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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

განკარგულება	№25

2022	წლის	28	აპრილი

ქ.	ლანჩხუთი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	გენდერული	თანასწორობის	საბჭოს
ღონისძიებათა	2022-2023	წლების	სამოქმედო	გეგმის	დამტკიცების

შესახებ

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“	61-ე	მუხლის	პირველი	და	მეორე	ნაწილების	შესაბამისად,

მუხლი1.	 დამტკიცდეს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 გენდერული
თანასწორობის	 საბჭოს	 ღონისძიებათა	 2022-	 2023	 წლების	 სამოქმედო	 გეგმა
დანართის	შესაბამისად.

მუხლი	 2.	 განკარგულება	 შეიძლება	 გასაჩივრდეს	 ოზურგეთის	 რაიონულ
სასამართლოში,	 მისამართზე,	 ქ.	 ოზურგეთი,	 ი.	 სიორიძის	 ქ.	 N14	 მისი
ამოქმედებიდან	 ერთი	 თვის	 ვადაში	 საქართველოს	 კანონის	 „საქართველოს
ადმინისტრაციული	საპროცესო	კოდექსი“	მე–8	თავის	22–ე	მუხლის	მე–3	ნაწილის
შესაბამისად.

მუხლი	3.	განკარგულება	ძალაშია	ხელმოწერისთანავე.

ბესიკ	ტაბიძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



მიზანი ამოცანა საქმიანობა საქმიანობის  ინდიკატორი დაფინანსებ
ის წყარო

საქმიანობის  
პასუხისმგებ

ელი

პარტნი
ორი 

უწყება

შესრუ
ლების 
ვადა

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
საკრებულო  
ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტე
ტის მერია

2022-
2023წწ.

1.1.3.მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე 
გენდერული თანასწორობის საბჭოს 
საქმიანობისა და მუნიციპალიტეტში 

გენდერული თანასწორობის ამსახველი 
მასალების, კვლევების, 

პუბლიკაციებისა და ანალიტიკური 
მასალების გამოქვეყნება 

1.1.3. მუნიციპალიტეტის ვებ. 
გვერდზე გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს 
საინფორმაციო ველში 

დამატებულია გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს 

საქმიანობის ამსახველი და 
სამუშაო დოკუმენტები, 

კვლევები, რეკომენდაციები, 
ფოტო და ვიდეო მასალა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ღონისძიებათა 2022-2023 წწ. სამოქმედო გეგმა

1.1.1.ლანჩხუთის გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის 
ეფექტიანობის გაზრდა  და მისთვის 

დაკისრებული ფუნქციების 
შესრულების ხელშეწყობა

1.1.1.                                 ა. 
შექმნილია გენდერული 

თანასწორობის საბჭო     ბ. 
დადგენილია საბჭოს წევრების 

ფუნქციები

1.1.2.კოორდინირებული
მუშაობა საქართველოს

პარლამენტის
გენდერულ საბჭოსთან,

გენდერული
თანასწორობის საბჭოს

საქმიანობის
კოორდინაციისა და
თანამშრომლობის

გაძლიერება არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

1.1.2.                                ა. 
საქართველოს
პარლამენტის

გენდერულ საბჭოში გაგზავნილი 
წინადადებები და მათგან 

მიღებული რეკომენდაციები                   
ბ. თანამშრომლობა სხვადასხვა 

არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან და მათგან 

რეკომენდაციების მიღება

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
საკრებულო  
ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტე
ტის მერია

2022-
2023წწ.

1.1 
გაძლიერებულ

ია 
გენდერული 

თანასწორობის 
ინსტიტუციურ

ი მექნიზმი

ლანნჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერული 

თანასწორობის  
საბჭო



2022-
2023წწ.

1.2. 
მუნიციპალიტ

ეტის 
ორგანოების 

მიერ 
უზრუნველყო

ფილია  
გადაწყვეტილე

ბის მიღების 
პროცესში 
ქალისა და 
მამაკაცის 
თანაბარი 

მონაწილეობა

1.3.1 . გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს მიერ შემუშავებულია 
გენდერულ ჭრილში სტატისტიკური 

ინფორმაციის შეგროვებისა და 
სისტემატიზაციის ფორმები, მერიას 

მიეწოდება რეკომენდაციები და მერიის 
შესაბამის სამსახურებს დაევალებათ  

საბჭოსთვის სეგრეგირებული 
მონაცემების მიწოდება.

