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1. ზოგადი ინფორმაცია საქმიანობის შესახებ 

 
საქმიანობის ანგარიში შედგენილია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის მე-9 მუხლის  მე-3 პუნქტის დ1 ქვეპუნქტის 

შესაბამისად და მოიცავს ინფორმაციას  გაწეული საქმიანობის შესახებ მისთვის 

მინიჭებული კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში, 

რომლის მეშვეობითაც უზრუნველყოფილია განხორციელებული აქტივობების 

შესახებ დაინტერესებული პირების ინფორმირება. 

 

 

 

1.1 საქმიანობა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოში: 

 

 

- ბათუმის მაჟორიტარი წევრი; 

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე; 

- ხაზინადართა საბჭოს თავმჯდომარე; 

- საფინანსო საბიუჯეტო და  ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის წევრი; 

- აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის წევრი; 

- ღია მმართველობის საბჭოს წევრი; 

- ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრი. 

 

 

 

2. თანამდებობრივი და   კანონშემოქმედებითი საქმიანობა 

 
 

               საანგარიშო პერიოდში  მონაწილეობა მიიღო: 

 

 10 პლენარული სხდომა; 

 25 ბიურის სხდომა;  

 5 ღია მმართველობის საბჭოს სხდომა; 
 37 კომიტეტის სხდომა  

 

 

საკომიტეტო ფორმატში ჯამში  განხილულ იქნა  73 საკითხი, 25 დასკვნა და 3 პეტიცია. 
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                   აქტივობა პლენარულ და კომიტეტის სხდომებზე: 

 

 პლენარულ სხდომებზე -8 კითხვა/განცხადება; 

 კომიტეტის სხდომებზე - 22 კითხვა/მოსაზრება. 

 

                ხაზინადართა საბჭო       
 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სათათბირო ორგანოს 

ხაზინადართა საბჭო ახორციელებს უმაღლესი საბჭოს საფინანსო საქმიანობის კონტროლს“. 

 
                               საანგარიშო პერიოდში ჩატარებულ იქნა ხაზინადართა საბჭოს 6 სხდომა.  

 

 

 

 

3. საზედამხედველო საქმიანობა 
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომებზე, 

მინისტრის საათის ფორმატში, მოსმენილ იქნა  საქმიანობის შესახებ შემდეგი ანგარიშები:  

   

  
 

 21 აპრილი, 2022 წელი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის -გიორგი სურმანიძის მოხსენება 

სამინისტროს საქმიანობის შესახებ; 

 21 აპრილი, 2022 წელი -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ნინო ნიჟრაძის 

მოხსენება სამინისტროს საქმიანობის შესახებ; 

 19 მაისი, 2022 წელი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის- მაია 

ხაჯიშვილის მოხსენება სამინისტროს საქმიანობის შესახებ; 

 10 ივნისი, 2022 წელი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის, აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის-  ჯაბა ფუტკარაძის მოხსენება 

სამინისტროს საქმიანობის შესახებ. 

 

 

 07 ივნისი, 2022 წელი - აჭარის ავტონომირი რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის შესახებ. 
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საკომიტეტო საქმიანობის ფარგლებში ანგარიშვალდებული ორგანოების მიერ 

წარმოდგენილი საქმიანობის  ანგარიშების მოსმენა/განხილვა: 

 

            საფინანსო საბიუჯეტო და  ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი: 

 
 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო 

დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციის მოსმენა „საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ პროგრამის ფარგლებში 

შესრულებული პროექტების შესახებ. ( 01.01.2021-30.11.2021წწ); 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიში; 

 სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2021 

წლის საქმიანობის ანგარიში; 

 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და 

მიმართულებების შესახებ ინფორმაციის განხილვა (2023-2026 წწ); 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო 

დაწესებულების-ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში 

და ინფორმაცია მიმდინარე წელს აჭარაში ტურისტული სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით; 

 სსიპ „ბათუმის ბულვარის“ 2021 წლის საქმიანობის ანგარიშის და მიმდინარე წელს ტურისტულ 

სეზონთან დაკავშირებით გაწეული სამუშაობის შესახებ ინფორმაციის მოსმენა; 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო 

დაწესებულება საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაცია  „საგზაო ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ პროგრამის ფარგლებში შესრულებული 

პროექტების შესახებ. ( 01.01.2022-22.12.2022წწ); 

 ა(ა)იპ ‘ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის“ 2021 წლის და 2022 წლის 10 თვის საქმიანობის თაობაზე 

ინფორმაციის განხილვა. 

