
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა 

მიზანი ამოცანა საქმიანობა საქმიანობის 

ინდიკატორი 

ბიუჯეტ 

ი 

დაფინანსე  

ბის წყარო 

პასუხისმგებე  

ლი უწყება 

პარტნიორ  

ი უწყება 

შესრუ  

ლების 

ვადა 

1.  

მუნიციპალი  

ტეტში უნდა 

შეიქმნას  

გენდერული 

თანასწორობ  

ის  

უზრუნველყ 

ოფის  

მდგრადი  

ინსტიტუციუ 

რი 

მექანიზმები 

1.1.  

გაძლიერდეს 

გენდერული  

თანასწორობის  

ინსტიტუციურ  

ი მექანიზმი 

1.1.1. მომზადდეს 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭოს მდივნის 

სამუშაო 

აღწერილობის 

დოკუმენტი და 

შიდა სამუშაო 

გეგმა, რაც 

გულისხმობს 

პასუხისმგებელი 

პირის მიერ 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის 

სამოქმედო  გეგმით 

განსახორციელებელ 

საქმიანობას. 

1.1.1.ბ.გენდერ 

ული 

თანასწორობის 

მდივნისთვის 

შემუშავდეს 

სამუშაო 

აღწერილობის 

დოკუმენტი 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის 

მერია  

 

 

 

მუნიციპალიტ 

ეტის საკრებულო 

არასამთავ 

რობო  

ორგანიზა 

ციები 

,,ქალთა 

საინფორმ 

აციო 

ცენტრი“ 

2021 

წ. 



  

 
 
 
 

1.2. დაინერგოს 

გენდერული 

აუდიტი 

1.2.1.      ხარაგაულის  

მუნიციპალიტეტის 

ორგანოების საქმიანობის 

მიმართულებების 

მიხედვით ჩატარდეს 

გენდერული აუდიტი 

1.2.2.ა.  

გამოქვეყნდეს 

გენდერული 

აუდიტის  

ანგარიში          და  

რეკომენდაციები 

1.2.2.ბ.პოლიტიკ 

ის დაგეგმარების 

დროს 

გათვალისწინებ  

ული             იქნას  

გენდერული  

აუდიტის     მიერ 

შემუშავებული 

რეკომენდაციები 

  ხარაგულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხაგარაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო 

     

    
   ,,ქალთა     

ფონდი 

ტასო“ 

1.3.1.  

საჯარო მოხელეებისათვის 

ჩატარდეს ტრენინგები 

გენდერული 

მეინსტრიმინგის 

საკითხებზე 

1.3.2.  

ჩატარებული 

ტრენინგების  და 

ტრენინგში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში 

ადგილ 

ობრივ 

ბიუჯეტ  

ში 

საჯარო 

მოხელე 

თა 

კვალიფ 

იკაციის 

ამაღლე 

ბისათვ 

ის 

გამოყო 

ფილი 

თანხები 

დან 

ადგილობ 

რივი 

ბიუჯეტი 

მუნიციპალიტ 

ეტის მერია 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

ა/ო 

,,ქალთა 

საინფორმ 

აციო 

ცენტრი“ 



 

 1.3. სოფლად მცხოვრებ ქალთა 

ეკონომიკური გაძლიერების 

ხელშეწყობა 

1.3.1.  ქალთა  

ინფორმირება  მათი 

ეკონომიკური 

აქტივობის 

ხელშეწყობის  

მიზნით 

   1.5.2 სოფლებში         

ვიზიტი და 

შეხვედრა 

ადგილობრივ 

ქალებთან.  

ადგილობრივი 

საჭიროებების 

გამოვლენა; 

საგანმანათლებ 

ლო, და სხვა სახის 

პროგრამების 

შეთავაზება. 

1.3.1.ა. სოფლის 

მეურნეობაში 

დასაქმებულ 

ქალთა (შემდგარი 

ფერმერი ქალები 

შეხვდნენ 

მოწყვლად 

ჯგუფს და 

გაუზიარონ 

საკუთარი 

გამოცდილება) 

ინფორმირება 

სასოფლო 

სამეურნეო 

კოოპერატივების 

უპირატესობებზე 

და მათი შექმნის 

ხელშეწყობა  

    

ადგილობრი 

ვი ბიუჯეტი 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო 

     ა/ო  

,,საქართველ 

ოს ფერმერ 

ქალთა 

ასოციაცია“  

2021წ. 

