
საკრებულოს წევრის საქმიანობის 

წლიური ანგარიში 

 

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება:  ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი:                                                ბესარიონ გოგოტიშვილი 

საკრებულოში დაკავებული თანამდებობა:    საკრებულოს  ფრაქციის „ქართული ოცნება - 

                                                          დემოკრატიული საქართველო“,  თავმჯდომარის მოადგილე 

ფრაქციის წევრობა:                ფრაქცია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ 

კომისიის  (კომისიების) წევრობა:                            1. ინფრასტუქტურის განვითარების კომისია 

                                                         2. განთლების, კულტური ,ტურიზმისა და სპორტის კომისია 

არჩევის წესი (მაჟორიტარის შემთხვევაში ოლქის მითითებით):      პროპორციული 

საანგარიშგებო პერიოდი:                                                                                                       2020 წელი  

 

განხორციელებული  საქმიანობები: 

1. საკრებულოს სხდომების რაოდენობა, რომლებშიც მონაწილეობდა ანგარიშის 

წარმდგენი:                                                                                                     10 სხდომა 

 

2. საკრებულოს ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა:  88 საკითხი 

 
3. საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის 

წარმდგენმა; მხარი დავუჭირე ყველა საკითხს 

 
 

4. საკრებულოს კომისიების სხდომების რაოდენობა, რომელშიც მიღო მონაწილეობა 

ანგარიშის წარმდგენმა: 16 



5. კომისიების მიერ ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა: 31 

 

6. საკითხები, რომლებსაც კომისიების სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის 

წარმდგენმა:  მხარი დავუჭირე ყველა საკითხს 

 

 

 

ა)  ინფრასტუქტურის განვითარების კომისია:                   8 

 

ბ)  განთლების, კულტურის,ტურიზმისა და სპორტის კომისია 8 

       კომისიების მიერ ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა 

                       ა)  ინფრასტუქტურის განვითარების კომისია:                 15  საკითხი 

                       ბ)  განთლების, კულტური ,ტურიზმისა და სპორტის კომისია  16  საკითხი 

 

6. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა:                                  37 შეხვედრა 

 

7. ამ შეხვედრებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა:                   340 მოქალაქე 

 

8. მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოკვეთილი ძირითადი საკითხები: 

 

1. პანდემიით გამოწვეული პრობლემები 

2. ეზოს კეთილმოწყობასთან დაკავშირებული საკითხები 

3. პარკირების საკითხები 

4. სტადიონის განახლება  

5. გამწვანების საკითხები 

6. „ხელმისაწვდომი საცხოვრისის“ საკითხები 

7. სამშენებლო საკითხები 

8. ჯანდაცვის საკითხები  

9. მატერიალური დახმარების საკითხები 

 



9. სხვა განხორციელებული საქმიანობები: 

 

წარდგენილი მაქვს სამი ინიციატივა 

1. საქართველოს რუკის ფორმის აბრების განთავსება  

2. სამარშუტო მიკროავტობუსებში ელექტრონული გადახდის სისტემის 

დამონტაჟება. 

3. ქვეპროგრამა ,,პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა’’  ღონისძიება 

ახალგაზრდების უცხოეთში სტაჯირების ხელშეწყობა ‘’ ბიუჯეტი 40 ათასი 

ლარი ___ ჩემი ინიციატივა 30 ათასი ლარით გაზრდა არსებული ბიუჯეტის 

კოვიდ პანდემიის გამო არსებული ინიციატივები არი შეჩერებული და 2021 

წლეს კვლავ წარვადგენ საკრებულოზე. 

 

  ფრაქციის თავმჯდომარის მიერ ქალბატონ ნატალია ზოიძის მიერ ჩატარდა ფრაქციის 

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ 12 სხდომა  

როგორც ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ დავესწარი და აქტიური მონაწილეობა 

მივიღე ფრაქციის  ყველა სხდომაში. 

ფრაქციის წევრებმა საკუთარი სახსრებით მოვახდინეთ მოქალაქეების დახმარება 

პროდუქტებით და მედიკამენტებით ( 500 ზე მეტ ოჯახს გაეწია დახმარება ) 

აგრეთვე ფრაქცია შეუერთდა პარტიის გადაწყვეტილებას და სამი თვის განმავლობაში კოვიდ 

ფონდში ხელფასის მესამედი გადავრიცხეთ ( სამი თვის განმავლობაში ავტომატურად 

გვეჭრებოდა ხელფასის მესამედი ) 

            

 

 

 

შემდეგი საანგარიშგებო პერიოდის ძირითადი პრიორიტეტები 

სოციალური დახმარებები, ინფრასტრუქტურა , გზების რეაბილიტაცია, 

სტუდენტური პროგრამები. 