 

აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტი 

 
 „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის 2022-2025 წლების პრიორიტეტები; 

 2021 წლის განმავლობაში ატმოსფერული ჰაერის, აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის, 

ჩამდინარე და  ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლის მონიტორინგის მიმდინარეობის 

შესახებ ანგარიში; 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სატყეო სააგნტოს 2021 წლის სამუშაოების მიმდინარეობის და 

მოსახლეობის სოციალური ჭრის შედეგად ხე-ტყით დაკმაყოფილების შესახებ ინფორმაცია; 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს 

2021 წლის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამების მიმდინარეობის და ბიუჯეტის შესრულების 

შესახებ ინფორმაცია; 

 ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრის“ 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამების მიმდინარეობის და 

შესრულების შესახებ ინფორმაცია (2021 წლის 01 დეკემბრისთვის); 

 ციტრუსოვანთა ნაყოფის დამზადებისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებათა 

მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია; 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური 

ანგარიში. 
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4. თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნო 
 

 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  თავმჯდომარის მოადგილის 

სამდივნო წარმოადგენს: 
 უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილისათვის უფლებამოსილების განხორციელებაში 

ხელის შეწყობა დარგობრივი/სექტორული რჩევების მიცემით, ინტელექტუალურ-ტექნიკური 

დახმარების გაწევითა და ორგანიზაციულ-მენეჯერული ფუნქციების შესრულებით; 

 უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის თათბირების, შეხვედრებისა და მიღებების (მათ 

შორის მოქალაქეთა მიღების)  ორგანიზება; 

 უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სახელზე შემოსულ კორესპონდენციებზე 

პასუხების მომზადება. 

 მაჟორიტარი დეპუტატის 2 წარმომადგენელი   მოქალაქეებთან მუშაობის ორგანიზების, 

შესაბამის საჯარო დაწესებულების კომუნიკაციისა და უფლებამოსილების ფარგლებში 

ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში მონაწილეობის მიზნით ახორციელებს მათზე 

დაკისრებულ უფლება-მოვალეობებს. 

 

 

 

4.1 მიღებული წერილები და განცხადებები. მათზე განხორციელებული რეაგირება; 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ფრქაცია კომიტეტებიდან,აპარატის 

სტრუქტურული ერთეულებიდან და თანაშრომლებიდან შემოსული კორესპონდენციის რაოდენობა 

და მათზე განხორციელებული რეაგირება 

თავმჯდომარის მოადგილე და მოადგილის სამდივნო  151  კორესპონდენცია 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსში შემოსული კორესპონდენციის რაოდენობა  

თავმჯდომარის მოადგილე და მოადგილის სამდივნო  177 კორესპონდენცია 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოში შემოსული მოქალაქეთა განცხადებების და 

მათზე განხორციელებული რეაგირების რაოდენობა 

თავმჯდომარის მოადგილე და მოადგილის სამდივნო  101  კორესპონდენცია 
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ინფორმაცია მოქალაქეთა განცხადებებზე რეაგირების თაობაზე 

  

 

 

თავმჯდომარის მოადგილის მიერ მიღებულ იქნა 218 მოქალაქე, რაზეც კომპეტენციის 

ფარგლებში განხორციელდა შესაბიმისი რეაგირება. 
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16%

38%

40%

3%3%

აჭარის ა/რ  ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

მერია

აჭარის ა/რ მთავრობის აპარატი

აჭარის განათლების, 

კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო

სოციალური მომსახურების 

სააგენტო

1 

კვარტალი

2 

კვარტალი

3 

კვარტალი

4 

კვარტალი

5 

კვარტალი

46

64

38
41

29
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5. ადგილობრივი ხელისუფლების და ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის    საქმიანობაში  ჩართულობა  
 

განხორციელებული აქტივობები: 

  

 სამუშაო შეხვედრები; 

 სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების შეფასება/დათვალიერება. 