1.3.1.  შესაბამისი პირებისა და 
ორგანიზაციებისთვის 

გადაგზავნილი ფორმების 
შესაბამისად მომზადებულია 
სტატისტიკური მონაცემების 

ბაზა. მერიას მიწოდებული აქვს 
რეკომენდაციები და მერიის 

სამსახურების მიერ საბჭოსთვის  
წარმოდგენილია  

სეგრეგირებული მონაცემები.

ლანჩხუთის 
მუნციპალიტეტ
ის გენდერული 
თანასწორობის 

საბჭო     
ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტე
ტის მერია

2022-
2023წწ.

1.3. 
გენდერული 

სტატისტიკის 
დანერგვა

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
საკრებულო  
ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტე
ტის მერია       

ლანჩხუთის 
მუნისიპალიტე

ტის 
გენდერული 

თანასწორობის 
საბჭო

1.2.2. გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისას 

(საჯარო შეხვედრები , დისკუსიები , 
სოფლის  კრებები  და სხვა) გენდერული 
თანასწორობის ძირითადი პრინციპების 

გათვალისწინების ხელშეწყობა 

1.2.2. გენდერული თანასწორობის 
საბჭოს მიერ შემუშავებულია და 
გაგზავნილია რეკომენდაციები  

მერიის, ა(ა)იპების და 

საკრებულოს მიმართ 
გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში  განსხვავებული სქესის 
წარმომადგენელთა თანაბარი 

მონაწილეობის უზრუნველყოფის 
შესახებ

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერული 

თანასწორობის 
საბჭო

1.2.1. მუნიციპალიტეტის საკადრო 
პოლიტიკაში გენდერული მიდგომების 

გათვალისწინება

1.1.2. ა.                                                                                                                                                                                                                 
თვითმმართველობის

ორგანოებსა და
მუნიციპალიტეტის

მიერ დაფუძნებულ შპს-
ებში ა(ა)იპ-ებში ჩატარებულია

დასაქმებულთა
გენდერული კვლევა          ბ. 

პროფესიული
მომზადება-

გადამზადების
პროგრამებში 

გათვალისწინებულია ქალთა
და კაცთა თანაბარი

მონაწილეობა 



1.ლანჩხუთის 
მინიციპალი

ტეტში 
შექმნილია 

გენდერული 
თანასწორობი

ს  
უზრუნველყ

ოფის 
მდგრადი 

ინსტიტუციუ
რი და 

ორგანიზაცი
ული 

მექანიზმები

2022-
2023წწ.

1.4. მერიის 
სტრუქტურუ

ლი 
ერთეულებისა 
გენდერული 

აუდიტის 
დანერგვა 

1.5.1. მუნიციპალიტეტის გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს წევრებისა და 

გენდერულ საკითხებზე 
გამოყოფილ/დანიშნულ 

პასუხისმგებელ პირებისათვის 
ჩატარებულია სპეციალური 

ტრენინგები                             

1.5.1. ჩატარებული ტრენინგების 
და ტრენინგში მონაწილეთა 

რაოდენობა გენდერულ ჭრილში    

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერული 

თანასწორობის 
საბჭო

არასამთავ
რობო 

ორგანიზა
ციები

2022-
2023წწ.

1.4.1.მერიის სტრუქტურული 
ერთეულების  გენდერული აუდიტის 

ჩატარება

ლანჩხუთის 
მუნციპალიტეტ
ის გენდერული 
თანასწორობის 

საბჭო     
ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტე
ტის მერია

არასამთავ
რობო 

ორგანიზა
ციები

1.4.1.  შემუშავებულია 
გენდერული აუდიტის 

დანერგვისთვის საჭირო 
რეკომენდაციები და 

ინფორმაციები გამოთხოვილია 
მერიიდან

არასამთავ
რობო 

ორგანიზა
ციები

2022-
2023წწ.

1.5. 
გენდერულ 
საკითხებზე 

მუნიციპალიტ
ეტის 

თანამშრომლე
ბის 

ცნობიერების 
ამაღლება

1.5.3.ორგანიზებულია საინფორმაციო 
შეხვედრები თემაზე - ქალთა 

უფლებები,  ქალთა მიმართ და ოჯახში 

ძალადობა. ადრეული ქორწინება, 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირთა, მოხუცებულთა,  ბავშვთა 
უფლებები და სხვა  სამიზნე 

ჯგუფებთან: მერის წარმომადგენლები 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში, 

ბაღის პედაგოგები, ,  მერიას 
დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ის 

ხელმძღვანელები

1.5.3. ჩატარებული შეხვედრების 
რაოდენობა სამიზნე ჯგუფებთან 

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერული 

თანასწორობის 
საბჭო

არასამთავ
რობო 

ორგანიზა
ციები

2022-
2023წწ.

