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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  წევრის ციცინო ჩხაიძის მიერ 2018 წელს 
გაწეული საქმიანობის შესახებ

ა ნ გ ა რ ი შ ი

მუნიციპალიტეტის დასახელება: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

სოფელი, თემი, დაბა: ქალაქის  ადმინისტრაციული ერთეული 

შეხვედრის ჩატარების  თარიღი: 23.07.2019 წელი  15:00 საათი

  შეხვედრას ესწრებოდნენ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს თავმჯდომარის 
მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი 
ნინო ძიძიგური,  საკრებულოს აპარატის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი 
სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში  მაია კუპატაძე, საკრებულოს 
აპარატის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი რუსუდან გვარჯალაძე 
და ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობა.

     საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძემ მიესალმა დამსწრე 
საზოგადოებას და აღნიშნა, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“ ავალდებულებს, საკრებულოს წევრს  რომ წელიწადში ერთხელ 
თავის ამომრჩეველს წარუდგინოს  გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში, რათა მოსახლეობა 
იყოს ინფორმირებული იმის შესახებ,  თუ რა  სამუშაო განხორციელდა ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში. 

     ანგარიშის წარდგენამდე საკრებულოს წევრი ციცინო ჩხაიძემ მიესალმა დამსწრე 
საზოგადოებას და მადლობა გადაუხადა ადგილობრივ მოსახლეობას მობრძანებისა და 
ჩართულობისთვის. მან  აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს საკრებულოს  რეგლამენტის 131-ე მუხლის 
შესაბამისად,  გათვალისწინებული მუშაობის ერთ-ერთი საპასუხისმგებლო ეტაპი - საკრებულოს 
წევრების მიერ წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის ანგარიშის ჩაბარება.   

მან განმარტა,  რომ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მიიღო 
მონაწილეობა და იყო  პარტია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს პარტიული 
სიით წარდგენილი კანდიდატი.

  მისი თქმით ეს არჩევანი იყო, ერთგვარი გამოწვევაც, უპირველესად საკუთარი თავისთვის 
ეჩვენებინა, როგორ შეძლო  მის მშობლიურ ქალაქში თავის დამკვიდრება, თუ როგორ იცნობს მას 
მისი კუთხე, რას ელოდება იგი და რას მიიღებს ამ  არჩევის შემთხვევაში. ციცინო ჩხაიძემ 



აღნიშნა,  რომ მოკლედ შეეცდება მოახსენოს   რა გააკეთა ამ ერთეული წლის მანძილზე  
საკრებულოს წევრის სტატუსით.

 ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსითა და საკრებულოს რეგლამენტით 
განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში უფლებამოსილებას 
ახორციელებდა როგორც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული 
ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე  და ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის  მერიის  „მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევის და 
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების 
პროგრამის“ კომისიის წევრი, ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე.

 საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო საკრებულოს 21 და ფრაქცია 
„ქართული ოცნება წევრი-დემოკრატიული საქართველოს“ 10 სხდომაზე, დაესწრო ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის  მერიის  „მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევის და 
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების 
პროგრამის“  5 კომისიას. 

მისი თქმით უფლებამოსილების განხორციელება დაიწყო იმ პრობლემებზე ზრუნვით, 
რომელიც გამოიკვეთა მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს და მოგვაწოდა ამომრჩეველმა - ეს 
იყო ქუჩების მოწესრიგება, მოასფალტება, კანალიზაციის მილების მოწესრიგება, საცხოვრებელი 
სახლების სახურავების შეკეთება, აღდგენა და გადახურვა, სპორტული მოედნების და სხვა სახის 
ობიექტების მოწყობა, დასუფთავების ეფექტიანი მართვა, წყალმომარაგების ქსელის 
გაფართოება, სოციალურ წესში ცვლილებების შეტანა. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი 
ადამიანების დახმარება, სოციალურ სააგენტოსთან შუამდგომლობა-შემწეობის დანიშვნისა და 
მოხსნის  შესახებ. ყველაზე მეტად ამომრჩევლებს აწუხებთ სოციალური ქულების მინიჭების 
საკითხი.