 

 

3 თებერვალი 2022 წ.  
 შეხვედრა ჯავახიშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან. 

(აღნიშნულ ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის თხოვნით უახლოეს პერიოდში 

დაიწყება საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ასევე მიმდინარეობს ორი სოციალური სახლის 

მშენებლობა, რომლებიც ექსპლუატაციაში წელსვე შევა. უკვე დასრულდა რიგი ქუჩებისა 

და რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა, განხორციელდა სპორტული მოედნების 

რეაბილიტაცია, დამონტაჟდა ტრენაჟორები და საჭიროებისამებრ ჩატარდა 

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია). 

 

7 თებერვალი 2022 წ.  
 სამუშაო შეხვედრა ახალი ბულვარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების საკითხთან 

დაკავშირებით.   (შტორმის შედეგად დაზიანებული სანაპიროს აღდგენა და ამ 

მიმართულებით არსებული გამოწვევები).  

 

31 მაისი 2022 წ.   
 ქალაქ ბათუმის მერთან - არჩილ ჩიქოვანთან ერთად ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიმდინარე 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაათვალიერა. 

 

3 აგვისტო 2022 წ.  
 ქალაქ ბათუმის მერთან, არჩილ ჩიქოვანთან ერთად წყალარინების მაგისტრალური 

ქსელისა და სატუმბი სადგურების სამშენებლო სამუშაოებს გაეცნო. 

 

5 აგვისტო 2022 წ.  
 ქალაქ ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. N78ა-ში ხელმისაწვდომი საცხოვრისის პროგრამის 

ფარგლებში, ახლად აშენებულ ხუთსართულიან კორპუსის ახლადშესახლებული 40 

ოჯახს ახლამოსახლეობა მიულოცა. 

 
17 სექტემბერი 2022 წ.  

 ქალაქის ბათუმის მერთან -არჩილ ჩიქოვანთან ერთად ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე 

ახალი სკვერის მოწყობის სამუშაოებს   გაეცნო.                                                                          7 

