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ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაწეული მუშაობის
შესახებ ანგარიშის მოსმენის თაობაზე

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით 
დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში (2016 წლის 01 იანვრიდან  
2016 წლის 31 დეკემბრამდე), თანახმად დანართი №1-სა.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

გურამ ანანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე



დანართი №1

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარის ანგარიში საკრებულოს მუშაობის შესახებ

საანგარიშო პერიოდი
2016 წლის 01 იანვრიდან  2016 წლის 31 დეკემბრამდე

მიმდინარე მოწვევის ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობა 2016 წლის 
განმავლობაში იყო ნაყოფიერი. საკრებულო აქტიურად თანამშრომლობს ქედის 
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან, ერთობლივი მუშაობით მიღებული იქნა 
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები საკრებულოს მიერ, რომლის განხორციელება ხელს 
უწყობს მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკურ განვითარებას. 

პრაქტიკამ ცხადყო, რომ კანონშემოქმედებით საქმიანობას  სჭირდება პროცედურების 
მაქსიმალურად დაცვა და პუნქტუალობა,   საკითხების მომზადებაში არამარტო  
დაინტერესებული მხარეების, არამედ საკრებულოს თითოეული წევრის მეტი ჩართულობა, 
რაც ამცირებს ხარვეზების და შეცდომების დაშვების შესაძლებლობას. 

საკრებულოს მიერ  მიღებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები 
როგორიცაა:  ჯამრთელობის დაცვის ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცება, 
კულტურული და სპორტული ღონისძიებების დაფინასების მიზნობრივი პროგრამების 
დამტკიცება.

პირველად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით დაიწყო ქედის 
მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმარებითი დავალების მომზადება, რაც ხელს 
შეუწყობს მოსახლეობისათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო საცხოვრებელი და სამოღვაწეო 
გარემოს
შექმნას, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, კულტურული 
მემკვიდრეობისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და ტურიზმის განვითარებას, 
მუნიციპალიტეტის რეგიონალურ და ქვეყნის სტრუქტურებში სრულფასოვან
ინტეგრაციიას.

შეიძლება ითქვას, რომ საკრებულომ თავისი საქმიანობის პროცესში მნიშვნელოვნად 
სრულყო მუშაობა რეგლამენტის შესაბამისად. კერძოდ, ეს ეხება საკრებულოს სხდომაზე 
განსახილველი საკითხების კომისიებში წინასწარ განხილვას, საკითხებზე შესაბამისი 
დასკვნების მომზადებას, ოქმების წარმოებას და ა.შ.

მნიშვნელოვანია, რომ არ მომხდარა საკრებულოს სხდომებზე განსახილველად 
წარმოდგენილი საკითხების ხელოვნურად შეფერხება, პირიქით,   ვცდილობთ, 
მაქსიმალურად  შემჭიდროებულ ვადებში მოხდეს საკითხების განხილვა და შესაბამისი 
გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც საჯაროა და ხელმისაწვდომი ყველა 
დაინტერესებული პირისათვის. 

2016 წელს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადგილობრივი მოქალაქეების 
მიერ  შემოსული იყო ოთხი საკითხი პეტიციის განხილვის თაობაზე,  კერძოდ:

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის 26 აგვისტოს №238/04-ით 
რეგისტრირებული იქნა ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო უსაფრთხოების 
სარკეების მოწყობის (შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა) თაობაზე პეტიციის წარდგენის 
შესახებ განცხადება.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში  2016 წლის 26 აგვისტოს №241/04-ით 
რეგისტრირებული იქნა  ქედის მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ავტომობილების 



პარკირების ადგილების გამოყოფის, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და 
პროცედურების ამოქმედების თაობაზე პეტიციის წარდგენის შესახებ განცხადება.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის 26 აგვისტოს №239/04-ით 
რეგისტრირებული იქნა  ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ყველა საჯარო 
საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურით აღჭურვის 
თაობაზე პეტიციის წარდგენის შესახებ განცხადება.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2016 წლის 26 აგვისტოს №240/04-ით 
რეგისტრირებული იქნა  ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სოფლებში, 
დაბაში და ტერიტორიულ ერთეულებში აბრებისა და ნიშნულების მოწყობის თაობაზე 
პეტიციის წარდგენის შესახებ განცხადება.

პეტიციები განხილული იქნა საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე და ბიუროს 
გადაწყვეტილებით წარმოდგენილი საკითხები გადაეცა ქედის მუნიციპალიტეტის 
გამგებელს განსახილველად.

ასევე შექმნილია ორგანიზაციული და მატერიალურ-ტექნიკური პირობები 
მოქალაქეთა მიღების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების სხდომებში მოქალაქეთა 
მონაწილეობისა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის გამჭვირვალობისთვის.

წარმოგიდგენთ სტატისტიკურ მონაცემებს საკრებულოს მიერ გასული თორმეტი  
თვის მანძილზე გაწეული საქმიანობის შესახებ.

