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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: 5 ფურცელი.

პატივისცემით,

მალხაზ კომლაძე

ფრაქცია „ქართული ოცნება“–ს თავმჯდომარე

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: მალხაზ კომლაძე

საანგარიშო პერიოდი: 20.11.2017 – 01.11.2018

თანამდებობა: 1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მე-6 

მოწვევის საკრებულოს წევრი;

2. ფრაქცია „ქართული ოცნების“  თავმჯდომარე;

კომისი(ებ)ის დასახელება:  1. საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის 

წევრი;

2. სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრი;

3. „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ წევრი;

დროებითი სამუშაო ჯგუფი: 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;

ბიუროს სხდომის რაოდენობა:  25 სხდომა;

ბიუროს სხდომაზე დასწრება:  21 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:

ჩატარდა - 9 სხდომა;

დასწრება - 7 სხდომა;

 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისია:

 ჩატარდა - 22 სხდომა;

დასწრება - 17 სხდომა;

ბ) ფრაქცია „ქართული ოცნება“ :

ჩატარდა - 2 სხდომა;

დასწრება - 2 სხდომა;



გ) დროებითი სამუშაო ჯგუფები:

 სპორტისა და ფიზიკური კულტურის საკითხების შემსწავლელი დროებითი 

სამუშაო ჯგუფი 

ჩატარდა - 5 სხდომა;

დასწრება - 5 სხდომა;

დ) გენდერული თანასწორობის საბჭო:

ჩატარდა - 2 სხდომა;

დასწრება - 2 სხდომა;

 ჩართულობა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუნიციპალიტეტის 

საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით მომუშავე სამუშაო 

ჯგუფებში, კომისიებსა და საბჭოებში:

1. „ელექტრონული საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების მიზნით 

შექმნილი სატენდერო კომისიის“ წევრი;

2.  „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადებათა კონტროლის, 

კატასტროფების რისკის შემცირების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

მიზნობრივად გამოყენების თაობაზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის“ წევრი;

3.  ,,საპატიო წოდების მინიჭებაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის“ წევრი.



 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ მხარდაჭერილი მნიშვნელოვანი 

საკითხები:

ა) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება;

ბ) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სოციალური და ჯანდაცვის 

პროგრამების დამტკიცება;

გ) სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი 2017 – 2018 წლის 

ინფრასტრუქტურული პროექტები;

დ) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების დამტკიცება;

ე) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების მიზნით, 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხის 

დამტკიცება და მიწის ნორმატიული ფასის დადგენა.

 საკრებულოს წევრის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული სხვა 

საქმიანობა:

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.

ფრაქცია „ქართული ოცნება“-ს შემადგენლობაში საკრებულოს 9 დეპუტატია. 

ფრაქციის ყველა წევრი  აქტიურად არის ჩართული ფრაქციის მუშაობაში. საკითხების 



განხილვის პროცესში მათ მიერ გამოთქმული მოსაზრებები და შენიშვნები საკმაოდ 

მნიშვნელოვანი და სასარგებლოა საერთო საქმისთვის.

განვლილ საანგარიში პერიოდში ჩატარებულ კომისიის 2 სხდომაზე განვიხილეთ, 

მოვისმინეთ და დავგეგმეთ ჩვენი მიმართულებებით გასატარებელი ღონისძიებები. 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება“ 

აქტიურად არის ჩართული კომისიებისა და ფრაქციების მუშაობაში და იმ პრობლემების 

მოგვარებაში, რომელიც ჩვენი მუნიციპალიტეტის წინაშე დგას. ვიმედოვნებ, საანგარიშო 

დროის განმავლობაში დაგროვებული გამოცდილება დაგვეხმარება, მომავალში უკეთ 

წარვმართოთ ფრაქციის მუშაობა.

შევსების თარიღი: 01. 11. 2018 წ.

ხელმოწერა: მალხაზ კომლაძე
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