საკრებულოს წევრის საქმიანობის წლიური ანგარიში
თვითმმართველი ერთეულის დასახელება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო

საკრებულოს წევრის სახელი,გვარი: ნერიმან ცინცაძე
საკრებულოში დაკავებული თანამდედობა: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს წევრი
ფრაქცია „ქართული-ოცნება - კონსერვატორები“ თავმჯდომარის მოადგილე

კომისიის/კომისიების წევრობა:
ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა კომისიის წევრი
იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის წევრი

არჩევის წესი: პროპორციული სიით
საანგარიშო პერიოდი: 2019 წლის 20 ნოემბერი - 2020 წლის 20 ნოემბერი

განხორციელებული საქმიანობები:

1. საკრებულოს სხდომების რაოდენობა,რომელშიც მონაწილეობდა ანგარიშის
წარმდგენი:
10 საკრებულოს სხდომა

2. საკრებულოს ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა:
88 საკითხი, მიღებული იქნა 51 განკარგულება, 37 დადგენილება

3. საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის
წარმდგენმა:
მხარი დავუჭირე ყველა საკითხს

4. საკრებულოს კომისიების სხდომების
მონაწილეობა ანგარიშის წარმდგენმა:

რაოდენობა,

რომელშიც

ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა კომისიამ ჩაატარა 3 სხდომა

მიიღო

იურიდიულ საკითხთა კომისიამ - 10 სხდომა

5. კომისიების მიერ ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა:
ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა კომისია: 6 საკითხი
იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია: 84 საკითხი

6. საკითხები, რომლებსაც კომისიების სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა წარმდგენმა:
მხარი დავუჭირე ყველა საკითხს.

7. ანგარიშის წარმდგენის მიერ საკრებულოში ინიცირებული საკითხები:
8. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა: 16
9. შეხვედრებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა

სხვა განხორციელებული საქმიანობები:

მოქალაქეებზე პანდემიასთან დაკავშირებული სამედიცინო
გადაჭრაში დახმარება.

პრობლემების

ინდივიდუალური დახმარება 8 მოქალაქებზე სამედიცინო მომსახურების და
საკუთარი სახსრებით შეძენილი მედიკამენტების საშუალებით , სურსათით
დავეხმარე 3 მარტოხელა დედას.
შევუერთდი პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“
სოლიდარობის აქციას და 3 თვის განმავლობაში კუთვნილი ხელფასის მესამედი
გადავრიცხე Stop Cov ფონდში.
მონაწილეობა მივიღე:
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 4
სხდომაში.
საქართველოს მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველმყოფთა ასოციაციის
(MSP) მიერ ორგანიზებულ ლიდერთა სკოლის სასერტიფიკატო პროგრამის
ტრენინგში.
საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ორგანიზებულ
ონლაინ სემინარში „ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, საქართველო - ნატოს
თანამშრომლობის მექანიზმები, პერსპექტივები და გამოწვევები.“

შედეგი. ეფექტი.

Covid 19 პანდემიის პირობებში მოსახლეობის მხარდაჭერა და დახმარება
ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში

შემდეგი საანგარიშო პერიოდის ძირითადი პრიორიტეტები:

საკრებულოს
წევრის
კანონმდებლობით
მონიჭებული
უფლება
მოვალეობის შესრულება, მონაწილეობის მიღება მოსახლეობის პრობლემების
მოგვარებაში
ჯანმრთელობის
და
სოციალური
დაცვის
მიმართულებით,
ძირითადი პოსტპანდემიური საკითხების შესწავლა და მონაწილეობის მიღება
ღონისძიებების დაგეგმარებაში და განხორციელებაში

