
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრის
ვლადიმერ მგალობლიშვილის გაწეული საქმიანობის 

ა ნ გ ა რ ი შ ი 
01.09.2021-31.12.2022

საქმიანობა უმაღლეს საბჭოში:
საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი - წევრი 

(თავმჯდომარე);
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტი - წევრი;
ღია მმართველობის საბჭო - წევრი;
ფრაქცია „ქართული ოცნება“ - წევრი.

საკანონმდებლო ინიციატივები:
1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების 
შეტანის შესახებ“ (№09-01-08/22, 24.11.2021);

მიღებულია უმაღლესი საბჭოს მიერ 16.12.2021 წელი; გამოქვეყნებულია 
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე - 20.12.2021 წელი.

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/24, 02.03.2022);

მიღებულია უმაღლესი საბჭოს მიერ 21.04.2022 წელი; გამოქვეყნებულია 
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე - 26.04.2022 წელი.

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი - 
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (№09-01-
08/33, 22.09 2022).

მიღებულია უმაღლესი საბჭოს მიერ 15.12.2022 წელი; გამოქვეყნებულია 
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე - 19.12.2022 წელი.

მონაწილეობა უმაღლესი საბჭოს პლენარულ, კომიტეტებისა და ღია მმართველობის 
საბჭოს სხდომებში; სხდომებზე გატანილი საკითხები (მომხსენებელი):

უმაღლესი საბჭოს პლენარული სხდომა - 7; სხდომებზე გატანილი საკითხი 
(მომხსენებელი) - 9;

საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა - 14; 
სხდომებზე გატანილი საკითხი (მომხსენებელი) - 18;

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის სხდომა 
- 10;

ღია მმართველობის საბჭოს სხდომა - 4; სხდომებზე გატანილი საკითხი 
(მომხსენებელი) - 1.

საქართველოს პარლამენტის პლენარულ/კომიტეტების სხდომებზე მომხსენებლის 
სტატუსით წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივები:

1. საქართველოს კანონის პროექტი „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№07-2/55, 21.06.2021). 

მომხსენებელი საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა - 07.09.2021;



საქართველოს კანონი (№930-VIმს-Xმპ) „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ მიღებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ - 
07.09.2021 წელი; გამოქვეყნებულია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე - 
09.09.2021 წელი.

2. საქართველოს კანონის პროექტი „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№07-2/89, 19.11.2021). 

მომხსენებელი საქართველოს პარლამენტის:
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი - 31.01.2022 წელი.
რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი - 31.01.2022 წელი.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი (წამყვანი):
I მოსმენა – 08.02.2022 წელი;  
II მოსმენა - 28.02.2022 წელი;
პლენარული სხდომა:
I მოსმენა - 16.02.2022 წელი;
II მოსმენა - 29.03.2022 წელი;
III მოსმენა - 12.04.2022 წელი.
საქართველოს კანონი (№1483-VIIIმს-Xმპ) „გრანტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ მიღებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ - 
12.04.2022 წელი; გამოქვეყნებულია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე - 
19.04.2022 წელი.

3. საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (№07-2/88, 19.11.2021). 

მომხსენებელი საქართველოს პარლამენტის:
რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი - 11.03.2022 წელი.
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი - 23.03.2022 წელი.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი (წამყვანი): 
I მოსმენა – 28.03.2022 წელი;  
II მოსმენა - 21.04.2022 წელი;
III მოსმენა - 20.05.2022 წელი.
პლენარული სხდომა:
I მოსმენა - 12.04.2022 წელი;
II მოსმენა - 26.04.2022 წელი;
III მოსმენა - 09.06.2022 წელი.
საქართველოს ორგანული კანონი (№1647-VIIIმს-Xმპ) „ნორმატიული აქტების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ მიღებულია 
საქართველოს პარლამენტის მიერ - 09.06.2022 წელი; გამოქვეყნებულია საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე - 23.06.2022 წელი.

შეხვედრები საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების, საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების 
წარმომადგენლებთან:

სამუშაო შეხვედრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი 
ხელისუფლების შესაბამისი დაწესებულებების წარმომადგენლებთან დავით გაბაიძისა და 
ვლადიმერ მგალობლიშვილის ავტორობით მომზადებულ და პარლამენტის მიერ 
მიღებული „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 



საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სიახლის გაცნობისა და პრაქტიკაში 
დანერგვის მიზნით.

საკონსულტაციო შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტებისა 
და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან „მუზეუმების 
შესახებ“ და „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონებში 
განსახორციელებელ შესაძლო ცვლილებებთან დაკავშირებით. 

მოქალაქეთა მიღება/მოქალაქეთა განცხადებები:
მიღებული მოქალაქე - 38;
მიღებული (განხილული) განცხადება - 30. 

ვლადიმერ მგალობლიშვილი

საბჭოს წევრი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები


