
მესტიის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის 
                                                  შესახებ ანგარიშის ფორმა 
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კომისიის თავმჯდომარე 

ფრაქციისდასახელება-ქართულიოცნება-დემოკრატიულისაქართველო  

არჩევის წესი (მაჟორიტარული ოლქის მითითებით) პროპორციული 

საანგარიშო  პერიოდი  20 20 წლის  22 ნოემბრი-დან  2021  წლის 22 ნოემბრა-მდე. 

ანგარიშის ტიპი  (რიგითი, რიგგარეშე)  რიგითი 

 

 კომისი(ებ)ის დასახელება   

1.მესტიის გენდერული საბჭოს თავმჯდიმარის მოადგილე. 

 

     საანგარიშო  პერიოდში  განხორციელებული საქმიანობა: 

 1.სულ საკრებულოს სხდომის რაოდენობა----10 

 2 საკრებულოს   სხდომებზე  დასწრება-8 

3.სულ კომისიის სხდომების რაოდენობა -- საპროცედურო საკითხთ კომისია 8,  

4.მესტიის გენდერული საბჭო-2. 

  მ/შ  დროებითი კომისიების _ 

  მ/შ  დროებითი კომისიების _ 

 

3. სულ ფრაქციების სხდომების  რაოდენობა-5 

    ფრაქციის  სხდომებზე დასწრება-4 

4. საკრებულოს წევრის მიერ  მხარდაჭერილი  მნიშვნელოვანი  საკითხები  

1.მესტიის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო   

ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციის და შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ. 

2.მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვების, დასუფთავების 

მოსაკრებლის შემოღების და გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ. 



3.სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების 

მონიტორინგის, შეფასებისა და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ. 

4.მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისა და მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრების მოწყობისა და გაწეული მუშაობის შესახებ 

ანგარიშის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ. 

7.მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ. 

8.  მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. 

9.მესტიის მუნიციპალიტეტში არსებული რეგისტრირებული  შენობა-ნაგებობების გადასახური 

მასალით დახმრების პროგრამა.  

5. ის საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს წევრმა მხარი არ დაუჭირა   

პეტიცის წესით  შემოსულ საკითხს  რომელიც ითვალისწინებდა „ მესტიის მუნიციპალიტეტის 

მერის და მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის 

ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრების  მოწყობის  და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის 

წარდგენის წესის დამტკიცებას, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რეგლამენტში 

ცვლილებების და დამატეტბების შეტანას წესით, ასევე აღნიშული საკითხის მარეგულირებელი 

ნორმატულ-ადმინისტრაციულ სამრთლებრივი აქტის მიღების ინციატივას, ვინაიდან უკვე 

არსებობდა აღნიშული საკითხის მარეგულირებელი ნორმატულ-ადმინისტრაციულ 

სამრთლებრივი აქტი,„მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  და მესტიის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთან საჯარო 

შეხვედრების  მოწყობის  და გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის წესის 

დამტკიცების შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 ნოემბრის N-35 

დადგენილება“   

მესტიის მუნიციპალიტეტში დ.მესტიაში გეოგრაფიული ობიექტის სახელდება 

 

  6. მოქალაქეებთან შეხვედრების  რაოდენობა: 

 1 შეხვედრა  და შეხვედრებზე მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობა 20-25 

 

7.  მოქალაქეებთან შეხვედრისას  გამოთქმული ძირითადი საკითხები 

 მოქალაქეებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ინფრასტრუქტურული საკითხები, რომლის 
მოწესრიგება-რეაბლიტაცია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამათუ 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  აწუხებს ინფრასტრიქტურული პრობლემები შიდა და ცენტრალური 

გზების ავარიული მდგომარება.საკანალიზაციო და სასმელი წყლის მილების არ არსებობა ან ავარიული 

მდგომარეობა. 

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 

კომისიისიამ აქტიურად იმუშავა მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიაში  გაბლიანის ქუჩა N-13-ში 

მდებარე მესტიის რაიონული  საავადმყოფოსათვის საქართველოს დამსახურებული ექიმის   ადილარ 

ჩართოლანის სახელის მინიჭების საკითხთან  დაკავშირებით. მოქლაქეთა თხოვნით  ასევე ჩემი  

ინიციატივით განხორციელდა  არაერთი გასვლა  ობიექტებზე კონტროლის განხორციელების და  

საკითხის შესაწავლის მიზნით. 

 

 

 

შევსების  თარიღი      22/11/2020 

წარდგენის  თარიღი  22/11/2021 

ხელის  მოწერა   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


