
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   
წევრის საქმიანობის წარდგენისა და ამომრჩეველთან საჯარო შეხვედრის  

ანგარიში 
 

საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი  - რეზო თურმანიძე;

თანამდებობის დასახელება  - ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო
საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე;

ფრაქციის დასახელება   - ფრაქცია  „ქართული ოცნება;

კომისი(ებ)ის დასახელება - ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო საბიუჯეტო
კომისია;

არჩევის წესი (მაჟორიტარული ოლქის მითითებით)პროპორციული, ქედის N80 საარჩევნო
ოლქი;

საანგარიშო პერიოდი - 2017 წლის 20 ნოემბრიდან  2018 წლის 12 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  - 8;

3. სულ ფრაქციის სხდომების რაოდენობა - 3;

ფრაქციის სხდომებზე დასწრება - 3;

4. საკრებულოს წევრის მიერ ინიციირებული საკითხები:

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის
რეზო თურმანიძის მიერ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ინიცირებულია ერთი
საკითხი, კერძოდ: „ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო საბიუჯეტო
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2014
წლის 14 ივლისის N7 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“;

5. ინიციირებული საკითხებიდან მიღებულ იქნა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს -

დადგენილება;

6. საკრებულოს წევრის მიერ მხარდაჭერილი მნიშვნელოვანი საკითხები:

საანგარიშო პერიოდში ანუ 2017 წლის 20 ნოემბრიდან დღემდე ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოში განხილულია  163 საკითხი, ამათგან 157 საკითხს მხარი დაუჭირა და
დადებითად გადაწყდა, ხოლო 6 საკითხს მხარი არ დაუჭირა.

7. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა:



საანგარიშო პერიოში ამა თუ იმ საკითხებზე მიღებული ყავს 132 მოქალაქე; 

შეხვედრებზე მონაწილე მოქალაქეთა რაოდენობა 304;                                            

მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოთქმული ძირითადი საკითხები: 

მოქალაქეებთან შეხვედრისას და მათ მიერ დაყენებული პრობლემური საკითხები 
მრავალმხრივია, კერძოდ: დასაქმების პრობლემა, გაჭირვებული სოციალური ყოფა, 
შეწყვეტილი სოციალური დახმარება და ა. შ. 

8. მოქალაქეთა პრობლემებზე საკრებულოს წევრის რეაგირების ფორმები (მათ შორის, 
დადებითად გადაწყვეტილი კონკრეტული საკითხები) 

სოფელ ინაშარიძეებში მერაბ და მიხეილ შარაძეებთან მისასვლელ გზაზე გაკეთდა 
გაბიონი.სოფლის მცხოვრებს შარაძე უმიანს გაეწია დახმარება გადაუდებელი ოპერაციის 
ფინანსებთან დაკავშირებით, მოსახლეობას გაეწია დახმარება იალაღებზე მისასვლელი 
გზების შეკეთებისა და ელ სადენების აღდგენაში,რამოდენიმე ოჯახს გაეწია დახმარება 
გეოლოგიური შემოწმების თვალსაზრისით. 

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 :12.09.2018    

წარდგენის თარიღი: 12.09.2018 

 