 1.3.2. ქალთა 

ინიციატივები 

1.3.3.ა.ქალების 

ინიციატივებისათ 

ვის მცირე 

გრანტების 

გაცემა.  

მოსახლეობის 

საჭიროებებზე 

მორგებული 

საუკეთესო იდეის 

შემოთავაზებისთ 

ვის.   

     



 

1.4.  

გენდერულ საკითხებზე 

მუნიციპალიტეტის  

მერიისა, საკრებულოს და 

აიპების 

თანამშრომლების 

ცნობიერების ამაღლება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.ტრენინგების 

ჩატარება 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიის 

თანამშრომლებისთვ 

ის           გენდერული 

თანასწორობის 

მნიშვნელობაზე, 

საერთაშორისო 

ვალდებულებებზე 

და 

კანონმდებლობაზე 

 

 
1.4.2 ორგანიზებულ 

იქნას საინფორმაციო 

შეხვედრები თემაზე 

- ქალთა 

უფლებები,ქალთა 

მიმართ და ოჯახში 

ძალადობა  . სამიზნე 

ჯგუფებთან: მერის 

წარმომადგენლები, 

ბაღის პედაგოგები, 

სკოლის 

მასწავლებლები, 

მერიას 

დაქვემდებარებული  

ა(ა)იპ-ის  

ხელმძღვანელები; 

1.4.1.ა.  

ჩატარებულ 

ი     ტრენინგების 

რაოდენობა 

მერიის 

თანამშრომლები 

სთვის 

გენდერული 

თანასწორობის 

მნიშვნელობაზე, 

საერთაშორისო 

ვალდებულებებ 

ზე                     და 

კანონმდებლობა  

 

1.4.2.ა.  

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა. 

 

1.4.2.ბ.  

შეხვედრებში 

მონაწილე პირთა 

რაოდენობაზე 

ადგილ 

ობრივ 

ბიუჯე 

ტ ში 

საჯარო 

მოხელე 

თა 

კვალიფ 

იკაციის 

ამაღლე 

ბისათვ 

ისგამოყ 

ო ფილი 

თანხები 

დან 

 
ადგილ 

ობრივ  

ბიუჯეტ  

ში 

საჯარო 

მოხელე 

თა 

კვალიფ 

იკაციის 

ამაღლე 

ბისათვ 

ისგამოყო 

ფილი 

თანხები 

დან 

ადგილობრივი 

თვითმმარ  

თველობა 

 

ადგილობრივი 

ბიუჯეტი 

გრანტები 

ბიუჯეტი 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო 

 

 

 
ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

გენდერული 

თანასწორობი ს 

საბჭო 

არასამთავ 

რობო  

ორგანიზა 

ციები 

ა/ო  

,,ქალთა 

საინფორმა 

ციო ცენტრი“ 

 
მუნიციპა 

ლიტ ეტის  

საკრებულო,  

ხარაგაულის 

მუნიციპა 

ლიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის 

საბჭო 

2021 

წ 



 

 1.5.სამოქმედო გეგმის 

შესრულების მონიტორინგი  

ს და  შეფასების მექანიზმი 

1.5.1.ანგარიშის 

პროექტის 

პრეზენტაცია მერიის 

და         საკრებულოს 

თანამშრომლებისათ  

ვის                           და  

არასამთავრობო 

ორგანიზაციის 

წარმოამდგენლების 

თვის 

მონაწილეთა სია 

1.5.1.ბ. ანგარიშის 

პროექტის 

განხილვისას 

გამოთქმული  

შენიშვნები      და 

რეკომენდაციები 

  ეტის 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

 

1.5.2.      გენდერული 

თანასწორობის 

შესახებ 

მუნიციპალიტეტის 

გენდერული 

თანასწორობის 2020   

წლის 

სამოქმედო      გეგმის 

შესრულების 

ანგარიში 

წარდგენილ       იქნას 

საკრებულოსათვის 

განსახილველად 

1.5.2.ა.  

