
დანართი N1 

 

 

 

 

პერიოდი 
შეხვედრების საერთო 

რაოდენობა 

შეხვედრების 

ადგილი 

ქალაქი (უბანი, 

ქუჩა) 

დაბა (უბანი, 

ქუჩა) 

სოფელი 

ძირითადი იდენტიფიცირებული პრობლემები 

რა რეაგირება 

მოახდინა დეპუტატმა 

იდენტიფიცირებულ 

პრობლემებზე 

 

რა შედეგი მოჰყვა 

დეპუტატის რეაგირებას, 

მოგვარდა თუ არა 

პრობლემა 

 

2022 წელი 

 

მეორე 

კვარტალი  

 

01.04.2022 

- 

30.06.2022 

 

მითითებულ 

საანგარიშო პერიოდში 

შეხვედრების საერთო 

რაოდენობაა - 19 

 

✓ ქალაქი 

რუსთავი 

 

✓ ქალაქი 

თბილისი 

 

მითითებულ საანგარიშო პერიოდში 

მოქალაქეებთან შეხვედრები მიმდინარეობდა 

როგორც პირადად, ასევე ელექტრონული და 

სატელეფონო საშუალებების გამოყენებით. 

 

მითითებულ პერიოდში შეხვედრების 

ძირითადი თემატიკა ითვალისწინებდა შემდეგ 

მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს:  

 

✓ წინა კვარტლის მსგავსად გაგრძელდა 

შეხვედრები საქმიანობის სუბიექტების მიერ 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა 

გაფრქვევებთან დაკავშირებით 

თვითმონიტორინგის წარმოების ფარგლებში 

კონტროლის მექანიზმების გატარების 

საკითხებზე. 

 

✓ მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში 

მოქალაქეებთან შეხვედრის ფორმატში 

გამოიკვეთა გარემოს დაბინძურების 

მიმართულებით სხვა საკითხებიც, მათ 

შორის გამონაბოლქვთან მიმართებით, 

რასთან დაკავშირებითაც არსებულ 

გამოწვევებზე მუშაობა დაწყებულია. 

 

მითითებულ 

საანგარიშო 

პერიოდში 

იდენტიფიცირებულ 

ძირითად 

გამოწვევებთან 

დაკავშირებით 

შეხვედრების 

ფორმატში 

განხილული 

საკითხების 

შინაარსის 

გათვალისწინებით 

განსხვავებული იყო 

რეაგირების ფორმა 

და ფარგლები 

(რეაგირებების 

თაობაზე ზოგადი 

ინფორმაცია ასევე 

მითითებულია 

შეხვედრების 

აღწერილობაში) 

 

 

მიმდინარე პერიოდში 

გამართული 

შეხვედრების 

საფუძველზე, 

იდენტიფიცირებულ 

ყველა გამოწვევასთან, 

საჭიროებასა და 

პრობლემასთან 

დაკავშირებით 

კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული 

უფლებამოსილების 

ფარგლებში 

განხორციელდა 

შესაბამისი რეაგირება, 

მათ შორის შესაბამისი 

უწყებებისათვის 

ინფორმაციის 

მიწოდების, 

შუამდგომლობების, 

კონსულტაციებისა და 

რეკომენდაციების 

გაცემის გზით.  



 

✓ ასევე, მიმდინარე კვარტალშიც აქტიური იყო 

შეხვედრები რუსთავში, საწარმოო 

პროცესების საფუძველზე გამოწვეულ 

არასასიამოვნო სუნთან დაკავშირებით. 

აღნიშნულ საკითხზე რეაგირების მიზნით, 

საპარლამენტო კონტროლის 

განხორციელებისათვის რეგლამენტით 

მონიჭებული უფლებამოსილების 

ფარგლებში, გაიგზავნა პარლამენტის წევრის 

კითხვა საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან -  

გატარებული კონტროლის მექანიზმებისა და 

დაგეგმილი აღსრულების ღონისძიებების 

თაობაზე ინფორმაციის მიღების მიზნით. 

 

✓ინფრასტრუქტურული სამუშაოების 

დაგეგმვა-განხორციელების მიზნით, 

სამუშაო შეხვედრები გაიმართა 

მოქალაქეებთან და მათთან კომუნიკაციის 

საფუძველზე იდენტიფიცირებულ 

გამოწვევებთან დაკავშირებით შეხვედრების 

ფორმატში საკითხზე მუშაობა გაგრძელდა 

სახელმწიფო და ადგილობრივი (რუსთავის) 

ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. 

 

✓მითითებულ საანგარიშო პერიოდში 

გაგრძელდა შეხვედრები როგორც ქალაქ 

რუსთავის მაცხოვრებლებთან, ასევე 

მომართვების გათვალისწინებით სხვა 

დაინტერესებულ პირებთან, რის 

საფუძველზეც დაიდენტიფიცირდა არაერთი 

გამოწვევა და მიმართულება, რასთან 

დაკავშირებითაც, მათ შორის რიგ 

საკითხებზე ადგილობრივ 

აღნიშნულ ფორმატში 

გამოკვეთილ 

საკითხებთან 

მიმართებით, 

ტრადიციისამებრ 

შემუშავდა მოქალაქეთა 

საჭიროებების ნუსხა, 

რომლის ფარგლებშიც 

საანგარიშო პერიოდის 

დასრულების 

შემდგომაც, დღემდე 

გრძელდება ქმედითი 

ღონისძიებების 

შემუშავებისა და 

განხორციელების 

პროცესები. 

 

მიმდინარე პერიოდში 

მოქალაქეთა 

შეხვედრებისას 

გამოვლენილ 

აქტუალურ თემებზე 

არაერთი სამუშაო 

შეხვედრის 

საფუძველზე, 

მიმდინარეობს 

საკანონმდებლო 

ინიციატივაზე მუშაობა. 

 

 



მუნიციპალიტეტთან კომუნიკაციისა და 

კონსულტაციების საფუძველზე 

განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. 

აღნიშნულ გამოწვევებზე კომუნიკაცია და 

რეაგირების განხორციელების პროცესები 

დღემდე გრძელდება. 

 

✓ახალგაზრდებთან შეხვედრის ფარგლებში 

გამოიკვეთა ის პრიორიტეტული და 

საინტერესო მიმართულებები, რომლებთან 

დაკავშირებითაც გაგრძელდება სამუშაო 

შეხვედრები. 

 

✓ საგანმანათლებლო სფეროში არსებულ 

გამოწვევებთან დაკავშირებით შეხვედრის 

ფორმატში სამუშაო რეჟიმის პირობებში 

გამოიკვეთა რიგი ღონისძიებების გატარების 

მიზანშეწონილობა, მათ შორის დაიგეგმა 

სამოქმედო ნაბიჯები. 

 

 


