევრი;

2. ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეები“-ს 
წევრი;

კომისი(ებ)ის დასახელება:  1. საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 
წევრი;

დროებითი სამუშაო ჯგუფები:            1. სპორტისა და ფიზიკური კულტურის 
საკითხების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო 
ჯგუფის წევრი; 



 საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა:

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

საკრებულოს სხდომებზე დასწრება:  24 სხდომა;

 საკრებულოს სხდომებზე მიღებული  სამართლებრივი აქტების რაოდენობა:

70 დადგენილება; 

178 განკარგულება;

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების, ფრაქციებისა და დროებითი სამუშაო 
ჯგუფების მუშაობაში მონაწილეობა: 

ა) კომისიები:

 სოციალურ საკითხთა კომისია:

 ჩატარადა -  9 სხდომა;

 დასწრება - 1 სხდომა;

ბ) ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეები“ 

ჩატარდა -  2 სხდომა;

გ) დროებითი სამუშაო ჯგუფები;

 სპორტისა და ფიზიკური კულტურის საკითხების შემსწავლელი დროებითი 
სამუშაო ჯგუფი:

ჩატარდა - 5 სხდომა;

დასწრება - 3 სხდომა;



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

1) „უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის და რეგისტრაციის მიზნით 
შექმნილი დროებითი სამუშაო ჯგუფი“-ს წევრი;

2) „მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის“ წევრი;

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ მხარდაჭერილი მნიშვნელოვანი 
საკითხები:

ა) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება;

ბ) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სოციალური პროგრამების 
დამტკიცება;

გ) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების დამტკიცება;

დ) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების მიზნით 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის 
დამტკიცება და მიწის ნორმატიული ფასის დადგენა.

ე) სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი 2017 – 2018 წლის 
ინფრასტრუქტურული პროექტები.

 საკრებულოს წევრის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული სხვა 

საქმიანობა:

სისტემატიურად მიმდინარეობდა შეხვედრები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობასთან, იკვეთებოდა მათი პრობლემები და მუშავდებოდა გადაჭრის გზები. 
ამომრჩევლის მოთხოვნებისა და ინიციატივების გათვალისწინებით,   
ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე განხორციელდა  სხვადასხვა პროექტები.

მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით, საკრებულოსა და მერიასთან მჭიდრო 
თანამშრომლობით, დადებითად გადაიჭრა ბევრი საკითხი.



ჩემთვის, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
დამკვიდრება, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა, რათა ნიჭიერმა 
ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ამ მიზნით 
პერიოდულად მაქვს შეხვედრები ქალაქ რუსთავის საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან.

   აღვნიშნავ უკვე ტრადიციად ქცეულ „რუსთავქალაქობას“, რომლის ფარგლებშიც 
არაერთი კულტურული თუ სპორტული აქტივობა განხორციელდა. მათ შორის აქცია „მე + 
რუსთავი“. აქციის ფარგლებში შევხვდი ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სსიპ N16 
საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, რომლებთანაც შედგა დისკუსია საგანმანათლებლო 
თემებზე და ახალგაზრდების როლზე ქალაქის ცხოვრებაში.

საკრებულოს წევრის საქმიანობა წარიმართება საქართველოს კონსტიტუციით, 
საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“, 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2014 წლის 4 აგვისტოს N1 
დადგენილებით დამტკიცებული „რეგლამენტით“ და სხვა ნორმატიული აქტებით.

მე, როგორც ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მე-6 მოწვევის საკრებულოს 

მაჟორიტარი დეპუტატი კვლავ გავაგრძელებ აქტიურ მუშაობას ქალაქისა და 

მოსახლეობისთვის პრიორიტეტულ საკითხებზე.

შევსების თარიღი: 31. 10. 2018 წ.

ხელმოწერა: რამაზ გოგობერიშვილი
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