https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid02iKJBjAoKhPMnDdnrV3AFrwLhbmrr59RpXUsFeXmHaiS8qdjNqbpUo3skWDhjFXzDl?__cft__%5b0%5d=AZVnRQWYnT_7TkrZ9_HQ7iZNli_CXSDuparEfX42hCQHef1IGRQ8pyBCzPA7VML_-tWfXxkFfd2RfcMLS_SxWg6DY9nlVeqwN2CwcJS5VfVlp1PgNLE4vv5Lx6536n8PpkUQjvXOTBy1pWYfmye7xeHv6ii3o83oeU-r-dZ-A63FtdBvjFb9bUqoZG0WbTxgpSI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid0tzxPo6RcrcRjjnNy853VstW9NBWkMHJDtrRi7QZiLWECmgPnyHWPRNHmCPRan6sdl?__cft__%5b0%5d=AZUdcB9OG88d0sqD7fG3dd30xNqeFSuRV3XllVhkg8J6q1okosnUh6sLGzv_5jMAtw182gygUZa6HfEmUY2PgS07RGhPxYi79cureRHf7BRNlzJPqKjyDgr8pjGju-fsH4XYZfNZSRnss3qpvD6pEmd-SZHfU3USe-n38hFMaSBqe_3F1mY2GH3CyVGHwr0bOk0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid02QnSaS8TmeQii2oeLNzuMpZdKvfAsbFvK2JRFUj9wmt2vL1KzFExdpT5AC1JLood6l?__cft__%5b0%5d=AZUY1cno92cUiQ5mWfP4CENsQWr3OlWmxuPzannTfFgRdB-S4EHfg62e8obmMNHp1Znsc2NfZThuMFgwzETMukHkwXOabJ0hRl9z6y2D6uSiycKa_A7NsXQEdUm2d1gW5Mpyoa2ah7mjYBkTiuttN4cRYa-itIpmFUpDmmab4JQMWdpVuyOfVZLrm8dBy7dbILU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid0qoWyECXQKjDV3fX1Yz1fcsXTLPcuXRtmFwXz35cofy1eXoZqn2gAX59waNujCAMGl?__cft__%5b0%5d=AZV5xJBmnWEP9wCqovp_pwtIJjXbAptWaFDGwxpszPqCqPtfTBBxMwfFB9TBCj3wRsuujed7gPF04MHfELhzXVoE9OBExv6Xp_n55FTWtt5iTcycA2Hp66iuqsCHYEyPMwxbTOTwiReq5YqaMYmk2enFOoR0f7puObcQvj35bzGXOpvJ3g94gTLJo_SqbRPpJg4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid02NMZUcgrW3t7sDiUgWL7KiykKg48hVKR5ngrekwKepYQHtEjGsXNseDbJQ9mT9Th8l?__cft__%5b0%5d=AZVh2kddtJgW2jCshwnvANGb7rBOtfJw5fXQfUwf5ifenxr11czVS_jYb1r-cTXREI47XzpiLVxojChPviBHpSR3H3F5X5-e7ra5vgMY5l5w83RUn3h5OoAyD2fw4EVHVdKl_OEUyF4LyN59cs5tL7G7qT127ltmm2y10vXEWTnTIv7s8PEwxym3oYaf7SaZ2bk&__tn__=%2CO%2CP-R
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28 სექტემბერი 2022 წ.  
 ქალაქ ბათუმის მერთან - არჩილ ჩიქოვანთან ერთად, პუშკინის ქუჩაზე ახალი სკვერის 

მოწყობისა და ლორიას ქუჩების კვეთაში  არსებულ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა 

სკვერში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო.  

 

 3 ოკტომბერი 2022 წ.    

 ქალაქ ბათუმის მერთან - არჩილ ჩიქოვანთან ერთად, ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ 

ახალი ბაღის გახსნის ღონისძიებას დაესწრო. 

 

23 ნოემბერი 2022 წ.   
 აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან - თორნიკე რიჟვაძესთან, ბათუმის მერთან - არჩილ 

ჩიქოვანთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ბაგრატიონის ქუჩის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობას ადგილზე გაეცნო. 

 
14 დეკემბერი, 2022  წ. 

 აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრთან- ჯაბა ფუტკარაძესთან და ბათუმის 

საკრებულოს თავმჯდომარესთან რამაზ ჯინჭარაძესთან ერთად „ოცნების ქალაქის“ 

პირველი ეტაპის სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნო.  „ოცნების ქალაქის“ 

ტერიტორიაზე სამი 12 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი აშენდა,      სადაც 

დაახლოებით 582 ბინა მოეწყობა. 

 

22 აგვისტო, 2022 წ. 
 თავმჯდომარის მოადგილის ინიციატივით და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების საფუძველზე, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების 

დროს 2021 წელს ტრაგიკულად დაღუპული,  საგანგებო სიტუაციების მართვის აჭარის 

სამმართველოს ბათუმის განყოფილების თანამშრომელის თორნიკე კიპაროიძის ხსოვნის 

უკვდავსაყოფად, ქალაქ ბათუმში,  26 მაისის ქ.N45 -ში მდებარე სახანძრო-სამაშველო 

შენობაზე განთავსდა მემორიალური დაფა.  

    

 

 

6. ცენტრალურ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა 

 
28 აპრილი 2022 წ.    

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 

მოადგილესთან - სოლომონ პავლიაშვილთან ერთად, ბათუმის რეგიონულ 

ლაბორატორიაში გამართულ სამუშაო შეხვედრას დაესწრო.  

