
საკრებულოს წევრის საქმიანობის 
ყოველკვარტალური ანგარიში 

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება:   ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 

საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი: ირაკლი  მიქელაძე

საკრებულოში დაკავებული თანამდებობა: /არა/

ფრაქციის წევრობა: ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

კომისიის  (კომისიების) წევრობა: იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია; 

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია.

არჩევის წესი (მაჟორიტარის შემთხვევაში ოლქის მითითებით):  პატრიული სიით

საანგარიშგებო პერიოდი: 2017-2018 წწ ნოემბერი - მარტი

განხორციელებული საქმიანობები: 

1. საკრებულოს სხდომების რაოდენობა, რომლებშიც მონაწილეობდა ანგარიშის წარმდგენი 

საკრებულოს ოთხი სხდომა - 20ნოემბერი; 21 ნოემბერი; 15 თებერვალი; 27 თებერვალი; 16 

მარტი; 30 მარტი.

2. საკრებულოს ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა  

20 ნოემბერი-8 (რვა) საკითხი; 21 ნოემბერი- 5 (ხუთი) საკითხი;15 თებერვალი-20 (ოცი) 

საკითხი; 27 თებერვალი -2(ორი) საკითხი.  16 მარტი -20 (ოცი) საკითხი. 30 მარტი- 10 

(ათი) საკითხი. სულ 65   (სამოცდახუთი) საკითხი.

3. საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის 

წარმდგენმა:  ყველა წარმოდგენილ საკითხს დაუჭირა მხარი.

4. საკრებულოს კომისიების სხდომების რაოდენობა, რომელშიც მიღო მონაწილეობა 

ანგარიშის წარმდგენმა : იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია 4 (ოთხი) 

სხდომა.  ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია 2 (ორი) სხდომა.

5. კომისიების მიერ ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა

იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია 57(ორმოცდა ჩვიდმეტი) საკითხი. 

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისია 8 (რვა) საკითხი.



6. საკითხები, რომლებსაც კომისიების სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის 

წარმდგენმა:    ყველა წარმოდგენილ საკითხს დაუჭირა მხარი.

7. ანგარიშის წარმდგენის მიერ საკრებულოში ინიცირებული საკითხები 

წარმოდგენილ კვარტალში არ ყოფილა პირადად ჩემს მიერ  ინიცირებული კონკრეტული 

საკითხი

8. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა

  გავმართე 5 (ხუთი) საჯარო შეხვედრა ღია ცის ქვეშ ამომრჩეველთან წინასწარ
შედგენილი დღის წესრიგის გარეშე .

9. ამ შეხვედრებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა

        თითორულ შეხვედრას ესწრებოდა მინიმუმ 10 (ათი) ამომრჩეველი.

10. მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოკვეთილი ძირითადი საკითხები

     ძირითადი საკითხები რომლითაც ინტერესდებოდა ამომრჩეველი გახლდათ  

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან დაკავშირებული  თემები, დასაქმება, მუნიციპალიტეტის 

განვითარების სამომავლო პერსპექტივები, ზოგადი პოლიტიკური გარემო ჩვენს რეგიონში.

11. სხვა განხორციელებული საქმიანობები

     ამომრჩევლისთვის გაწეული  კონსულტაციები სხვადასხვა თემაზე, დაკავშირებული მათ 

მიერ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სტრუქტურებისთვის მიმართვის შემთხვევაში.  

ამომრჩეველთათვის, შეხვედრების ორგანიზებისთვის ხელისშეწყობა  მუნიციპალიტეტის 

სამსახურების სხვადასხვა დონეზე.

შედეგი, ეფექტი:

  დაკვალიანებული, მადლიერი ამომრჩეველი.

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:

     შეხვედრების რაოდენობის გაზრდა, ამომრჩეველთან მეტი აქტივობა მათ ინტერესს 

მიკუთვნებულ საკითხთა გადაწყვეტისათვის ხელშეწყობის მიზნით.


