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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,

დავით რეხვიაშვილი

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

ა ნ გ ა რ ი შ ი

საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი: დავით რეხვიაშვილი

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 ოცნება“-ს წევრი.

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

 2. სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის წევრი;



 საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა:

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

საკრებულოს სხდომებზე დასწრება:  22 სხდომა;

ბიუროს სხდომების რაოდენობა:  25 სხდომა;

ბიუროს 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:

 საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია:

ჩატარდა - 22 სხდომა;

დასწრება - 14 სხდომა;

 სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია:

ჩატრადა -  13 სხდომა;

დასწრება - 4 სხდომა;



ბ) ფრაქცია „ქართული ოცნება“ 

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. „პირის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფის) 

ფაქტის დამდგენი კომისიის“ წევრი

3. „მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის (ლეგალიზაცია) 
წევრი. 

4. ,,ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადებათა კონტროლის, 
კატასტროფების რისკის შემცირების და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 
მიზნობრივად გამოყენების თაობაზე 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 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:

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.

საკრებულოს ხელმძღვანელობა აქტიურად არის ჩართული სამხარეო 

საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობაში, სადაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 

ინტერესების წარმოდგენას.

პერიოდულად მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოებისა 

და ამ ორგანოების თანამდებობის პირების საქმიანობის კონტროლი, მათი ანგარიშების 

მოსმენა და შეფასება.

ჩემთვის, როგორც საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატისთვის პრიორიტეტულია 

როგორც ამომრჩევლის ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინება, ასევე 

ადგილობრივი ფინანსური თუ მატერიალური რესურსების ეფექტური მართვა.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო წარმატებით თანამშრომლობს 

ქალაქის მერთან და აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა რგოლთან. საკრებულო 

აქტიურადაა ჩართული ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებაში, 

როგორიცაა: ქალაქის იერსახე,  გზებისა და ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, 



ტროტუარების მოწესრიგება, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე 

არხების მოწყობა, სკოლამდელი დაწესებულებების სარემონტო სამუშაოები, სოციალური 

მომსახურების გაუმჯობესება, კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს მოწესრიგებაში

საანგარიშო პერიოდში ქალაქ რუსთავში, ჭყონდიდელის დასახლებაში შეკეთდა 

სანიაღვრე მილები (კერძოდ: ჩაპაევის ქ, რჩეულიშვილის ქ, ბელიაშვილის ქ, ზედგენიძის 

ქ, ბარნოვის ქ.).  ასევე მოხდა გარე განათების რეაბილიტაცია დასახლებაში არსებულ 

ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მოიხრეშა ეზოები, მყარი ნარჩენებისგან 

გასუფთავდა დასახლების მიმდებარე ტერიტორია, კორპუსში, რომლის სარდაფები 

წლების განმავლობაში იტბორებოდა, დამონტაჟდა წყალამრიდი.

ყოველთვის მზად ვართ ვიდგეთ მოსახლეობის გვერდით და  ღრმად ვარ 

დარწმუნებული, რომ ყოველი მომდევნო წელი გაცილებით უკეთესი იქნება ჩვენი 

ქალაქისთვის.

შევსების თარიღი: 31. 10. 2018 წ.

ხელმოწერა: დავით რეხვიაშვილი
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