საკრებულოს 

მიერ 

განხილულია 

მონიტორინგის  

 შედეგები, 

დასკვნები და 

ანგარიში 

1.5.2.ბ.  

მონიტორინგის 

შედეგები, 

დასკვნები       და 

ანგარიში 

გამოქვეყნებული 

ა 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო, 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2021 წ. 

 



    2.  

მუნიციპალი 

ტეტის 

ბიუჯეტი, 

მუნიციპალუ 

რი 

პროგრამები 

და 

პროექტები 

დაგეგმილი 

და 

განხორციელ 

ებული იქნას 

ქალების და 

კაცების, 

ბიჭების და 

გოგონების 

საჭიროებები 

ს 

გათვალისწინ 

ებით  

2.1. დაინერგოს 

გენდერული 

ბიუჯეტი 

2.1.1.           ჩატარდეს  

ხარაგაულის  

მუნიციპალიტეტის  

ბოლო    სამი    წლის  

ბიუჯეტის 

გენდერული 

ანალიზი 

2.1.1.ა.  

ბიუჯეტის 

გენდერული 

ანალიზის  

შედეგები         

და 

შემუშავებული 

რეკომენდაციებ 

ი 

2.1.1.ბ.  

ანალიზის 

შედეგები  

გამოქვეყნებულ 

ი ა 

 ადგილობ 

რივი 

ბიუჯეტი 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ცია 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის მერია 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულოს 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო 

 2021წ 

. 



 

  2.1.2.  

უზრუნველყოფილ იქნას ბიუჯეტის 

პროექტის მომზადების 

გამჭვირვალობა და ბიუჯეტის 

მომზადების პროცესში 

საზოგადოების ჩართულობა 

2.1.2.ა.  

ჩატარებული 

ბიუჯეტის 

პროექტის 

საჯარო 

განხილვები/გამ 

ოკითხვები. 

2.1.2.ბ.  

ბიუჯეტის 

პროექტის 

საჯარო 

განხილვების/გამ 

ოკითხვების    და 

მათში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში 

  მუნიციპალიტ 

ეტის მერია, 

მუნიციპალიტ 

ეტის მერიის 

გენდერზე 

პასუხისმგებე 

ლი  პირი 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2021წ. 

2.1.3.  

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

პროექტის მომზადებაში ჩართულ 

პირებისათვის გენდერული 

ბიუჯეტის თემაზე ჩატარდეს 

ტრენინგი 

2.1.3.ა.  

ჩატარებული 

ტრენინგების 

რაოდენობა 

2.1.3.ბ.  

ჩატარებულ 

ტრენინგებში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში 

ადგილ 

ობრივ 

ბიუჯეტ  

ში 

საჯარო 

მოხელე 

თა 

კვალიფ 

იკაციის 

ამაღლე 

ბისათვ 

ის 

ადგილობ 

რივი 

ბიუჯეტი 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

გენდერზე 

პასუხისმგებე 

ლი  პირი 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2021 წ. 



   გამოყო 

ფილი 

თანხები 

დან 

    

 2.2.  

მუნიციპალურ 

პროგრამათა  

პრიორიტეტები  

განსაზღვრული               

იქნას  

გენდერული ასპექტის 

გათვალისწინებით 

2.2.1.     ხარაგაულის  

მუნიციპალიტეტში ჩატარდეს 

საჭიროებათა კვლევა 

მოსახლეობის ჩართულობით; 

2.2.1.ა.  

ჩატარებული 

კვლევის 

ანგარიში; 

2.2.1.ბ.  

ჩატარებული 

შეხვედრების 

შედეგები 

2.2.1.გ. 

დადგენილი 

პრიორიტეტები 

2.2.1.დ. 

პრიორტიტეტები 

ასახულია  

მუნიციპალიტეტ 

ის    2022   წლის 

ბიუჯეტში; 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2021წ 

2.2.2.  