განხილული იქნა მიმდინარე აქტუალური საკითხები, გაეცნო ლაბორატორიის 

შესაძლებლობებს, მიღწევებსა და სამომავლო გეგმებს.                                            8 

https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid0yVrnkW8Ja1kQowBsja21RxnogTVfhcAbZDcosRbCeFFMK6mSFuuP37KhD1epWYKyl?__cft__%5b0%5d=AZUreVuXhmCWCzI1lEouDGIRrt35DkK2NprCA52WdVxKq-XxbDXpHymyU93BYh8SoLN7HRWG4Sk0i1IiDPIsi9FSPM--eXHHrVm2G0PNUDX5g4UrPRtKZ4Qs-mwiF0RhW3Gfw7YnYRhjorEsYsEquP0JEVGVNBIpkIHC2zQUOrWX3S5GRX4rEWLqPCmFAhScOb8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid0hrS32Y2vkREHEs8WmTakCCN9nDnXL42TTEHgPqRegaMpR9iJE5AKo95nc1SVzK6gl?__cft__%5b0%5d=AZV_cVpdVtwBtKRexJtaaOd9IyMF2y8lZLEehlrRi1dhfZKa4G1Lm1mXCkszo_2ySCDd96iOwvuTu4sERmh7fW3FDw5oi149h4xD5RIhOwYIn-jpyDSJXpKPyI5LWBV5MbQKtIjsFSr96Q0TqgQeIYehXxdWOnlMz3aGz8jbKQ-Exes5SRK688Nhvz1E_2RY7Nw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid02parh5rK4EjK6w4bQKDoWzxLiy1LfNYgyj3cLYsMFKbgjaqcV9nV76jtar14d9v98l?__cft__%5b0%5d=AZUryPznR0efezMco-6awFfTRGwwBZLzzORiqJ1DWsTVp3pRjaoKMg047kzrb6RWT1GsxVZs_AIEgdCtR8QQZgaSut6eIujvFDp7YpJL5PUVU0NRuyFevSZuQS5smfWuEJ7ob7kA9XTrw1BWGX5CMBMQ0AwvI9qyTunotmSqxItlzOtb_-EZGnsVuHrpEGKxIl0&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid0PVCQawzKGdkAQNp29Pk8ecTFA5ukpXeUJjNf2SKUbJZ5LQjgyXeuR21gnMnaM85cl?__cft__%5b0%5d=AZUU0l4ZxJ2B1ta2Nv4idkcjj_evPe4JTp8wd_AWmesAqRsUizqrW0b-JOG6xlKEw1EROYZ2461OnG0qJmrY34uXN_nczfavQ4XUuMew3FN_jeYv17anoQCaTDtiFmklVAeT5xDRG0ncQqhTsgBbgEfSg1o1JN-HuQNwqtj72LpJqUqAGtCwmBocqvDe_dwt2Ks&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid0Tq9Kr2tBLhgj8ichPFCkLLewCwfZmdfvpHVaJrtQeBaDzuan6AZjc2ZEucVKRM3El?__cft__%5b0%5d=AZWvOeThL9WG9b5DPf0JQpmKOZaboH26vpOwgr6B5Fj9xyaoIYj4Tc5qkvtxb3bXYdSEw00Hsl-Qagpa2as15pjyq9yZwvfTEIkXPm3lKb1wdrFLfhY9y-dhIoWpTOkIFP1knqIfF5rmmGCRAL7Ctr6GxB95IS6Kmo70tNWb-9Uwa96d28yCOjW-epHU8xt-bOw&__tn__=%2CO%2CP-R


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ტიტე აროშიძის 

საქმიანობის ანგარიში 
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26 ივლისი 2022 წ. 

 მონაწილეობა მიიღო საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის 

გასვლით სხდომას რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტში გაიმართა. გასვლითი 

სხდომის ფარგლებში აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის - ზაზა შავაძის 

ინფორმაცია მოისმინეს 2021 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ და გაეცნენ 2022  

წლის პროგრამებს. 

