
პროექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №__

ქ. ოზურგეთი                                                                                               ------ აგვისტო  2019 წ.

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2018 წლის 7 მარტის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“ 61-ე მუხლის მეორე პუნქტის, „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის 11 პუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი 1. შეტანილ იქნას ცვლილება ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N24 
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 14/03/2018, სარეგისტრაციო კოდი 
010250050.35.113.016344) და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების:

1. მე-3  მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საბჭოს წევრთა რაოდენობა არ უნდა იყოს 9-ზე ნაკლები. საბჭო შედგება საბჭოს 
თავმჯდომარის, თავმჯდომარის   მოადგილის, საბჭოს მდივნის და სხვა წევრებისაგან. 
საბჭოს სხდომაზე არასაპატიო მიზეზით არ დასწრება გამოიწვევს საბჭოს წევრთა 
შემადგენლობიდან გარიცხვას.“.

2. მე-4  მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. საბჭოს ხელმძღვანელობს საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც 2 თვეში ერთხელ მაინც 
იწვევს და წარმართავს საბჭოს სხდომებს, ამტკიცებს სხდომის დღის წესრიგს და 
უძღვება საბჭოს   საქმიანობას.“.

3. მე-4  მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,7. საბჭოს რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა საბჭოს თავმჯდომარის ინიციატივით, ან 
საბჭოს წევრთა 1/3-ის მოთხოვნით.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                                 დავით დარჩია
განმარტებითი ბარათი

http://www.matsne.gov.ge/


,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის 

N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

1. პროექტის წარმდგენი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, 

ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 
თავმჯდომარე - ლელა საჯაია

2. პროექტის ავტორი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 
მომხსენებელი: ლელა საჯაია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  ,,გენდერული 
თანასწორობის საბჭო“-ს თავმჯდომარე.

3.  პროექტის  მიღების  (გამოცემის)  მიზეზი  და  მისი  ძირითადი  დამახასიათებელი 
ნიშნები:

ა) პროექტის მიღების მიზეზი:
წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიღება ემსახურება ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის  „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის N24 დადგენილებაში, 
სამუშაო პროცესში გამოვლენილი საკითხების დაზუსტება და დახვეწას, ასევე „გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს“ წინაშე არსებული გამოწვევების სამართლებრივად დარეგულირებასა 
და სრულყოფას.
 

ბ) პროექტის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები:
ბ.ა) ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის 
N24 დადგენილების მნიშვნელოვან და მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს 
,,გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმპლემენტაციას 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ასევე საბჭომ მუნიციპალიტეტში შექმნას გენდერული 
თანასწორობის უზრუნველყოფის მდგრადი ინსტიტუციური, სამართლებრივი და 
ორგანიზაციული მექანიზმები, უზრუნველყოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალისა 
და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობა, დანერგოს გენდერული სტატისტიკა , ხელი შეუწყოს 
სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის  სისტემის ჩამოყალიბებას, გენდერულ 
საკითხებზე  მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლებას, მოამზადოს 
მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია და მისგან 
გამომდინარე მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის  სამოქმედო გეგმა, 
ჩამოაყალიბოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები, 
გააძლიეროს თანამშრომლობა  გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ  არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან  და სხვა დაინტერესებულ პირებთან სამოქალაქო სექტორიდან, 
მონაწილეობა მიიღოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და პროექტების 
დაგეგმვაში, რომლითაც უზრუნველყოფს ქალების და კაცების, ბიჭების და გოგონების 
საჭიროებების გამოვლენას და გათვალისწინებას, გენდერული თანასწორობის პრინციპების 
შესახებ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას.

ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად აუცილებლობას წარმოადგენს დაიხვეწოს და 
სრულყოფილი გახდეს საბჭოს დებულებაში არსებული სამართლებრივი მექანიზმები. საბჭოს 
მუშაობას აფერხებს საბჭოს წევრების მხრიდან  სხდომების არასაპატიო მიზეზებით 
გაცდენა,რაც ხელს უშლის საბჭოს ეფექტურ მუშაობას. კონკრეტულად , ფერხდება საბჭოს 
მიერ გადაწყვეტილებების მიღება. წარმოდგენილი ცვლილების პროექტით დაზუსტდება, 



საბჭოს წევრის მიერ სხდომაზე არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის მოსალოდნელი 
შედეგი, რომელიც შეიძლება დასრულდეს  საბჭოს წევრთა შემადგენლობიდან გარიცხვითაც 
კი. 

მოქმედი რედაქციით არ არის გათვალისწინებული საბჭოს მორიგი სხდომების 
მოწვევის პერიოდულობა, აგრეთვე საბჭოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის წესი. არსებულ 
ხარვეზს აღმოფხვრის ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ცვლილებების პროექტი.

ბ.ბ) პროექტი შეიცავს პრეამბულას და მასში გადმოცემულია ამ ნორმატიული აქტის 
მიღების სამართლებრივი საფუძვლები. 

4. შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რომლებსაც გამოიწვევს 
წარმოდგენილი პროექტის მიღება (გამოცემა):

ა) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას. 
ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების 
ზრდას.
5. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2019 წლის - ოქტომბერი.


