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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული საკონსულტაციო 

თანასწორობის საბჭოს“-ს შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

მე-16 მუხლის მე-4 ნაწილის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ.თ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 

მე-2 ნაწილის, „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის 11 

პუნქტის, ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“  61-ე მუხლის 1-ლი 

ნაწილის და ,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს“ დებულების დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2018 წლის 7 მარტის N24 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის 1-ლი 

და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

           მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გენდერულ საკითხებზე სისტემური და 

საქართველოს პარლამენტის მიერ შექმნილ გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან 

კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნას ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,გენდერული თანასწორობის საბჭო“ შემდეგი 

შემადგენლობით: 

 1. ნინო ჭანიშვილი - ფრაქცია ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს 

წევრი - საბჭოს თავმჯდომარე; 

 2. ვლადიმერ ხავთასი - ფრაქცია ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს 

წევრი - საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე; 

 3. მარინა ვაშალომიძე - ფრაქცია ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს 

წევრი - საბჭოს მდივანი; 

 4. დავით დარჩია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, 

ფრაქცია ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრი - საბჭოს წევრი; 

5. ლავრენტი ბიგვავა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

პირველი მოადგილე, ფრაქცია ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრი - 

საბჭოს წევრი; 

 6. ტარიელ აროშიძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე, ფრაქცია ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრი - საბჭოს 

წევრი; 

 7. ნათია გოლიაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე, ფრაქცია ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრი - საბჭოს 

წევრი; 

 8. მარიკა ჩხიკვიშვილი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 

,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარე - საბჭოს წევრი; 

 9. ქეთევან ხომერიკი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, 

კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა 

კომისიის თავმჯდომარე, ფრაქცია ,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს 

წევრი - საბჭოს წევრი; 



 10. ბექა თოიძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-

ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე, ფრაქცია 

,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრი - საბჭოს წევრი; 

 11. ხათუნა ცერცვაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 

,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარის მოადგილე - საბჭოს 

წევრი; 

 12. ნუგზარ ურუშაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 

,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს თავმჯდომარის მოადგილე - საბჭოს 

წევრი; 

 13. ქეთევან ვასაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 

,,ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრი - საბჭოს წევრი; 

 14. ნანა ღაჟონია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული 

ოცნება დემოკრატიული საქართველო“-ს წევრი - საბჭოს წევრი; 

 14. გიორგი შილაკაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“-ს წევრი - საბჭოს წევრი; 

 15. ხათუნა თავდიშვილი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“-ს წევრი - საბჭოს წევრი; 

 16. თათია ნიკოლაშვილი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 

,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“-ს წევრი - საბჭოს წევრი; 

 17. გიორგი სირაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 

,,ოზურგეთი საქართველოსათვის“ წევრი - საბჭოს წევრი; 

 18. სოფიკო ქარცივაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია 

,,ოზურგეთი საქართველოსათვის“ წევრი - საბჭოს წევრი. 

 

 მუხლი 2. ამ განკარგულების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 

,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „გენდერული თანასწორობის საბჭოს“ 

შექმნისა და პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 თებერვლის N8 განკარგულება. 

მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 

სასამართლოში გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14).           

 მუხლი 4.  ეს განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 