მოსახლეობისათვის წყლით, 

ინფრასტრუქტურუ 

ლი                           და 

სატრანსპორტო სერვისებით 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუველყოფა 

2.2.2        სასმელი  

წყლით, 

ელექტროენერგი 

ით, 

გაზმომამარაგები 

თ,     გზითა     და 

საჯარო 

ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფი 

ლი 

მოსახლეობის 

გაზრდილი 

რაოდენობა 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო, 

 2020წ 



 

 

 2.3.  

შემუშავდეს  

კულტურულ  

ცხოვრებაში 

მოქალაქეთა 

ჩართულობისა 

და 

შემოქმედებით 

ი   საქმიანობის  

უზრუნველყო  

ფის, 

განათლების 

თანაბარი 

ხელმისაწვდომ 

ობისა           და  

გენდერულად 

ორიენტირებუ 

ლი 

სკოლამდელი 

და 

სკოლისგარეშე 

აღზრდის 

პოლიტიკა 

2.3.1.ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტში 

სკოლამდელი 

აღზრდის 

პოლიტიკის 

ეფექტიანად 

განხორციელებისათ  

ვის              შესაბამის  

აღმზრდელთა 

გადამზადება, 

გენდერული 

თანასწორობის 

საკითხებთან  

დაკავშირებით  

ტრენინგების         და 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ჩატარება. 

2.3.1ა  

გადამზადებულ  

ი  

აღმზრდელების 

რაოდენობა 

2.3.2                     ბ 

ტრენინგების  და 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

600 

ლარი 

ადგილობ 

რივი 

თვითმმარ  

თველობი 

ს 

ბიუჯეტი 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულოს 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო. 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

ფონდი 

,,სოხუმი“ 

2021 წ. 

2.3.2.           ჩატარდეს  

კულტურის 

სფეროში 

მოსახლეობის 

საჭიროებათა 

კვლევა,   გენდერულ 

ჭრილში                  და  

მომზადებულია 

შესაბამისი 

რეკომენდაციები 

2.3.2.ა.  

კულტურის 

სფეროში 

მოსახლეობის 

საჭიროებათა 

კვლევის 

ანგარიში, 

დასკვნები       და 

რეკომენდაციები 

2.3.2.ბ.  

რეკომენდაციები 

ასახული     იქნას 

მუნიციპალიტეტ 

ის    2021   წლის 

ბიუჯეტში 

  ადგილობრივ  

ი  

თვითმართვე 

ლობა 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულოს 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო. 

საქართვე 

ლოს 

კულტური 

სა           და  

სპორტის 

სამინისტრ  

ო.  

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2020წ 



  

  2.3.3. სკოლამდელი განვითარების სტრატეგიის 

შემუშავების პროცესში გენდერული 

თანასწორობის საკითხების გათვალისწინება. 

2.3.3.ა.  

სკოლამდელ   და 

სკოლისგარეშე 

აღზრდის 

დაწესებულებებშ 

ი     ჩატარებული 

ანალიზის  

ანგარიში          და  

რეკომენდაციები 

2.3.3.ბ.  

რეკომენდაციები 

ასახულია  

მუნიციპალიტეტ 

ის    2021    წლის  

ბიუჯეტში 

 ადგილობ 

რივი 

თვითმმარ  

თველობი 

ს 

ბიუჯეტი 

ადგილობრივ  

ი  

თვითმართვე 

ლობა 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულოს 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო.  

ფონდი 

,,სოხუმი“ 

საქართვე 

ლოს 

განათლებ 

ისა და 

მეცნიერებ 

ის 

სამინისტრ 

ო 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2021 წ. 

 2.3.4.          ე.კიკნაძის  

სახელობის სკოლამდელ 

დაწესებულებათა გაერთიანებასთან 

ერთად           პროექტ 

,,მამების“  

ფარგლებში სხვადასხვა 

აქტივობების დაგეგმვა,  რაც  ხელს 

შეუწყობს      ბავშვთა აღზრდის               

და ჩამოყალიბების პროცესში      

მამების ჩართულობის  

გაზრდას                 და მოტივაციას. 