 

 

 

7. ამომრჩევლეთა ჩართულობა, ანგარიშვალდებულება და 

ინფორმირება  

 
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა - ქალაქ ბათუმის სამაჟორიტარო ოლქში   55  

მისამართზე  და  დაახლოებით 3200  მოსახლესთან შეხვედრა. აღნიშნულ 

შეხვედრებზე მოსმენილ იქნა მათთვის  მიმდინარე  აქტუალური საკითხები და  

დასახულ იქნა მოგვარების გზები. ამასთანავე განხორციელდა მოსახლეობის 

ინფორმირება ქალაქში განსახორციელებელი  პროექტების  და არსებული 

პროგრამების შესახებ. 
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აეროპორტის ადმინისტრაციული 

ერთეული

აღმაშენებლის ადმინისტრაციული 

ერთეული

ბაგრატიონის ადმინისტრაციული 

ერთეული

ბაგრატიონი 1 ადმინისტრაციული 

ერთეული

ბათუმის სამრეწველო 

ადმინისტრაციული ერთეული

ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული 

ერთეული

გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული 

ერთეული

https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid0trz2HXyAvbXtdLrV9x2NK9uT3FWNnsyaXchLHwznmzHMkjw8Vvt3pr9RtGyZMjwGl?__cft__%5b0%5d=AZVv0Gbw1WuE3iRPn0hGXkEZEdlCVlpP-J3CTAVg-ZAgKDiwmZM4WAUhBKU3fqLKnI0j2MSiSM37-kMbVK-fkpexK9TzyItl1_rpfywTSb8WiwxpA-w0C1EgIAqWsz88tbHBo0qQvyr0DntM58guMppwgyosyvgTUN8h043wGyk9ZXY3kYB_GYqwwTdTNWkaLFs&__tn__=%2CO%2CP-R


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ტიტე აროშიძის 

საქმიანობის ანგარიში 
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8. ახალგაზრდებთან კომუნიკაცია  

  

 
 საკანონმდებლო ორგანოს როლის და ფუნქციების გაცნობის მიზნით შპს „კავკასიის 

ბიზნეს სკოლის“ მოსწავლეებს უმასპინძლა.   

 

 შეხვედრა შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტებთან. წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე: „საქართველო და 

ევროინტეგრაცია, სახელმწიფო ინსტიტუტების როლი ევროინტეგრაციის 

საკითხებში და ახალგაზრდების ჩართულობა“. 

 

 შეხვედრა აჭარის ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრის წარმომადგენლებთან.  

რომელთა შორისაც, გაცვლითი პროგრამით, აჭარაში მყოფი პოლონელი 

მოსწავლეები იმყოფებოდნენ ქალაქ ვროცლავიდან, 

 

 

 გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესათან დაკავშირებით ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის 

ფაკულტეტის სტუდენტებთან ერთად გონიოს სანაპირო ზოლის დასუფთავების 

ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა  

 

 
 

9. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან  და სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

 

 
31 იანვარი 2022 წ. 

 შეხვედრა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელთან  საქართველოში,  ღასან 

ხალილისთნ. შეხვედრა  თემაზე  ბავშვთა უფლებების დაცვა, მათ წინაშე არსებული 

გამოწვევების - ბულინგის, ძალადობის სხვა ფორმების აღმოფხვრა, სამოქალაქო 

საქმიანობაში მათი ჩართულობის გაზრდის უზრუნველყოფისათვის 

განსახორციელებელი აქტივობები და სკოლამდელი და ზოგადი განათლების 

გაძლიერების საჭიროებები. 
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https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid02zF74sY6tmw326jcv6huLYJTaoGY2B2b7awkB4TVnG4oy19rvqcHL23VDQzY4qTQTl?__cft__%5b0%5d=AZUypJUL_EvIeJHeGIYa36yziyJaC5bOYnyeQWftcJoFFdZ9GT_DOkK7y4Dp-EFB95p6RcD6oaOvMbX024rnn-Z1CnkjVJ2SfVZOWRBcd2Q-OfOh9Rk74EPfUT6I1mVfmFHT3KkODGzZWnFFmhBFIKlNS_V-EsdguRWNsLTVCapu9U6bbGxoHRP1_ddXlhjVDvQ&__tn__=%2CO%2CP-R


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ტიტე აროშიძის 

საქმიანობის ანგარიში 

 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნო 

                                                                                                                                  ტელ: +995(0) 32 228 54 82 

 

 
10 მარტი 2022 წ.   

