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ზოგადი მიმოხილვა

            საქმიანობა უმაღლეს საბჭოში:
- ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე
- ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის წევრი
- გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია „ქართული ოცნება“ 
არის უმაღლესი საბჭოს პოლიტიკური სუბიექტი, რომელშიც უმაღლესი საბჭოს 
წევრები საერთო მსოფლმხედველობრივ და ორგანიზაციულ საფუძველზე 
ნებაყოფლობით ერთიანდებიან საერთო პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად. 
   ფრაქციის ამოცანაა, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს უმაღლესი საბჭოს 
კანონშემოქმედებით და მაკონტროლებელ საქმიანობაში, ხელი შეუწყოს ფრაქციის 
წევრთა შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენას და მათი აქტიურობის გაზრდას.
   ფრაქციის მიზანია პოლიტიკური პლატფორმის განხორციელება და ფრაქციის 
წევრთა შეჯერებული აზრის გამოხატვა უმაღლესი საბჭოს უმთავრესი ფუნქციის 
კანონშემოქმედებითი საქმიანობის განხორციელებისას.

საკანონმდებლო საქმიანობა

o კომიტეტის სხდომა

   როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის წევრი საანგარიშო 
პერიოდში კომიტეტის მიერ გამართული 5 სხდომიდან დავესწარი 2 სხდომას, ხოლო 
დანარჩენ 3 სხდომაზე ჩამანაცვლეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 
საბჭოს სხვა წევრებმა.

o ბიუროს სხდომა

   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს მიერ საანგარიშო 
პერიოდში ჩატარებული 28 სხდომიდან დავესწარი 17 სხდომას.

o პლენარული სხდომა

 2021 წლის 18 ნოემბრის პლენარულ სხდომაზე მოვისმინე 1.აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი 
„საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო 
ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე - საქართველოს პარლამენტში წარდგენის შესახებ“; 2.აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი 
„საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის შესაბამისად, საკანონმდებლო 
ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის პროექტის „გრანტების შესახებ“ 
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე - საქართველოს 
პარლამენტში წარდგენის შესახებ“; 3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 



უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2021-
2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“; ასევე, აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარული და გარემოს 
დაცვის, ადამიანის უფლებათა დაცვის, საფინანსო-საბიუჯეტო და 
ეკონომიკურ საკითხთა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტების ანგარიშები გაწეული საქმიანობის შესახებ.

 2021 წლის 16 დეკემბრის პლენარულ სხდომაზე განვიხილეთ 
1.ოპოზიციური პარტიის დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების ვადამდე 
შეწყვეტა; ასევე, მოვისმინე 2.„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 
წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის პროექტი და მოხსენება მიმდინარე წლის რესპუბლიკური 
ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე; 3.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა 
და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე; 4.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი „აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“; 5.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 
დადგენილების პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციის 45-ე მუხლის 
შესაბამისად, საკანონმდებლო ინიციატივის წესით საქართველოს კანონის 
პროექტების „მაჭახლის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის 
შესახებ“ და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 6.აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის, ასევე საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო 
საკითხთა კომიტეტების ანგარიშებს.

 2022 წლის 7 ივნისის პლენარულ სხდომაზე მოვისმინე აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის შესახებ.

 2022 წლის 10 ივნისის პლენარულ სხდომაზე მოვისმინე აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის ჯაბა ფუტკარაძის 
მოხსენება სამინისტროს საქმიანობის შესახებ; ასევე, აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიში.

 2022 წლის 16 ივნისის პლენარულ სხდომაზე განვიხილეთ 1.აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი 
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის 
ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“; 2.აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი „საჯარო 
ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, პირობებისა და საჯარო 



ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის 
დამტკიცების შესახებ“; ასევე, მოვისმინე საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2021 ლის საქმიანობის 
ანგარიში.

 2022 წლის 27 სექტემბრის პლენარულ სხდომაზე ფარული კენჭისყრით 
ავირჩიეთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 
კომისიის სამი წევრი.

 2022 წლის 15 დეკემბრის პლენარულ სხდომაზე მოვისმინე 1.აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“; 2.აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილების შესახებ“; 3. 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 
პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 
რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“.

o ფრაქციის სხდომა

   2021 წლის 16 დეკემბერს ჩავატარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 
საბჭოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ სხდომა, სადაც განვიხილეთ მიმდინარე 
პოლიტიკური საკითხები.
   

მოქალაქეთა მიღება, კორესპონდენციები

 საანგარიშო პერიოდში, ინდივიდუალური შეხვედრის ფარგლებში, მივიღე 47 
მოქალაქე; აქტიურ რეჟიმში კონსულტაციებს ვაწარმოებდი 
ტელეკომუნიკაციით.

 როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფრაქცია „ქართული ოცნების“ 
თავმჯდომარემ საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უწყებებიდან, დაწესებულებებიდან, არასამთავრობო და კომერციული 
ორგანიზაციებიდან მივიღე და დავამუშავე 20 კორესპონდენცია.

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებიდან, 
აპარატის სტრუქტურული ერთეულებიდან და თანამშრომლებისგან მივიღე და 
დავამუშავე 125 კორესპონდენცია.

 საანგარიშო პერიოდში, როგორც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს წევრმა მივიღე მოქალაქის ერთი, ხოლო როგორც ფრაქცია 
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ მოქალაქეთა 139 განცხადება და 
განვახორციელე შესაბამისი რეაგირება.



გასვლითი ღონისძიებები

 2022 წლის 1-3 ივლისს, ვესწრებოდი ქალაქ ინეგოლში გამართულ კავკასიის 
ხალხთა ფოლკლორის ფესტივალს. ფესტივალის ფარგლებში შეხვედრები 
გაიმართა ინეგოლისა და ბურსას მერებთან, ასევე ინეგოლის გამგებლებთან.

 2022 წლის 21-26 ნოემბერს სამუშაო შეხვედრები გავმართე ქობულეთის, 
ბათუმის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, 
რომლის მიზანი იყო აჭარის რეგიონის მასშტაბით არსებული გამოწვევებისა და 
გადაჭრის გზების განხილვა.


