
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   

წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის  

ანგარიში 

 

საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი  - ამირან დევაძე; 

თანამდებობის დასახელება  - ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე. 

ფრაქციის დასახელება   - ფრაქცია  „ქართული ოცნება;  

კომისი(ებ)ის დასახელება - ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სამანდატო, 

საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე.  

არჩევის წესი (მაჟორიტარული ოლქის მითითებით) მაჟორიტარი ზვარეს ადმინისტრაციულ 

ერთეულში.  ქედის N80 საარჩევნო ოლქი; 

საანგარიშო პერიოდი - 2017 წლის 20 ნოემბრიდან  2018 წლის 15 სექტემბრამდე; 

ანგარიშის ტიპი (რიგითი, რიგგარეშე)  - რიგითი; 

1. საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობა 

სულ საკრებულოს სხდომების რაოდენობა  - 18 

საკრებულოს სხდომაზე დასწრება - 18;  

2. სულ კომისიის სხდომების რაოდენობა  - 13; 

3. სულ ფრაქციის სხდომების რაოდენობა - 3; 

ფრაქციის სხდომებზე დასწრება - 3; 

4. საკრებულოს წევრის მიერ ინიციირებული საკითხები: 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის 

კომისიის თავმჯდომარის ამირან დევაძის მიერ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში 

ინიცირებულია ხუთი საკითხი; 

5. ინიციირებული საკითხებიდან მიღებულ იქნა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს -   

დადგენილებები; 

6. საკრებულოს წევრის მიერ მხარდაჭერილი მნიშვნელოვანი საკითხები: 

საანგარიშო პერიოდში ანუ 2017 წლის 20 ნოემბრიდან დღემდე ქედის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოში განხილულია  163 საკითხი, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

მხარდაჭერილია 158 საკითხი და  დადებითად გადაწყდა, ხოლო 6 საკითხს მხარი არ 

დაუჭირა. 

7. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა: 



საანგარიშო პერიოში ამა თუ იმ საკითხებზე მიღებული ყავს 130 მოქალაქე; 

შეხვედრებზე მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობა 250;                                            

მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოთქმული ძირითადი საკითხები: 

მოქალაქეებთან შეხვედრისას და მათ მიერ დაყენებული პრობლემური საკითხები 

მრავალმხრივია, კერძოდ: დაუსაქმებელი ახალგაზრდები, შესაკეთებელი გზები, 

შეწყვეტილი სოციალური დახმარება,  და ა. შ. 

8. მოქალაქეთა პრობლემებზე საკრებულოს წევრის რეაგირების ფორმები (მათ შორის, 

დადებითად გადაწყვეტილი კონკრეტული საკითხები) 

ადმინისტრაციული ერთეულის არაერთ მკვიდრს გაეწია ფინანსური დახმარება 

მედიკამენტების შესაძენად. 

II. საკრებულოს წევრის მიერ საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული სხვა საქმიანობა  

მონაწილეობას ღებულობს არაერთ ღონისძიებებში, აწყობს შეხვედრებს ამომრჩეველთან, 

რომლებსაც შეძლებისდაგვარად უწევს დახმარებას, ეცნობა სამომავლო პრიორიტეტებს და 

აძლებს დაგეგმარების სწორ მიმართულებს, რომელიც მოსახლეობისთვის იქნება მისაღები 

და მისასალმებელი. 

 

შევსების თარიღი :17.09.2018    

წარდგენის თარიღი: 17.09.2018 


