N 15806-02
23/10/2019

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს
ქალბატონ სოფიო კარანაძეს

ქალბატონო სოფიო,

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

გთხოვთ უზრუნველყოთ ინფორმაციის გამოქვეყნება

დანართი : 6 ფურცელი

პატივისცემით,

ამირან ჯანჯღავა

საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

საქართველო

ქალაქ რუსთავის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

GEORGIA
RUSTAVI CITY MUNICIPALITY COUNCIL

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ
გაწეული მუშაობის შესახებ
ანგარიში

საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი:

საანგარიშო პერიოდი:

ამირან ჯანჯღავა

01.11.2018 – 01.11.2019

თანამდებობა:
1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მე-6 მოწვევის საკრებულოს წევრი;
2. სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე;
3. ფრაქცია „ქართული ოცნება“ -ს წევრი;

კომისი(ებ)ის დასახელება:

1. საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრი;
2. „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ წევრი;

დროებითი სამუშაო ჯგუფი:
1. „სპორტისა და ფიზიკური კულტურის საკითხების
შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის“ წევრი;
2.„რუსთავის განვითარების, ტურიზმის და საერთაშორისო
ურთიერთობების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის“
წევრი;

 საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა:
საკრებულოს სხდომების რაოდენობა: 26 სხდომა (12 რიგითი, 14 რიგგარეშე);
საკრებულოს სხდომებზე დასწრება: 26 სხდომა;

ბიუროს სხდომების რაოდენობა: 26 სხდომა;

ბიუროს სხდომებზე დასწრება: 25 სხდომა;

 საკრებულოს სხდომებზე მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობა:
74 დადგენილება;

162 განკარგულება;

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების, ფრაქციებისა და დროებითი სამუშაო
ჯგუფების მუშაობაში მონაწილეობა:
ა) კომისიები:
საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია:

ჩატარდა - 16 სხდომა;
დასწრება - 16 სხდომა;

საკრებულოს სოციალურ
საკითხთა კომისია:

ჩატარდა - 9 სხდომა;
დასწრება -7 სხდომა;

ბ) გენდერული თანასწორობის საბჭო:
ჩატარდა - 2 სხდომა;
დასწრება - 1 სხდომა;

გ) ფრაქციის „ქართული ოცნება“:

ჩატარდა - 1 სხდომა;
დასწრება - 1 სხდომა;

დ) დროებითი სამუშაო ჯგუფები:
სპორტრისა და ფიზიკური კულტურის საკითხების შემსწავლელი დროებითი
სამუშაო ჯგუფი:
ჩატარდა - 1 სხდომა;
დასწრება - 1 სხდომა;

ე) რუსთავის განვითარების, ტურიზმის და საერთაშორისო ურთიერთობების
შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფი:
ჩატარდა - 4 სხდომა;
დასწრება - 4 სხდომა;

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

1. „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და
განაშენიანების რეგულირების საკითხთა საბჭოს“ წევრი;

2. ,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიასთან, გრანტების
მოძიება/მიღებასთან დაკავშირებული ახალგაზრდა ინიციატორთა პროექტების
თანადაფინანსების სათათბირო-საკონსულტაციო ჯგუფის“ წევრი.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ინიციატივები :

1. ქ. რუსთავში ველო-ცნობიერებისა და ველო-კულტურის ამაღლების, ველოინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შექმნა

2. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის მიზნით „რაღაცნაირი ლიფტი“ ლიფტის შიდა და გარე სივრცეზე მსოფლიოს სხვადასხვა ეპოქის მწერლების,
ფილოსოფოსების, საზოგადო მოღვაწეების ნააზრევის გამოფენა, მხატვრების
ნახატების განთავსება, რუსთავის შესახებ ისტორიული მნიშვნელობის
თარიღებისა და საქართველოს კონსტიტუციიდან ძირითადი მუხლების
ამონარიდების დატანა ბანერებზე.

3. კარპე მუმლაძის სახელის, უსახელო გეოგრაფიული ობიექტისთვის მინიჭება;

4. სამოქალაქო ჩართულობის და თვითორგანიზების უნარ-ჩვევების განვითარების
მიზნით, პირველი სამოქალაქო სკვერის - „სიყვარულის სკვერის“ შექმნა;

5. ქ. რუსთავში პირველი „ლიტერატურის სკვერის“ მოწყობა

6. ქალაქ რუსთავში მე-8 მკრ-ში #34 საბავშვო ბაღის ერთი ფლიგელის გამაგრებაგაძლიერება დრენაჟის მოწყობა, შენობის რეაბილიტაცია, ტერიტორიის
კეთილმოწყობა და ღობის მოწყობა

შევსების თარიღი: 23. 10. 2019 წ.
ხელმოწერა: ამირან ჯანჯღავა

