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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,

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

ა ნ გ ა რ ი შ ი

საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი: ამირან ჯანჯღავა

საანგარიშო პერიოდი: 20.11.2017 – 01.11.2018

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.„საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი 

დროებითი სამუშაო ჯგუფის“ წევრი;

 საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა:

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

საკრებულოს სხდომებზე დასწრება:   26 სხდომა;

ბიუროს სხდომების რაოდენობა:  25 სხდომა;

ბიუროს სხდომებზე დასწრება:  25 სხდომა;

 საკრებულოს სხდომებზე მიღებული სამართლებრივი აქტების რაოდენობა:

 70 დადგენილება;

178 განკარგულება;

 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების, ფრაქციებისა და დროებითი სამუშაო 

ჯგუფების მუშაობაში მონაწილეობა:  

ა) კომისიები: 

 საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია:

ჩატარდა - 20 სხდომა;

დასწრება -  20  სხდომა;



 საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია:  

ჩატარდა - 9 სხდომა;

დასწრება - 9  სხდომა;

ბ) გენდერული თანასწორობის საბჭო:

ჩატარდა - 2 სხდომა;

დასწრება - 2 სხდომა;

გ) ფრაქციის „ქართული ოცნება“: 

ჩატარდა - 2  სხდომა;

დასწრება - 2 სხდომა;

დ) დროებითი სამუშაო ჯგუფები:

სპორტრისა და ფიზიკური კულტურის საკითხების შემსწავლელი დროებითი 

სამუშაო ჯგუფი:

 ჩატარდა - 5 სხდომა;

დასწრება - 4 სხდომა;

ე) საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი დროებითი სამუშაო ჯგუფი: 

ჩატარდა - 2 სხდომა;

დასწრება - 2 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 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.



 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ინიციატივები :

1. ელ. წიგნების მაღაზია saba.com პროექტი „ქალაქი ბიბლიოთეკა“;

2. პროექტი „ქართველი მწერლები ჩვენს ყოველდღიურობაში“ (მწერლების ხეივანი);

3. ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის მიზნით, ფიტნეს კლუბებში სოც. 

დაუცველი ახალგაზრდების უფასო აბონიმენტი;

4. ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №152 დადგენილებაში, ქალაქ 

რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების მოვლისა და სხვლა-

ფორმირების წესში, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხის მოჭრის აკრძალვისა და 

სანქციის განსაზღვრის ჩამატების შესახებ;

5. ქალაქში არსებულ მოედნებზე, „თამარ მეფის“ და „ჟიული შარტავას“ 

სახელწოდების მინიჭება;

6. ო. გურგენიშვილის სახელობის სკვერის / უსახელო გეოგრაფიული ობიექტის 

სახელწოდების მინიჭება;

შევსების თარიღი: 31. 10. 2018 წ.

ხელმოწერა: ამირან ჯანჯღავა
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