    2018 წლის 4 სექტემბერს ლანჩხუთის საკრებულოს თავჯდომარის ბრძანება N 201-ის 
საფუძველზე დაინიშნა გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავჯდომარედ. რის შემდეგაც კიდევ 
უფრო მიეცა იმის საშუალება რომ უფრო მეტი კონტაქტი, ურთიერთობა ჰქონოდა 
მოსახლეობასთან და ხალხთან. მან განმარტა, რომ საკრებულოს თანასწორობის გენდერულ 
საბჭოში თავდაპირველად გაერთიანებული იყო, მხოლოდ საკრებულოს დეპუტატები. მუშაობის 
პროცესში გამოიკვეთა, რომ საბჭო საჭიროებდა გაფართოებას და კვალიფიკაციური კადრის 
დამატებას. ამდენად დებულებაში შეტანილი იქნა ცვლილებები და დაემატა წევრები. ამჟამად 
გენდერულ საბჭოში გაერთიანებულია 9 წევრი, დღის წესრიგის შესაბამისად ხდება გენდერული 
საკითხების მიწოდება და გაცნობა მოსახლეობისათვის. მან განსაკუთრებული მადლობა 
გადაუხადა ამ შესაძლებლობისთვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს. 

      გენდერულმა საბჭომ გასულ წელს ჩაატარა ორი სხდომა, განხილულ იქნა საკითხები: 
,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმა, 
გენდერული საბჭოს ინსტიტუციების გაძლიერების მიზნით ,,ასევე იყო მსჯელობა ყოფილი 
სკოლა-ინტერნატის შენობაში თავშესაფრის გახსნის საკითხთან დაკავშირებით“.

საკრებულოს წევრის ციცინო ჩხაიძის თქმით,  2018 წლის 24 აპრილს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ტრეინინგ-სემინარები თემაზე ,,სახელმწიფო იცავს ოჯახში 



ძალადობის მსხვერპლს“ მოწვეული იყვნენ ოზურგეთისა და ჩოხატაურის გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს წევრების. ამ შეხვედრას გაცნობითი ხასიათი ჰქონდა, მოწვეული იქნა 
პროფესორი ლალი მოროშკინა აქტუალური თემით: ,,ასაკობრივი ზღვარი და ბედნიერების 
ფორმულა“ რომლის ავტორია ერიკ ერიკსონი. საბჭოს შეხვედრაზე სამომავლოდ დაისახა გეგმა, 
რომ გრანტის მოპოვების შემთხვევაში სხვადასხვა უსახური შენობა-ნაგებობები გამოყენებული 
იქნას მიზნობრივად, ასევე ადმინისტრაციულ ერთეულებში აუცილებელია მოსახლეობის 
აქტივობა და საბჭოს წევრების მიერ ინფორმაციის მიწოდება მათვის საჭირო საკითხებზე.

 გენდერული თანასწორობის საბჭოს ინიციატივით და საკრებულოს წევრების ჩართულობით 
საჩუქრები გადაეცათ  დღის ცენტრ „იავნანას“ აღსაზრდელებს. გენდერული თანასწორობის 
ტრეინინგ-სემინარებმა ცოდნის გაღრმავების გარდა, ძალიან ბევრ კომპეტენტურ ადამიანებთან 
დააკავშირა, არა მარტო თვითმართველობის და გენდერული თანასწორობის ექსპერტებს, არამედ 
კოლეგებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან, რაც გამოცდილების გაზიარების საუკეთესო 
საშუალება გახდა.

ასევე 2018 წლის 15 მაისს, თბილისში დაესწრო პირველ ეროვნულ კონფერენციას: 
„გენდერული თანასწორობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში - გამოწვევები და 
შესაძლებლობები“. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა, ერთი მხრივ, გენდერული თანასწორობის 
სფეროში მუნიციპალიტეტებს შორის კოორდინირებული მუშაობის ხელშეწყობა და მეორე 
მხრივ, თვითმმართველობის ორგანოებსა და ეროვნულ ხელისუფლებას შორის ერთიანი ხედვის 
ჩამოყალიბება.

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო ყველა თვითმმართველი ქალაქის და მუნიციპალიტეტის 
მერებმა, საკრებულოს თავმჯდომარეებმა, გენდერული თანასწორობის საბჭოების 
თავმჯდომარეებმა და მერიებში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელი 
პირებმა. ღონისძიება გახსნეს: პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ და 
გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარემ, თამარ ჩუგოშვილმა; ქალაქ თბილისის 
მერმა და საქართველოს თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტმა კახა 
კალაძემ; საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 
მოადგილემ, მზია გიორგობიანმა; პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ადამიანის უფლებებისა და 
გენდერული თანასწორობის საკითხებში და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის შესახებ უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარემ სოფო 
ჯაფარიძემ და ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის დირექტორმა ლორა ტორნტონმა.
    კონფერენცია ჩატარდა საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და 
საქართველოს თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ინიციატივით, ეროვნულ-
დემოკრატიულ ინსტიტუტისა (NDI) და გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) 
თანამშრომლობით.

