
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის

დავით თედორაძის ანგარიში

საანგარიშო პერიოდი 01.09.2021 – 31.12.2022

საკანონმდებლო საქმიანობა:

კომიტეტის წევრობა: 

1. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტი;

2. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი ;
      
1.საანგარიშო პერიოდში,  განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკთხთა 
კომიტეტში ჩატარდა  და დავესწარი 10 სხდომას, მათ შორის 2 გასვლითი სხდომა; 
ჩართული ვიყავი კომიტეტის ეგიდით ჩატარებულ თემატურ მოკვლევაში.

      დავესწარი და მონაწილეობა მივიღე განათლების,მეცნიერების,კულტურისა და 
სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომებს  რომლებზეც განხილული იქნა.

      აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 
შესრულების წლიური და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური 
ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშები. 

    აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი 
კვარტლის შესრულების ანგარიში. 

     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სამი 
კვარტლის შესრულების ანგარიში და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023-2026 
წლების პრიორიტეტები.

2. საანგარიშო პერიოდში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში,  
ჩატარდა და დავესწარი  12 სხდომას, მათ შორის 4  გაერთიანებულს

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის ინფორმაცია სამინისტროს 2021 წელს გაწეული მომსახურებისა და
2022 წლის ღონისძიებების შესახებ;

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების
შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე ყოველკვარტალური ანგარიში (2022



წლის I, II და III კვარტალი);
• სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის
ინფორმაცია მიმდინარე და 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ;
• დასაქმების სააგენტოს ხელმძღვანელის ანგარიში მიმდინარე წლის საქმიანობის
შესახებ;
• საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაცია
მიმდინარე საქმიანობის შესახებ;
• 2021 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვა;
• 2023 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
პროექტის განხილვა;
• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
პროექტის და პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვა.

ფრაქციის წევრობა: „ქართული ოცნება“ 

საანგარიშო პერიოდში დავესწარი ფრაქციის სხდომას (16.12.2021).

პლენარული სხდომა: სულ ჩატარდა 12 სხდომა, ვესწრებოდი 12 პლენარულ სხდომას

სხვა აქტივობები:  

1. აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრთან შეხვედრაში თემაზე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა და 
სამედიცინოდაწესებულებების ხელმძღვანელთა ინფორმაცია სეზონური 
ვირუსულიდაავადებების შემთხვევათა მატებასთან დაკავშირებით;
2.მოვისმინე  სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაცია C 
(HCV) ჰეპატიტის პროგრამის მიმდინარეობისა და შედეგების თაობაზე;
3.მოვისმინე  აჭარის ავტონომური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის
ინფორმაცია ახალი კორონავირუსის (Covid 19) პანდემიის მასობრივი გავრცელების
თავიდან ასაცილებლად ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ.
4. მონაწილეობა მივიღე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს ბათუმის სამედიცინო ცენტრ BMC-ში, ფსიქიკური 
პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფის 
თაობაზეინფორმაციის მოსმენა- განხილვაში;
5. მონაწილობა მივიღე შშმ პირთათვის გარემოს ხელმისაწვდომობის შესწავლის თაობაზე 
თემატური მოკვლევაში.

ვესწრებოდი  ხულოს, შუახევის, ქედის  და ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტში ჩატარებულ 
ღონისძიებებს:

ა) ,,მაჭახლობა,, სახალხო დღესასწაული, ოქტომბერი, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

ბ),,შუამთობა,, სახალხო დღესასწაული, აგვისტო, ხულოს მუნიციპალიტეტი

გ),,შემოდგომა ქედაში,,-ღვინის ფესტივალი, ნოემბერი, ქედის მუნიციპალიტეტი

მივლინება უცხოეთში: 



08.04.2022 -15.04.2022 წ მივლინებით ვიმყოფებოდი მალტის რესპუბლიკაში საქართველოს 
მწერალთა კავშირის დელეგაციის შემადგენლობაში,მონაწილეობა მივიღე ქართული 
კულტურის დღეებისადი მიძღვნილ ღონისძიებებში.