1.  მონაცემები საკრებულოს ბიუროს სხდომების 
შესახებ                                                        

ა. საანგარიშო პერიდოში ჩატარებული საკრებულოს ბიუროს სხდომების რაოდენობა: 
28  

ბ. საკრებულოს  ბიუროს   მიერ განხილული საკითხების რაოდენობა:125
გ. საკრებულოს ბიუროს მიერ საკრებულოს სხდომაზე გატანილი საკითხების 

 რაოდენობა:107
2. მონაცემები საკრებულოს სხდომების შესახებ
ა. საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული საკრებულოს სხდომების რაოდენობა: 25
მათ შორის:
ა.ა.  მორიგი სხდომების რაოდენობა:12
ა.ბ. რიგგარეშე სხდომების რაოდენობა: 13
ა.გ. დახურული სხდომების რაოდენობა: 0
ბ. საანგარიშო პერიოდში საკრებულოს სხდომებზე განხილული საკითხები, მათ 

შორის:
ბ.ა.  მორიგ სხდომაზე განხილული საკითხების რაოდენობა: 73
ბ.ბ. რიგგარეშე სხდომაზე განხილული საკითების რაოდენობა: 34
ბ.გ. დახურულ სხდომაზე განხილული საკითხების რაოდენობა: 0
გ. საანგარიშო პერიოდში  მიღებული განკარგულების რაოდენობა: 88
დ. საანგარიშო პერიოდში  მიღებული დადგენილების რაოდენობა: 21
გ. საანგარიშო პერიოდში  მიღებული დადებითი გადაწყვეტილებების რაოდენობა:  86
დ. საანგარიშო პერიოდში მიღებული გადადებული საკითხების რაოდენობა: 1 (№8 

განკარგულება).
ე. საანგარიშო პერიოდში უარყოფითი გადაწყვეტილებების რაოდენობა:  1 (№5 

განკარგულება)
3. მონაცემები საკრებულოში შემოსული განცხადებების რაოდენობის შესახებ



ა. საკრებულოში შემოსული მოქალაქეთა ინდივიდუალური განცხადებების 
რაოდენობა: 92

ბ. საკრებულოში შემოსული მოქალაქეთა კოლექტიური განცხადებების რაოდენობა: 6
4. მონაცემები საკრებულოში მოქალაქეთა მიღების შესახებ
ა. საკრებულოს სხდომაზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა: 18
ბ. საკრებულოს სხდომაზე მოქალაქეთა მიერ გაკეთებული განცხადებების 

რაოდენობა: 2 
გ. საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ მიღებული მოქალაქეთა რაოდენობა: 490

5. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის შესახებ                                                   
ა. მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შესახებ

 
ბ.  მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების არდაკმაყოფილების შესახებ

გ. მონაცემები საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის შესახებ

საჯარო ინფორმაციის  
გაცემის  მოთხოვნათა  საერთო 

რაოდენობა

დაკმაყოფილებული 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა

გადაწყვეტილების 
მიმღები საჯარომო 

სამსახურე (სახელი, გვარი, 
თანამდებობა)

ინფორმაციის 
დამუშავებისა 

დაგაცემის 
ხარჯების ჯამი

19 19

ქედის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 

თავმჯდომარე  –  ამირან 
ცინცაძე

0

არ 
დაკმაყოფილებული 

მოთხოვნების 
რაოდენობა

უარის თქმის 
საფუძვლები
(შესაბამისი 

საკანონმდებლო
აქტები)

გადაწყვეტილებს 
მიმღები საჯარო 

მოსამსახურე 
(სახელი, გვარი, 
თანამდებობა)

გასაჩივრებასთან
დაკავშირებულიხ

არჯები

მომჩივანი მხარის 
სასარგებლოდ 

სასამართლოს მიერ  
დაკისრებული  თანხის 

ოდენობა

0 0 0 0 0

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის 
მოთხოვნათა რაოდენობა

გადაწყვეტილების მიმღები საჯარო 
მოსამსახურე (სახელი, გვარი, 

თანამდებობა)

0 0



 
დ. სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნათა დაკმაყოფილების 

შესახებ:
 

შემოსული საჯარო 
ინფორმაციის 
მოთხოვნები 

კატეგორიების 
მიხედვით

საჯარო 
ინფორმაციის  

გაცემის  
მოთხოვნათა  

საერთო 
რაოდენობა

დაკმაყოფილებულმ
ოთხოვნათა 
რაოდენობა

არდაკმაყოფილებულ 
მოთხოვნათა 
რაოდენობა

ასლის მოსაკრებლის 
ინფორმაციის 

დამუშავებისა და 
გაცემის ხარჯების 

ჯამი

საქართველოს
მოქალაქე

0 0
0

0

უცხო ქვეყნის 
მოქალაქე

0 0                      0 0

მოქალაქეობის 
არმქონეპირი

0 0         0 0

ორგანიზაცია 
დაწესებულება

12 12 0 0

მედიასაშუალება 
(ბეჭდვითი, ონლაინ, 

სატელევიზიოსაშუალ
ება) / ჟურნალისტი

0 0 0 0

დიპლომატიური 
წარმომადგენლობა/

საერთაშორისო 
ორგანიზაცია

0 0 0 0

ადმინისტრაციული 
ორგანო

5 5 0 0