2018 წლის 28 მაისს, ქ. თბილისში მიწვეულ იქნა  კონფერენციაზე ,,გენდერული 
მეინსტრიმინგი საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე". კონფერენციაში 
მონაწილეობდნენ ვიშეგრადის ქვეყნების ექსპერტები და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლები და 2018 წლის 28 ივნისს, შშმ პირების უფლებათა დაცვის დღესთან 
დაკავშირებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული საბჭოს 
ინიციატივით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საჩუქრად გადაეცათ ცურვისთვის 
საჭირო აღჭურვილობა.



2018 წლის 20 ივლისისს, ლანჩხუთი-ჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატის, ნინო წილოსანის, 
გენდერული თანასწორობის საბჭოს ინიციატივით და ეროვნულ–დემოკრატიული ინსტიტუტის 
(NDI) მხარდაჭერით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 
წევრებთან ერთად დაესწრო საინფორმაციო შეხვედრას. შეხვედრის ფარგლებში, გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს კოორდინატორმა, ანა წურწუმია-ზურაბიშვილმა ისაუბრა პარლამენტის 
გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე, საკანონმდებლო 
ცვლილებებზე, ინიციატივებსა და 2018-2020 წლების საბჭოს სამოქმედო გეგმის ძირითად 
პრიორიტეტებზე. 

2018 წლის 30 აგვისტოს  პროექტის "ქალები მართავენ ქვეყანას" ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფის 
შეხვედრა ყვარელში ჩატარდა, რომელსაც ესწრებოდა როგორც ლანჩხუთის გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე. საკრებულოს წევრ ქალთა ფორუმი, ადგილობრივ 
თვითმმართველობაში, გენდერული თანასწორობის მხარდასაჭერადაა შექმნილი, რომლის 
ავტორია მუნიციპალური მომსახურების უზრუნველმყოფთა ასოციაცია (mspa).

რაც შეეხება 2018 წლის 25 სექტემბერს, თბილისში გაიმართა საკრებულოს წევრ ქალთა 
ფორუმის მეხუთე კონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს წევრი ქალბატონები. დისკუსია გაიმართა ადგილობრივი ეკონომიკის 
განვითარების გენდერულ ასპექტებზე, სკოლამდელი განათლების რეფორმის მიმდინარეობასა 
და გამოწვევებზე. შეხვედრას საქართველოს ყველა რეგიონიდან საკრებულოების 150-მდე წევრი 
ქალი ესწრებოდა. საკრებულოს წევრ ქალთა ფორუმი 2013 წელს საქართველოს მუნიციპალური 
მომსახურების უზრუნველმყოფთა ასოციაციასთან თანამშრომლობის გზით შეიქმნა.

და ბოლოს მისი როგორც საკრებულოს წევრის და გენდერული საბჭოს თავმჯდომარის 
ერთადერთი მიზანია ფორუმის და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის საშუალებით  
მუნიციპალიტეტში გახსნილი იქნას სოციალური საწარმო და მოხუცთა თავშესაფარი 
მოსახლეობის საკეთილდღეოდ.

ლანჩხუთის მოამბის ჟურნალისტმა ლალი ლომაძემ  მადლობა გადაუხადა საკრებულოს წევრ 
ციცინო ჩხაიძეს წარდგენილი ანგარიშისთვის და აღნიშნა, რომ სოციალური საწარმოსა და 
მოხუცთა თავშესაფრის გახსნის იდეა ძალიან კარგია ,თუმცა კონტიგენტს დიდი ყურადღებით 
სჭირდება არჩევა.

შეხვედრის ბოლოს საკრებულოს წევრმა ქალბატონმა ციცინო ჩხაიძემ   მადლობა მინდა 
გადაუხადა თანადგომისთვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, პარტიას 
„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკრებულოს აპარატს. 

ციცინო ჩხაიძე

საკრებულოს წევრი
საკრებულოს წევრები


