
 
 

 
  

                               ვანის  მუნიციპალიტეტის    გენდერული თანასწორობის საბჭოს  

                                                                        ო ქ მ ი  N1 

 

              ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. N65                                                           18 ივნისი 2018 წელი 

            12 : 00 საათი 

 

  ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომას 

თავმჯდომარეობდა ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

თავმჯდომარე-საკრებულოს თავმჯდომარე-ალექსანდრე ლილუაშვილი; 

 სხდომას ესწრებოდა ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს  11 

წევრი:   

 

1. ალექსანდრე ლილუაშვილი-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს 

თავმჯდომარე-ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე; 

2. გელა ჩიკვაიძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი-

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო 

საკითხთა და ეთიკის  კომისიის  თავმჯდომარე; 

3.  ეთერი ჭიჭინაძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი-ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება 

„კონსერვატორები“-ს თავმჯდომარე; 

4.  თამარ დვალიშვილი-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი-ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება 

მრეწველები-ს“ თავმჯდომარის მოადგილე; 

5.  ნიკოლოზ დვალიშვილი-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს წევრი-ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორე რანგის 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმაძღვანელი ადამიანური რესურსების 

მართვისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი; 



 
 

 
  

6.  მარინა ღვინიანიძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი-ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მეორადი სტრუქტურული 

ერთეული იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის 

უფროსი; 

7.  ნათია ძოძუაშვილი-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი-ვანის მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე; 

8.  გიორგი ივანიაძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი-ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე; 

9.  სალომე ფახურიძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი-ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მესამე კატეგორიის 

პირველი რანგის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ და საორგანიზაციო საკითხთა 

განყოფილების უფროსის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში; 

10.  მიხეილ სვანაძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი-ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოცილურ საკითხთა სამსახურის უფროსი; 

11. თამარ ძნელაძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი-საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირების 

ვანის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, სალხინოს საჯარო სკოლის 

პედაგოგი; 

 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომაზე დამსწრე  წევრთა ხელმოწერების სია თან 

ერთვის. 

          /დანართი N1/ 

 

  საპატიო მიზეზით სხდომას არ ესწრებოდნენ: თამარ შენგელია, მამუკა ნამიჭეიშვილი, 

გონერი მეფარიშვილი. 



 
 

 
  

                                                    დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი 

         მოისმინეს: 

 

1. გენდერული თანასწორობის  საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა; 

2. გენდერული თანასწორობის  საბჭოს მდივნის არჩევა;                                                     

3.  გენდერული თანასწორობის  საბჭოს სამუშაო შეხვედრების განრიგისა და 

სამომავლო აქტივობების დაგეგმვის პერიოდულობის განსაზღვრა;  

 

დაადგინეს:  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

  

 

 

 მოისმინეს:  

 

1. გენდერული თანასწორობის საბჭოს პირველ საკითხთან დაკავშირებით გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარემ ალექსანდრე ლილუაშვილმა გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს წევრებს განუმარტა, რომ არჩეული უნდა იქნას  გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და წევრებს სთხოვა დაესახელებინათ 

კანდიდატურა. 

  გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებმა გელა ჩიკვაიძემ და ეთერ ჭიჭინაძემ    

დაასახელეს გიორგი ივანიაძის კანდიდატურა. 

დღის წესრიგის პირველ საკითხს უყარეს კენჭი.                              

                                                             

                                                            მომხრე -10 

წინააღმდეგი - არცერთი 

დაადგინეს: 



 
 

 
  

1. დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით-ვანის მუნიციპალიტეტის 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნა გიორგი 

ივანიაძე.   

  

  მოისმინეს: 

 

2. გენდერული თანასწორობის საბჭოს მეორე საკითხთან დაკავშირებით ალექსანდრე 

ლილუაშვილმა    გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებს განუმარტა, რომ არჩეული 

უნდა იქნას  გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივანი და წევრებს სთხოვა 

დაესახელებინათ მდივნის კანდიდატურა. 

  გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ-გიორგი ივანიაძემ და 

წევრებმა:  ეთერ ჭიჭინაძემ, ნათია ძოძუაშვილმა და მარინა ღვინიანიძემ     დაასახელეს 

სალომე ფახურიძის კანდიდატურა. 

დღის წესრიგის მეორე საკითხს უყარეს კენჭი.                              

 

                                                          

                                                            მომხრე - 10 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

 

 დაადგინეს: 

 

2. დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს მდივნად არჩეულ იქნა სალომე ფახურიძე.           

 

 

 მოისმინეს:  



 
 

 
  

3. გენდერული თანასწორობის საბჭოს მესამე საკითხთან დაკავშირებით ალექსანდრე 

ლილუაშვილმა გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებს განუმარტა, რომ 

აუცილებელია გენდერული საბჭოს წევრები შეჯერდნენ გენდერული თანასწორობის  

საბჭოს სამუშაო შეხვედრების განრიგისა და სამომავლო აქტივობების დაგეგმვის 

პერიოდულობის შესახებ და შეთანმდნენ სამუშაო ჯგუფის შეკრების პერიოდულობაზე. 

 

 

აზრი გამოთქვეს: 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით აზრი გამოთქვეს გენდერული საბჭოს წევრებმა:  

თამარ ძნელაძემ, გელა ჩიკვაიძემ და ეთერი ჭიჭინაძემ, რომ გენდერული საბჭოს შეხვედრის 

დროდ დაინიშნოს ყოველი თვის მეორე პარასკევი დღის 14:00 სთ. 

                                                             

                                                            მომხრე - 10 

წინააღმდეგი - არცერთი 

 

 

 

 დაადგინეს: 

3. მესამე საკითხთან დაკავშირებით-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს   სამუშაო შეხვედრებისა და სამომავლო აქტივობების დაგეგმვის  დღედ 

განისაზღვროს ყოველი თვის მეორე პარასკევი, 14:00 სთ.                       

   დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხის ამოწურვის შემდეგ სხდომის 

თავმჯდომარემ-ალექსანდრე ლილუაშვილმა  სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

 



 
 

 
  

 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის  გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე:        

ალექსანდრე ლილუაშვილი                              ------------------------------                        

 

 

ვანის მუნიციპალიტეტის  გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივანი:                                                  

 

სალომე ფახურიძე                                            -------------------------------- 

 

 

 

 

                                        

                                                                     

 

 

 

 

                                                             18. 06. 2017 წ. 


