
 
 

 
  

                       ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის  საბჭოს სხდომის                                        

                                                                         ო ქ მ ი  N2 

 

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

                14 : 00 საათი 

 

     

   ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომას 

თავმჯდომარეობდა ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

თავმჯდომარე-ალექსანდრე ლილუაშვილი: 

 

 სხდომას ესწრებოდა ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს  15 

წევრი:   

 

1. ალექსანდრე ლილუაშვილი-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს თავმჯდომარე; 

2. გიორგი ივანიაძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

თავმჯდომარის მოადგილე; 

3. ეთერი ჭიჭინაძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი; 

4. სალომე ფახურიძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

მდივანი;  

5. მამუკა ნამიჭეიშვილი-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი; 

6.  მიხეილ სვანაძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 

თანასწორობის  საბჭოს წევრი; 



 
 

 
  

7. თამარ შენგელია-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი; 

8. ნიკოლოზ დვალიშვილი-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს წევრი; 

9. თამაზი თავაძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის  საბჭოს წევრი- 

10. ტარიელ ბარამიძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

წევრი; 

11. გვანცა სიგუა-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი; 

12. ნატო დვალიაშვილი-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის  საბჭოს 

წევრი; 

13. ლელა ჩიკვაიძე-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი; 

14. ივანე მამფორია-ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი; 

 

                                                                                                                                              /დანართი 1/ 

 

  საპატიო მიზეზით სხდომას არ ესწრებოდნენ:  გელა ჩიკვაიძე,  თამარ დვალიშვილი, მარინა 

ღვინიანიძე, ნათია ძოძუაშვილი, თამარ ძნელაძე, აპოლონ რამიშვილი, ნანა ლილუაშვილი. 

    

  ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის  საბჭოს თავმჯდომარემ 

ალექსანდრე ლილუაშვილმა სხდომა გახსნილად გამოაცხადა და გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს წევრებს  სხდომის დღის წესრიგი გააცნო: 

 

  

                                                     

 



 
 

 
  

                                              დ ღ ი ს     წ ე ს რ ი გ ი 

       

   მოისმინეს: 

 

1. ვანის მუნიციპალიტეტის 2018-2019 წლების გენდერული თანასწორობის საბჭოს 

სამოქმედო გეგმის განხილვა.      

მომხსენებელი /გიორგი ივანიაძე/ 

2. ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივნის სამუშაო 

აღწერილობის გაცნობა. 

მომხსენებელი /გიორგი ივანიაძე/ 

 

       დაადგინეს:  დღის წესრიგი მიღებულ იქნა წარმოდგენილი სახით. 

 

          

1.   გენდერული თანასწორობის საბჭოს პირველ საკითხთან დაკავშირებით  

გენდერული საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი ივანიაძემ  საბჭოს 

სხდომაზე გააცნო ვანის  მუნიციპალიტეტის 2018-2019 წ.წ. გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმა და განმარტა, რომ საბჭოს წევრებს 

გამოეთქვათ საკუთარი მოსაზრებები, წინადადებები, შენიშვნები აღნიშნულ 

დოკუმენტთან დაკავშირებით.  

 

აზრი გამოთქვა:  გენდერული თანასწორობის  საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ-

გიორგი ივანიაძემ განმარტა, რომ გეგმაში გარკვეული დამატებების შეტანის მიზნით, 

მიზანშეწონილია საბჭოს წევრებმა ინდივიდუალურად გაეცნონ ვანის 

მუნიციპალიტეტის 2018-2019 წ.წ.  სამოქმედო  გეგმას, რათა მომდევნო სხდომაზე 

წამოაყენონ წინადადებები დოკუმენტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე გიორგი 



 
 

 
  

ივანიაძემ საბჭოს წევრებს ასევე განუმარტა, რომ გეგმის დასამტკიცებლად 

მიზანშეწონილია ვანის მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებთან კონსულტაცია 

და კოორდინაცია გეგმაში გაწერილი ვალდებულებებიდან გამომდინარე; 

   გენდერული თანასწორობის  საბჭოს მდივანმა-სალომე ფახურიძემ კი საბჭოს 

წევრებს განუმარტა, რომ   რომ საწყის ეტაპზე აუცილებელია  კვლევის ჩატარება,  

გენდერულ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება, დაინტერესებულ პირებთან და 

სამოქალაქო სექტორთან საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა, დასაგეგმია 

სხვადასხვა სახის ღონისძიებები გენდერულ საკითხებთან მიმართებაში, 

აუცილებელია შეირჩნენ და დატრენინგდნენ გენდერული საბჭოს ის წევრები, 

რომლებიც საინფორმაციო შეხვედრებს დაგეგმავენ გენდერულ საკითხებთან 

დაკავშირებით, ასევე უნდა დაიგეგმოს კონკრეტული აქტივობები გენდერული 

საბჭოს წევრების მიერ, რასაც დაეთანხმა საბჭოს წევრები. 

 

 საბჭომ განიხილა პირველი საკითხი და კენჭი უყარეს.                           

                                                           

                                                             მომხრე -14 

წინააღმდეგი - არცერთი 

  დაადგინეს: 

1. დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით-ვანის მუნიციპალიტეტის 2018-

2019 წ.წ. გენდერული თანასწორობის საბჭოს სამოქმედო გეგმაში  დამატებების და 

ცვლილებების შეტანა. 

 

        მოისმინეს: 

2.  გენდერული თანასწორობის საბჭოს მეორე საკითხთან დაკავშირებით  გენდერული 

თანასწორობი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ-გიორგი ივანიაძეს საბჭოს წევრებს 



 
 

 
  

გააცნო ვანის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობი საბჭოს მდივნის სამუშაო 

აღწერილობა და სთხოვა საბჭოს წევრებს გამოეთქვათ საკუთარი მოსაზრებები, 

წინადადებები, შენიშვნები აღნიშნულ საბჭოს მდივნის სამუშაო აღწერილობასთან 

დაკავშირებით.   საბჭომ ერთხმად  მოიწონა სამუშაო აღწერილობა. 

 

დღის წესრიგის მეორე საკითხს უყარეს კენჭი.       

                                                             

                                                            მომხრე - 14 

                                                            წინააღმდეგი - არცერთი 

 

 

           დაადგინეს: 

 

2. დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით-ვანის მუნიციპალიტეტის 

გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივანი ხელმძღვანელობდეს ვანის 

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივნის სამუშაო 

აღწერილობით. 

 

    საკითხების 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. 07. 2018 წ. 


