
საკრებულოს წევრის საქმიანობის 
ყოველკვარტალური ანგარიში 

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება:   ქალაქ  ბათუმის მუნიციპალიტეტი საკრებულო

საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი:  ზურაბ  ნაკაიძე

საკრებულოში დაკავებული თანამდებობა:     საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების 

კომისიის თავმჯდომარე

ფრაქციის წევრობა:  ,, ქართული  ოცნება” -დემოკრატიული საქართველო

კომისიის  (კომისიების) წევრობა: ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია

არჩევის წესი (მაჟორიტარის შემთხვევაში ოლქის მითითებით):  მე-6  ოლქი

საანგარიშგებო პერიოდი: 2018 წლის _II_ კვარტალი

განხორციელებული საქმიანობები:

1. საკრებულოს სხდომების რაოდენობა, რომლებშიც მონაწილეობდა ანგარიშის 

წარმდგენი 

    4                     

2. საკრებულოს ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა

   40

3. საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის 

წარმდგენმა

არცერთი

4. საკრებულოს კომისიების სხდომების რაოდენობა, რომელშიც მიღო მონაწილეობა 

ანგარიშის წარმდგენმა 

 12

5. კომისიების მიერ ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა

კომისიამ ჯამში სხდომებზე  43   საკითხი განიხილა



6. საკითხები, რომლებსაც კომისიების სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის 

წარმდგენმა კომისიის სხდომაზე ყველა საკითხს დაუჭირა მხარი

7. ანგარიშის წარმდგენის მიერ საკრებულოში ინიცირებული საკითხები 

არცერთი

8. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა

             32

9. ამ შეხვედრებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა

124

10.  მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოკვეთილი ძირითადი საკითხები

ეზოს სანიაღვრე და კანალიზაციის სისტემის მოწყობა, სოციალური და ჯანდაცვის 

დახმარების საკითხი; სავალო გზის მოწესრიგების საკითხი; პარკინგის პრობლემა; 

კაფე-რესტორნების გამწოვების საკითხი. სამასაჟო სალონების არსებობა; ეზოს 

განათება.

11. სხვა განხორციელებული საქმიანობები

მე-2 კვარტალში განხორციელებული საქმიანობის ჩამონათვალია

13 აპრილს აკაკი წერეთელის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში 

დედაენის დღისადმი მიძღვნილ პოეზზის საღამოს დასწრება;

24 აპრილს წიგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მუზეუმში დაცული 

უნიკალური წიგნების გამოფენის გახსნა;

9 მაისს მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ გმირებზე პატივის მიგება;

1 მაისს ანგისის სტადიონის გახსნა;

17 მაისს აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში გამართულ 

ღონისძიებაზე დასწერება;



31 მაისს ვიმყოფებოდი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ 

ჩატარებულ ტრენინგზე დეკლარაციის წესთან დაკავშირების თაობაზე.

1 ივნისს   ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მიძღვლი ღონისძიებაზე 

დასწრება;

7 ივნისს  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ლუკა ასათიანის სახელობის 

დარბაზში ბათუმისა და რუსთავის მუნიციაპალიტეტებს საკრებულოს შორის 

საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, 

ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმებაში მონაწილეობის მიღება.

13 ივნისს  სასტუმრო შერატონში NDI –ის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში 

მონაწილების მიღება, თემაზე ღია მმართველობობის პრინციპები და მაგალითები;

26 ივნისს  კი მონაწილეობა მივიღე გამწვანების აქციაში, სადაც 80 ძირი ცხენის 

წაბლას ნერგი დაირგო ვაჟა-ფშაველას რეაბილიტირებულ ქუჩაზე.

ეფექტი:

დავეხმარეთ მოსახლეობს ჯანდაცვისა და სოციალურ პროგრამების ჩართვაში. გამოცხადდა 

ტენდერი თერთმეტი ეზოს განათების მონტაჟის სამუშაოებზე.

განხორციელებული საქმიანობების შედეგად მიღებული შედეგი, მაგ. ანგარიშის წარმდგენის მიერ 

ინიცირებული რამდენი პროექტი იქნა მიღებული საკრებულოს მიერ, რა შესრულდა ამომრჩევლის 

წინაშე აღებული ვალდებულებებიდან

შემდეგი საანგარიშგებო პერიოდის ძირითადი პრიორიტეტები:

გასვლითი შეხვედრები მოსახლეობასთან, პრობლემური საკითხების აღრიცხვა, რომელთა 
მოგვარება შეიძლება 2019 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში.


