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ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს

ქალბატონ სოფიო კარანაძე

ქალბატონო სოფიო,

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  საქართველოს ორგანული კანონის 88-

ე მუხლის შესაბამისად წარმოგიდგენთ ჩემს,  როგორც საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშს, გამოქვეყნების მიზნით.

დანართი: 4 ფურცელი.

პატივისცემით,

გურამ კვარაცხელია

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-მრეწველები'' -ს თავმჯდომარის მოადგილე

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: გურამ კვარაცხელია

საანგარიშო პერიოდი: 20.11.2017 – 01.11.2018

თანამდებობა: 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მე-6 

მოწვევის საკრებულოს წევრი;

2.  ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველები“-ს 

თავმჯდომარის მოადგილე;

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

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის 

კომისიის წევრი; 

2. საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი 

რესურსების კომისიის წევრი;

დროებითი სამუშაო ჯგუფ(ები)ი: 1. საკრებულოს „ტრანსპორტის საკითხების

შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის“ 

თავმჯდომარე

 საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა:

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

საკრებულოს სხდომებზე დასწრება:  26 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 - 13 სხდომა;

ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიია

 ჩატრადა -  17 სხდომა;

 დასწრება - 15 სხდომა;

ბ) ფრაქცია „ქართული ოცნება - მრეწველები“

ჩატარდა -  3 სხდომა;

დასწრება - 3 სხდომა;

გ) დროებითი სამუშაო ჯგუფები:

 საკრებულოს ტრანსპორტის საკითხების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფი:

ჩატარდა - 5 სხდომა;

დასწრება - 5 სხდომა;

 ჩართულობა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუნიციპალიტეტის 

საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით მომუშავე სამუშაო 

ჯგუფებში, კომისიებსა და საბჭოებში:

„უფასო სასადილოებით მომსახურების პროგრამის სათათბირო-საკონსულტაციო 

ჯგუფის“ 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 განვითარებისათვის მიზნით 

მუნიციპალიტეტის საკუთღებაში 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 სააგნარიშო პერიოდში განხორციელებული სხვა საქმიანობა:

სისტემატიურად მიმდინარეობდა შეხვედრები ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობასთან, იკვეთებოდა მათ პრობლემები და მუშავდებოდა გადაჭრის გზები. 

ამომრჩევლის მოთხოვნებისა და ინიციატივების გათვალისწინებით,   

უთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე ხორციელდებოდა სხვადასხვა პროექტები.

ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ, ლერმონტოვის ქუჩაზე არსებული სკვერი, რომელიც 

დასრულებულა და ე.წ „ჩიკაგოს ბაღის" პროექტები, სადაც მოქალაქეთა სურვილები მაქსიმალურად 

არის გათვალისწინებული.

„ტრანსპორტის საკითხების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის“ მიზანია 

შიდასაქალაქო და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის პრობლემების აღმოფხვრა. სწორედ 

ამიტომ პირადად ჩემი ჩართულობით მუნიციპალიტეტის მერიაში შეიქმნა ახალი 

განყოფილება, რომელიც მუშაობს მგზავრთა კომფორტული გადაადგილების 

უზრუნველსაყოფად.  

სამუშაო ჯგუფის აქტიური ჩართულობით რეორგანიზაცია ჩატარდა მუნიციპალურ 

ავტოსატრანსპორტო საწარმოში. 

ქალაქ რუსთავში შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და საქალაქთაშორისო მარშრუტებზე 

მგზავრების გადაყვანას მუნიციპალური ავტობუსები და კერძო სამარშრუტო 



მიკროავტობუსები უზრუნველყოფენ. დღეის მდგომარეობით ქალაქ რუსთავში 

მუნიციპალური ტრანსპორტის მარშრუტები დადგენილია. 

ტრანსპორტის სამუშაო ჯგუფი აქტიურად მუშაობს ქალაქ რუსთავის სატრანსპორტო 

პოლიტიკაზე. სამუშაო ჯგუფის მიერ მზადდება სატრანსპორტო ჰაბის კონცეფცია, რაც 

მოაწესრიგებს და ერთ სივრცეში მოაქცევს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას და 

გადაადგილებას გახდის კომფორტულს. 

მე, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 

ხელმძღვანელ პირებთან ერთად,  მუდმივად ვხვდები ამომრჩევლებს ჩემს სამოქმედო 

ტერიტორიაზე, რათა გავეცნო მათ პრობლემებს და განხილვის შედეგად ჩემს 

წინადადებებსა და მოსაზრებებს წარვუდგენ საკრებულოს შემდგომი განხილვისა და 

გადაწყვეტის მიზნით.

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული გადაწყვეტილებები ემსახურებოდა 

ქალაქის კულტურულ, ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას. ხოლო 

ინფრასტუქტურული პროექტების მხარდაჭერის მიზანს წარმოადგენდა ქალაქის იერსახის 

შენარჩუნება.

საანგარიშო პერიოდში ჩემს მაჟორიტარულ ოლქში დაიგეგმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

პროექტი, რომელთა შორის არის გორი, იაღლუჯის, ყაზბეგის ქუჩების გზის მოწყობის მიმდინარე 

სამუშაოები.

ვფიქრობ, საანგარიშო პერიოდში დაგროვებული გამოცდილება იქნება წარმატების 

საწინდარი საკრებულოს, მისი კომისიებისა და დროებითი სამუშაო ჯგუფების 

საქმიანობაში.

შევსების თარიღი: 01.11.2018 წ.

ხელმოწერა:   გურამი კვარაცხელია
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