
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ზურაბ უსტიაშვილის მიერ 2020 
წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში

საკრებულოს წევრი (თანამდებობის პირი) ზურაბი უსტიაშვილი 

თანამდებობის დასახელება იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე 

ფრაქციის დასახელება „ფრაქცია ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ 

კომისიის დასახელება იურიდიულ საკითხთა კომისია, საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომისია 

არჩევის წესი (მაჟორიტარული ოლქის მითითებით მე-11 საარჩევნო ოლქის 
პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატი.

საანგარიშო პერიოდი - 2019 წლის 1 ნოემბრიდან 2020 წლის 01 ნოემბრამდე.

ანგარიშის ტიპი (რიგითი, რიგგარეშე) რიგითი

I. საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა

1. სულ საკრებულოს სხდომების რაოდენობა 16 სხდომა,  

საკრებულოს სხდომებზე დასწრება 16 სხდომა 

2. იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომების რაოდენობა 8 სხდომა მათ შორის, 
მონაწილეობა მიიღო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის 11 სხდომაში.

სხდომებზე დასწრება 8 იურიდიულ საკითხთა კომისიაში,  11  საფინანსო 
საბიუჯეტო საკითხთა კომისიაში.

განხილული საკითხების რაოდენობა-11

3. სულ ფრაქციის სხდომების რაოდენობა 6 ფრაქციის სხდომა

ფრაქციის სხდომებზე დასწრება 6 ფრაქციის სხდომა

4. საკრებულოს წევრის მიერ ინიციირებული საკითხები

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში სტაჟირების გავლის წესის და სტაჟირების 
გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის დამტკიცების შესახებ .“ 
დადგენილების პროექტი

ინიციირებული საკითხებიდან მიღებულ იქნა 1 დადგენილება.

5. საკრებულოს წევრის მიერ მხარდაჭერილი მნიშვნელოვანო საკითხები 

1. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში სტაჟირების გავლის წესის და სტაჟირების 
გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის დამტკიცების შესახებ .“



2. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში ადგილობრივი 
მნიშვნელობის გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზების წესების დამტკიცების 
თაობაზე.“

3. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ზონირებისა და ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ.“

4. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

5. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარების 2020 წლის 
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“

6. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის 
ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“

7. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სტაჟირების გავლის წესის და 
სტაჟირების გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის დამტკიცების 
შესახებ“.

6. ის საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს წევრმა მხარი არ დაუჭირა.

7. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა და შეხვედრებზე მონაწილე

მოქალაქეთა რაოდენობა 1000

8. მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოთქმული ძირითადი საკითხები

1. ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები. 

2. წყალთან დაკავშირებული პრობლემები.

3. ბაღების რეაბილიტაციის საჭიროებები.

4. ქალაქში კორპუსების ავარიული მდგომარეობები და უბნის მოწესრიგება (სკვერი, 
მოედანი)

9. მოქალაქეთა პრობლემებზე საკრებულოს წევრის რეაგირების ფორმები

აღნიშნული პრობლემები განიხილა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბიუროს სხდომაზე, აისახა ოქმში, რომელიც შემდგომ მიმართვის სახით გაეგზავნა 
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიას დროული რეაგირებისთვის. პრობლემების 
მოგვარებას მონიტორინგს უწევს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

(მათ შორის, დადებითად გადაწყვეტილი კონკრეტული საკითხები)

II. საკრებულოს წევრის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული სხვა 
საქმიანობა
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