
 

მესტიის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის 
შესახებ ანგარიშის ფორმა 

 
საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი:   ცინდელიანი  შორენა 

თანამდებობის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარე 

ფრაქციის დასახელება- ქართული ოცნება -დემოკატიული   საქართველო  

არჩევის წესი (მაჟორიტარული ოლქის მითითებით) პროპორციული 

საანგარიშო  პერიოდი  20 21 წლის  3 დეკემბრიდან -დან  20 22  წლის 28 ნოემბრა-მდე. 

ანგარიშის ტიპი  (რიგითი, რიგგარეშე)  რიგითი 

კომისი(ებ)ის დასახელება   

        3.მესტიის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. 

        საანგარიშო  პერიოდში  განხორციელებული საქმიანობა: 

 1.სულ საკრებულოს სხდომის რაოდენობა----11 

 2 საკრებულოს   სხდომებზე  დასწრება  -9 

 
2.სულ კომისიის სხდომების რაოდენობა -- საპროცედურო საკითხთ კომისია -8 სხდომა. 

    მ/შ  დროებითი კომისიების _ 

    მ/შ  დროებითი კომისიების - 

 

3.სულ ფრაქციების სხდომების  რაოდენობა-5 

    ფრაქციის  სხდომებზე დასწრება-3 

 

4. საკრებულოს წევრმა  მიერ  მხარდაჭერილი  მნიშვნელოვანი  საკითხები  

1.მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.                                                                              

 2. მესტიის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დამტკიცება. 

 3.მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცება. 

  4. 2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა. 

 

5.მესტიის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად შეჭირვებული მოსახლეობის 

სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის  2022 წლოს პროგრამების დამტკიცება. 



6.მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიიის ,კულტირის,განათლების ძეგლთა დაცვის,სპორტის და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის  პროგრამის „მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ პირველ კურსელ სტუდენტთა 

თანადაფინანსების დამტკიცება. 

7. უსახლკარო პირების  რეგისტრაციის და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა. 

  

 ის საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს წევრმა მხარი არ დაუჭირა   

      1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ხაიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული  უძრავი ქონების გაცვლის შესახებ საკითხი.     

 

 

6. მოქალაქეებთან შეხვედრების  რაოდენობა: 

5 და შეხვედრებზე მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობა 20-30 

 

7.  მოქალაქეებთან შეხვედრისას  გამოთქმული ძირითადი საკითხები 

     მოქალაქეებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ინფრასტრუქტურული საკითხები, რომლის მოწესრიგება-
რეაბლიტაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრებთათვის. 
დასაქმება, მუნიციპალიტეტის განვითარების სამომავლო პერსპექტივები, მიწის რეგისტრაცის საკითხები და 
ზოგადი პოლიტიკური გარემო ჩვენს რეგიონში. 

 

           8.მოქალაქეთა პრობლემებზე საკრებულოს წევრის რეაგირების ფორმები (მათ შორის, დადებითად 

გადაწყვეტილი კონკრეტული საკითხები) მოქალაქეთა ინფორმირება ,კონსულტირება, დოკუმენტაციის 

მოძიება-მოზადების პროცესში დახმარება,მოქალაქეთა მომართვის  პროცენტულად მაღლი რაოდენობა არის იმ 

მოქალაქეების ვისაც მიწის  რეგისტრაციის პროცესში შეექმნათ გარკვეული პრობლები.    

           9.მოქალაქეებთან შეხვედრის დროს გამიკვეთა პრობლემა, ადმინისტრაციუ ერთეულებში მდებარე ქუჩების 

სახელწოდების არ არსებობიდან  გამომდინარე  უძრავი ქონებისთვის დაზუსტებული მისამართის მინიჭების 

შეუძლებლობა  . 

 

II. საკრებულოს წევრის  მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული სხვა  საქმიანობა 

მესტიის მუნიციპალიტეტის თვითმართელი ეერთეულის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების ანგარიშების მოსმენა და დებულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შესრულებაზე კონტროლი.  მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საპროცედურო საკითხთა კომისია 

აქტიურად მუშაობს მესტიის მუნიციპალიტეტში   მდებარე   უსახელო გეოგრაფიული ობიეექტებისათვის    

სახელების  მინიჭების საკითხთებთან   დაკავშირებით. მოქლაქეთა თხოვნით  ასევე ჩემი  ინიციატივით  

 

 

 



განხორციელდა  არაერთი გასვლა  ობიექტებზე კონტროლის განხორციელების და  საკითხის შესაწავლის 

მიზნით. 

საპროცედურო საკითხთა კომისიმ აქტიურად იმუშავა, მუნიციპალიტეტში მდებარე ორი საჯარო 

სკოლებისთვის სახელის მინიჭების საკითხზე. 

საპროცედურო საკითხთა კომისიამ ( თავმჯდომარემ), ადმინისტრაციული ერთეულებში მოქალქაეებთან 

შეხვდრებით   მოიკვლია და  გამოავლინა პრიორიტეტული საჭიროებები, რაც შემდეგ გათვალისწინებულ 

იქნა  ბიუჯეტის ფორმირებაში პროცესში.  

 

შევსების  თარიღი  01/11/2022 

წარდგენის  თარიღი  01/11/2022 

ხელის  მოწერა                                                      

 

 

 

 

 

 


