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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: 5 ფურცელი.

პატივისცემით,

ნინო ქავთარაძე

საკრებულოს 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:

ნინო ტაბატაძე-ქავთარაძე

საანგარიშო პერიოდი:

20.11.2017 – 01.11.2018

თანამდებობა:

1. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მე-6
მოწვევის საკრებულოს წევრი;
2. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე;
3. ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი;
4. გენდერული თანასწორობის საბჭოს
თავმჯდომარე;
5. საქართველოს ადგილობრივ
თვითმმართველობათა ასოციაციის
აღმასრულებელი საბჭოს წევრი;
6. ევროპის საბჭოს კონგრესის მუდმივმოქმედი
დელეგაციის ხელმძღვანელის მოადგილე.

კომისი(ებ)ის დასახელება:

1. საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო
საკითხთა და ეთიკის კომისიის წევრი;
2. სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრი;

დროებითი სამუშაო ჯგუფები:

1. საერთაშორისო ურთიერთობების
შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფის
წევრი;

 საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა:
საკრებულოს სხდომების რაოდენობა: 27 სხდომა (13 რიგითი, 14 რიგგარეშე);
საკრებულოს სხდომებზე დასწრება: 21 სხდომა;
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულების პროცესში ჩატარებული
საკრებულოს სხდომა - 1;

ბიუროს სხდომების რაოდენობა: 25 სხდომა;
ბიუროს სხდომებზე დასწრება: 20 სხდომა;

საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულების პროცესში ჩატარებული
ბიუროს სხდომა - 1 ;

 საკრებულოს სხდომებზე მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობა:
70 დადგენილება;
178 განკარგულება;



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


სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია:

ჩატარდა - 20 სხდომა;
დასწრება - 16 სხდომა;



სოციალურ საკითხთა კომისია:

ჩატარდა - 9 სხდომა;
დასწრება - 9 სხდომა;

ბ) გენდერული თანასწორობის საბჭო:
ჩატარდა - 2 სხდომა;

გ) ფრაქცია „ქართული ოცნება“
ჩატარდა - 2 სხდომა;
დასწრება - 2 სხდომა;
დ) დროებითი სამუშაო ჯგუფები:


საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფი:

ჩატარდა - 2 სხდომა;
დასწრება - 1 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;
ჩატარდა - 66 სხდომა;
დასწრება - 47 სხდომა;

2. „ერთიანი

ეროვნული

გამოცდების

შედეგად

უმაღლეს

საგანმანათლებლო

პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური დახმარების გაწევის მიზნით
შექმნილი სათათბირო-საკონსულტაციო ჯგუფი“-ს წევრი;
ჩატარდა - 4 სხდომა;
დასწრება - 3 სხდომა;

3. „მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების დროებითი სათათბიროსაკონსულტაციო ჯგუფის“ წევრი.
ჩატარდა - 40 სხდომა;
დასწრება - 36 სხდომა;

4. ,,საპატიო წოდების მინიჭებაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის“ წევრი.
ჩატარდა - 3 სხდომა;
დასწრება - 2 სხდომა;

5. ,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიასთან, გრანტების
მოძიება/მიღებასთან

დაკავშირებული

ახალგაზრდა

ინიციატორთა

თანადაფინანსების სათათბირო-საკონსულტაციო ჯგუფის“ წევრი.

პროექტების

 საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის (ათეა)
და ევროპის საბჭოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა კონგრესის ეგიდით
ჩატარებულ ღონისძიებებზე დასწრება.

1. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა კონგრესის მონიტორინგის
კომიტეტის სხდომა. (27-28 თებერვალი / საფრანგეთი, სტრასბურგი,);
2. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა კონგრესის 34-ე სესია.
მომხსენებლის სტატუსით. ( 27-30 მარტი / საფრანგეთი, სტრასბურგი)
3. ევროპის საბჭოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა კონგრესის მონიტორინგის
კომიტეტის სხდომა. ( 27-28 ივნისი / თურქეთი, სტამბული,)
4. ათეა-ს აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა-4 ;
5. არჩევნების სადამკვირვებლო მისია ბოსნია-ჰერცოგოვინაში;

 საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შედეგად
განხორციელებული პროექტები:
1. „ ქალთა გაძლიერების პროგრამა“ (ამერიკის საელჩო);
2. ახალგაზრდული პროგრამა;„ინოვაციების ფესტივალი“ (ამერიკის საელჩო.
„სიქა“, „როტარი ინტერნეიშნალ“);
3. „LIONS international” - თან ერთად განხორციელებული საქველმოქმედოსამედიცინო აქცია.

შევსების თარიღი: 31. 10. 2018 წ.

ხელმოწერა: ნინო ტაბატაძე-ქავთარაძე