 სამუშაო შეხვედრა, რომელიც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში 

- „საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება და საზღვაო ნარჩენების შემცირება შავი 

ზღვის ეკოსისტემის დასაცავად“ (LitOUTer) გაიმართა.  

სამუშაო შეხვედრა მიზნად ისახავდა პარტნიორი ქვეყნებისთვის პროექტის მიზნების, 

მისი მიმდინარეობის, განსახორციელებელი ღონისძიებების და მიღწეული შედეგების 

გაცნობას. ღონისძიებას პროექტის პარტნიორი ქვეყნების - საქართველოს, თურქეთის, 

რუმინეთის და ბულგარეთის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები 

ესწრებოდნენ. 

 

 13-14 ოქტომბერი 2022 წ.    

 ვიზიტი ბელგიის სამეფო დედაქალაქ - ბრიუსელში. ვიზიტის ფარგლებში ევროპის 

რეგიონთა გენერალური ასამბლეის სხდომას დაესწრო, გამართა შეხვედრები ევროპის 

რეგიონთა ასამბლეის მოქმედ და ყოფილ გენერალურ მდივნებთან - კრისტიან სპარსსა და 

მეთიუ მორსთან, ევროპარლამენტარ ლუკას მანდლსთან. ვიზიტის ფარგლებში 

განხილული იქნა - სამომავლო ურთიერთობები, პერსპექტივები, პრიორიტეტები და 

არსებული გლობალური გამოწვევების დაძლევის პოლიტიკის ცალკეული საკითხები.  

 

 
 

 

10. სოციალური ქსელი  

 
                  https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/ 

 

 სოც ქსელით შემოსული შეტყობინებები 

 
საანგარიშო პერიოდში ამომრჩევლების მიერ სოციალური ქსელის მეშვებით შემოსულია 131 

პირადი შეტყობინება, რაზეც კომპეტენციის ფარგლებში განხორციელდა შესაბამისი 

რეაგირება.  
 

 გვერდის გამომწერების რაოდენობა: 3326 
 

                   სოციალური ქსელის გამომწერების აუდიტორია 
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https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid09DPFVVTYPVgfUQfEgYqdK1Urkk4tN5gkkExDBD9rh3UTNgAqCHsT3VrBXoyzjYCvl?__cft__%5b0%5d=AZVqDvDXLAHI2UNdp90qQ4KeYJv9xY-YzYW2PImadfI9pNbRRD2qztodzAXhf1Fx_DoaJ22TqocbCXUEqa-8qKXFSvlfgaJcZhdCjmLLtE5EoD54aqc-m41vXdWEznxsEPoDJ3Bh_5t9oqIMcen5ih-kjkWO202QO802X3cFnYSBsndtB28YZcsvpNBTfP_OaP4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/posts/pfbid02HyY8n3hcpmEoyK7ePvNPfwAU648oAvivYpGWJuFVpBYPWDcfojXHotdvmdbTkpYMl?__cft__%5b0%5d=AZXLyXRcEZS6vrSs8ix16k6oew4N55tD4-V-vW4iKOFZ95PSVMpjoi4PqgeRFXQ6gE_NMjG4LFcGhveIa4OC0NsuSwLKqQLLlI_RaMnGZHDuW1IKRfT7Xk5rJtKWazdjhs40IO5XzQEOrV9iYblJGpD6ycyla1a2YLaj5CkNK6seS8ATtpacXTNzMYI-uFBHNfA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/GDTiteAroshidze/


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ტიტე აროშიძის 

საქმიანობის ანგარიში 

 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  თავმჯდომარის მოადგილის სამდივნო 

                                                                                                                                  ტელ: +995(0) 32 228 54 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      მამრობითი 53.50%              მდედრობითი - 46.50% 
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გამომწერთა ასაკი 