1.5.2. გენდერული თანასწორობის 
საკითხებზე საინფორმაციო 

შეხვედრები მუნიციპალიტეტის 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან

1.5.2 ჩატარებულია 
საინფორმაციო  შეხვედრები  

მუნიციპალიტეტის 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა 

გენდერული მგრძნობელობის 
ასამაღლებლად

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერული 

თანასწორობის 
საბჭო



2022-
2023წწ.

1.7.1. ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების მიერ 

გათვალისწინებულია სამოქალაქო 
სექტორის ჩართულობით  განხილული  

და მათ მიერ წამოჭრილი საკითხები 

1.7.1.განხილული და 
გათვალისწინებული საკითხების 

რაოდენობა.

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერული 

თანასწორობის 
საბჭო

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერული 

2022-
2023წწ.

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის  
გენდერული 

თანასწორობის 
საბჭო

2022-
2023წწ.

1.6.1.                                    ა. კვლევის 
ჩასატარებლად ადამიანური და 
ფინანსური რესურსის მოძიება                           
ბ.სამიზნე ჯგუფების შერჩევა

1.6.1.                                 ა. 
გადამზადებული კადრების 

რაოდენობა ბ.შერჩეული სამიზნე 
ჯგუფების რაოდენობა

1.6.2. კვლევის ჩატარება 
ფოკუსჯგუფებში

1.6.2. ჩატარებული კვლევა 
ფოკუსჯგუფებში

არასამთავ
რობო 

ორგანიზა
ციები

2022-
2023წწ.

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერული 

თანასწორობის 
საბჭო

არასამთავ
რობო 

ორგანიზა
ციები

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

1.6.3. მონიტორინგის განხორციელება
1.6.3. მონიტორინგის 

განხორციელება

1.6.მუნიციპალ
იტეტის 

ტერიტორიაზე 
ქალთა 

საჭიროებებისა 
და 

პრიორიტეტებ
ის კვლევა

1.7. 
გაძლიერებულ

ია 
თანამშრომლო

ბა  
გენდერული 

თანასწორობის 
სფეროში 
მოქმედ  

არასამთავრობ
ო 

ორგანიზაციებ
თან  და სხვა 

დაინტერესებ
ულ პირებთან 
სამოქალაქო 
სექტორიდან



2.2. ქალთა 
ეკონომიკური 
გაძლიერების 

მიზნით 
პროექტების 
დაფინანსება

2.1.2. ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერების კუთხით წარმოდგენლი 

დასაფინანსებელი პროექტების 
განხილვა და შუამდგომლობების 

მომზადება

2.1.2. დაფინანსებული 
პროექტების რაოდენობა

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის მერია       
ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტე
ტის 

გენდერული 
ანასწორობის 

საბჭო

2022-
2023წწ.

2. 
გენდერულა

დ 
ორიენტირებ

ული 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი,

მუნიციპალუ
რი 

პროგრამები 
და 

პროექტები 

2.1. 
გენდერული 

ასპექტების 
გათვალისწინე

ბით 
მუნიციპალურ
ი პროგრამების  

და 
პროექტების 

შემუშავება და 
განხორციელე

ბა

2.1.1.               ა.გენდერულ ჭრილში 
საბიუჯეტო ინიციატივების მომზადება 

და წარდგენა აღმასრულებელი 
ორგანოსთვის ბ.მუნიციპალიტეტის 
სპორტისა და კულტურის სფეროში 

არსებული პროგრამების გენდერული 
ანალიზი    

2.1.1.                                ა. 
გენდერულ ჭრილში მერიაში 

წარდგენილი  საბიუჯეტო 
ინიციატივების რაოდენობა                                 

ბ. ჩატარებულია 
მუნიციპალიტეტის სპორტისა და 
კულტურის სფეროში არსებული 

პროგრამების გენდერული 
ანალიზი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერული 
ანასწორობის 

საბჭო

2022-
2023წწ.

1. 8. 
შემუშავებული

ა 
გენდერულად 
ორიენტირებუ

ლი 
მუნიციპალურ

ი 
ახალგაზრდუ
ლი პოლიტიკა

1.8.1. ახალგაზრდების საჭიროებების 
დადგენის მიზნით ახალგაზრდებთან 

(მათ შორის შშმ პირებთან) 
შეხვედრების ჩატარება

1.8.1.                                 ა. 
ჩატარებული შეხვედრების და 

მათში მონაწილეთა რაოდენობა 
კატეგორიების მიხედვით და 

გენდერულ ჭრილში;  ბ. 
მიღებული რეკომენდაციები

გ. რეკომენდაციები ასახულია 
მუნიციპალურ პროგრამებში 

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის მერია       
ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტე
ტის 

გენდერული 
ანასწორობის 

საბჭო

2022-
2023წწ.



ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის მერია       
ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტე
ტის 

გენდერული 
ანასწორობის 

საბჭო

არასამთავ
რობო 

ორგანიზა
ციები

2022-
2023წწ.

3.გენდერულ
ი 

თანასწორობი
ს 

პრინციპების 
შესახებ 

მუნიციპალი
ტეტის 

მოსახლეობის 
ცნობიერება 

ამაღლება
3.3. 

რელიგიური 
უმცირესობები

ს 
წარმომადგენე

ლი 
მოსახლეობის 

გენდერულ 
საკითხებზე 

ცნობიერების 
ამაღლება

3.3.1. რელიგიური უმცირესობებით 
დასახლებულ სოფლებში 

საინფორმაციო შეხვედრებისა და 
დისკუსიების გამართვა

3.3.1. ჩატარებული შეხვედრების 
რაოდენობა

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერული 

თანასწორობის 
საბჭო

არასამთავ
რობო 

ორგანიზა
ციები

2022-
2023წწ.

2022-
2023წწ.

3.2.1. ქალთა უფლებებსა და 
გენდერული თანასწორობის 

საკითხებზე სკოლის მოსწავლეების, 
ახალგაზრდების და სკოლის 

პედაგოგების ინფორმირებულობის 
გაზრდის მიზნით ჩატარებულია 

შეხვედრები და დისკუსიები 
მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში 

3.2. ქალთა 
უფლებებსა და 

გენდერული 

თანასწორობის 
საკითხებზე 

სკოლის 
მოსწავლეების, 
ახალგაზრდებ
ის და სკოლის 
პედაგოგების 

ინფორმირებუ
ლობის 
გაზრდა

3.2. 1                                 ა. 
ჩატარებული შეხვედრების 

რაოდენობა                   ბ. 
შეხვედრებზე განხილული 
საკითხების რაოდენობა და 

ჩატარების სახეები 
(საინფორმაციო შეხვედრა, 
საჯარო დისკუსია, ფილმის 

ჩვენება, ქალთა გაძლიერების 

წარმატებული მაგალითები)

3.1.1. გენდერული ძალადობის 
წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის 
ფარგლებში ღონისძიებებისა და 

შეხვედრების ჩატარება

3.1. 
გენდერული 
ძალადობის 

წინააღმდეგ 16 
დღიანი 

კამპანია(25 
ნოემბერიდან 

10 
დეკემბრამდე)

3.1.1.ჩატარებული 
ღონისძიებების და შეხვედრების 

რაოდენობა

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის მერია       
ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტე
ტის 

გენდერული 
ანასწორობის 

საბჭო



3.4.1. ჩატარებული შეხვედრების 
რაოდენობა

ლანჩხუთის 
მუნიციპალი

ტეტის 
ბიუჯეტი

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერრული 
თანასწორობის 

საბჭო

არასამთავ
რობო 

ორგანიზა
ციები

4.მონიტორინ
გი და 

შეფასება

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტე

ტის 
გენდერრული 
თანასწორობის 

საბჭო

არასამთავ
რობო 

ორგანიზა
ციები

2022-
2023წწ.

4.1.1.                                 ა.   

გენდერული თანასწორობის 
საბჭოს მიერშემუშავებულია  

მონიტორინგისა და შეფასების 
ფორმები                                                 

ბ. ჩატარებულია მონიტორინგი 
და შეფასება და მიღებულია 

შესაბამისი რეკომენდაციები.

4.1.1.ა. გენდერული თანასწორობის 
საბჭოს მიერ მონიტორინგისა და 
შეფასების ფორმების შემუშავება                                                           

4.1.1.ბ.  მონიტორინგისა და შეფასების 
ჩატარება და რეკომენდაციების 

შემუშავება

4.1. სამოქმედო 
გეგმის 

კვარტალური 
მონიტორინგი 

და შეფასება

2022-
2023წწ.

3.4. ადრეული 
ქორწინების 
პრევენცია

3.4.1.. სკოლის მოსწავლეებთან 
ჩატარებულია საინფორმაციო 

შეხვედრები ადრეული ქორწინების 
პრევენციის ხელშესაწყობად


