
დანართი №1 

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის სამუშაო გეგმა 
 

 

ი ა ნ ვ ა რ ი 

 

1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაო გეგმის დამტკიცება. 

(მომხს: თ. ფეიქრიშვილი) 

 

2. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. 

(მომხს: გ. რობაქიძე) 

 

თ ე ბ ე რ ვ ა ლ ი 

 

1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ს. პარუნაშვილის ანგარიში 2010   

     წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 

(მომხს: ს. პარუნაშვილი) 

 

2. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების 

რწმუნებულებთან შეხვედრები და მათ დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე 

არსებული პრობლემების შესახებ. 

(მომხს: თ. კიკაბიძე) 

 

3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა 

და მობილიზაციის სამსახურის უფროსის თ. თუმანიშვილის ინფორმაცია 

წვევამდელთა გაწვევის საქმეში არსებული მდგომარეობის შესახებ. 

(მომხს: ი. გავაშელაშვილი) 

 

მ ა რ ტ ი 

 

1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასმელი წყლის 

სისტემების მდგომარეობის შესახებ. 

(მომხს: მ. ფაილოძე) 

 

2. ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საგაზაფხულო ხვნა-         

თესვისათვის მზადყოფნის მდგომარეობის შესახებ. 

(მომხს: ზ. ბერიძე) 

 



3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარის ინფორმაცია - ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა, 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

სამსახურში არსებული ვითარების შესახებ. 

(მომხს: ი. გავაშელაშვილი) 

 

ა პ რ ი ლ ი 

 

1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის 

შესრულების შესახებ. 

(მომხს: გ. რობაქიძე) 

 

2. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების 

დირექტორის ნ. სინაურიძის ინფორმაცია გაწეული მუშაობის შესახებ. 

(მომხს: ი. გავაშელაშვილი) 

 

3. ადგილობრივი მეწარმეების საქმიანობაში არსებული პრობლემების შეახებ. 

(მომხს: თ. კიკაბიძე) 

 

მ ა ი ს ი  

 

1. ტერიტორიული წრმუნებულების ინფორმაციის მოსმენა გაწეული 

მუშაობის შესახებ. 

(მომხს: მ. ფაილოძე) 

 

2. საირიგაციო სისტემების მომზადება სეზონისათვის და არსებული 

პრობლემების დაძლევის შესახებ. 

(მომხს: ზ.ბერიძე) 

 

3. ადგილობრივი ფერმერების საქმიანობაში არსებული პრობლემების შესახებ. 

(მომხს: თ. კიკაბიძე) 

 

ი ვ ნ ი ს ი 

 

1. ადიგენის მუნიციაპლიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების 

შესახებ. 

(მომხს: გ. რობაქიძე) 

 

2. ალპურ საძოვრებზეარსებული მდგომარეობის შესახებ. 



(მომხს: ზ. ბერიძე) 

 

3. ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმგდომარის ინფორმაცია 

გაწეული მუშაობის შესახებ. 

(მომხს: თ. კიკაბიძე) 

 

ი ვ ლ ი ს ი 

 

1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და  

ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია 

მარცვლეული კულტურების დროულად აღების საქმეში არსებული 

მდგომარეობის შესახებ. 

(მომხს: ზ. ბერიძე) 

 

2. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, სპორტის, ძეგლთა 

დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის უფროსის ინფორმაცია 

გაწეული მუშაობის შესახებ. 

(მომხს: ი. გავაშელაშვილი) 

 

3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია გაწეული 

მუშაობის შესახე. 

(მომხს: რ. აფრიამაშვილი) 

 

ა გ ვ ი ს ტ ო 

 

1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების, საბავშვო ბაღებისა და 

ორგანიზაცია-დაწესებულებების ზამთრისათვის მზადყოფნის შესახებ. 

(მომხს: ი. გავაშელაშვილი) 

 

2. ტერიტორიული რწმუნებულების ინფორმაციის მოსმენა 2011-2012 

სასწავლო წლისათვის მზადყოფნის შესახებ. 

(მომხს: მ. ფაილოძე) 

 

3. ვეტ-სამსახურის ურფროსის ინფორმაცია გაწეული მუშაობის შესახე. 

(მომხს: ი. გავაშელაშვილი) 

 

ს ე ქ ტ ე მ ბ ე რ ი 

 



1. ადიეგენის მუნიციაპკიტეტის საკრებულოს მიწაზე საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია გაწეული მუშაობის 

შესახებ. 

(მომხს: თ. ფეიქრიშვილი) 

 

2. ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ზამთრის სეზონისათვის 

მზადყოფნის შესახებ. 

(მომხს: მ. ფაილოძე) 

 

3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საციალურ საკითხთა კომისიის 

თავმჯდომარის ინფორმაცია სპორტულ და მუსიკალურ სკოლებში 

არსებული ვითარების შესახებ. 

(მომხს: ი. გავაშელაშვილი) 

 

ო ქ ტ ო მ ბ ე რ ი 

 

1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის მესამე კვარტლის 

შესრულების შესახებ. 

(მომხს: გ. რობაქიძე) 

 

2. ადიგენის მუნიციაპლკტეტის საშემოდგომო ხვნა-თესვის საქმეში 

არსებული პრობლემების შესახებ. 

(მომხს: მ. ფაილოძე) 

 

3. ადიგენის მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებში 

მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. 

(მომხს: ი. გავაშელაშვილი) 

 

ნ ო ე მ ბ ე რ ი 

 

1. ფრაქცია „მაჟორიტარების“ 2011 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. 

(მომხს: მ. ფაილოძე) 

 

2. ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის 

შესახებ. 

(მომხს: გ. რობაქიძე) 

 

3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა 

და მობილიზაციის სამსახურის უფროსის თ. თუმანიშვილის ინფორმაცია 

წვევამდელთა გაწვევის საქმეში არსებული მდგომარეობის შესახებ. 



(მომხს: ი. გავაშელაშვილი) 

 

დ ე კ ე მ ბ ე რ ი 

 

1. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯვის 

გეგმების მდგომარეობის შესახებ. 

(მომხს: გ. რობაქიძე) 

 

2. ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის 

ინფორმაცია გაწეული მუშაობის შესახებ. 

(მომხს: თ. კიკაბიძე) 

 

3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაცია გაწეული 

მუშაობის შესახე. 

(მომხს: რ. აფრიამაშვილი) 

 