2.3.4  

ჩატარებული 

აქტივობების 

შესახებ 

გამოქვეყნებული 

ფოტო მასალა და 

ინფორმაცია 

 ადგილობ 

რივი  

თვითმმარ  

თველობი 

ს 

ბიუჯეტი 

მუნიცპალიტე 

ტის მერია 

გენდერზე 

პასუხისმგებე 

ლი პირი 

საკრებულოს 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო  

ე.კიკნაძის 

სახელობის 

სკოლამდელ 

დაწესებულებ 

ათა 

გაერთიანებას 

თან 

ე. კიკნაძის  

სახელობი  

ს  

სკოლამდე 

ლ 

დაწესებუ 

ლებათა 

გაერთიანე 

ბა 

2021 წ. 



 

 ცნობიერების ამაღლების კამპანის (მამების             

დღის აღნიშვნა,            მათი როლის       გაზრდის 

მიზნით) 

      

2.3.5     სკოლამდელი განვითარების სტრატეგიის 

შემუშავების პროცესში რესურსების გამოყოფა 

2.3.5   ზაფხულის 

ჯგუფების 

ფუნქციონირება 

  ადგილობრივ  

ი  

თვითმართვე 

ლობა  

ე.კიკნაძის 

სახელობის 

სკოლამდელ 

დაწესებულებ 

ათა 

გაერთიანებას 

თან 

 2021 

წ. 

 2.4.  

შემუშავებული  

ა 

გენდერულად 

ორიენტირებუ ლი 

მუნიციპალური 

ახალგაზრდული 

პოლიტიკა 

2.4.1. .ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 

ახალგაზრდებთან , 

მოსწავლეებთან ტრენინგების 

ჩატარება გენდერულ 

თანასწორობასთან, ოჯახში 

ძალადობასთან და ადრეულ 

ასაკში ქორწინებასთან 

დაკავშირებით. 

2.4.1  

ჩატარებული 

ტრენინგების 

რაოდენობა 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ  

ში         მცხოვრებ  

ახალგაზრდებთა 

ნ 

  ადგილობრივ  

ი  

თვითმართვე 

ლობა 

არასამტავ 

რობ ო 

ორგანიზა 

ციები 

2021 

წ. 



  

  2.4.2.  

ახალგაზრდების 

საჭიროებების 

დადგენის მიზნით 

მინიმუმ ორი ფოკუს 

ჯგუფთან: 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრებ 

ახალგაზრდებთან 

(მათ შორის შშმ და 

იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირებთან) 

შეხვედრების 

ჩატარება 

2.4.2.ა.  

ჩატარებული 

შეხვედრების  და 

მათში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

კატეგორიების 

მიხედვით     (შშმ 

პირები,  

იძულებით 

გადაადგილებუ 

ლი   პირები)   და 

გენდერულ 

ჭრილში; 

2.4.1.ბ.  

მიღებული 

რეკომენდაციები 

2.4.1.გ.  

რეკომენდაციები  

ს                  ასახვა  

მუნიციპალურ 

პროგრამებში 

  ადგილობრივ  

ი  

თვითმართვე 

ლობა 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულოს 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო. 

 2021წ 

2.4.4ახალგაზრდების 

თ 

ის                პოლიტიკი 

პროგრამებისბის 

შემუშავება, მიგრაციი 

საკითხის 

მოსაგვარებლად 

 2.4.4.ა.  

შემუშავებული 

ახალგაზრდული 

პოლიტიკა 

2.4.4.ბ.ახალგაზრ  

დების 

მიგრაციის 

მაჩვენებლის 

კლებადობა 

200 

ლარი 

 მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

ადგილობრივ 

ი 

თვითმართვე 

ლობა 

ხარაგაულის 

ფონდი 

,,აფზაინტ 

ერკონტი“ 

2020 



 

  2.5.2. ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის 

დასამკვიდრებლად 

ჩატარდეს სპორტის 

სახეობათა 

საჭიროებების და 

სპორტის 

განვითარებაზე 

დახარჯული 

ბიუჯეტის ანალიზი; 

2.5.2.ა. 

საჭიროებების 

და          სპორტის 

განვითარებაზე 

დახარჯული 

ბიუჯეტის  

ანალიზი 

2.5.2.ბ. ანალიზის 

საფუძველზე 

შემუშავებული 

რეკომენდაციები 

2.5.2.გ. 

რეკომენდაციები  

ს                  ასახვა 

ბიუჯეტსა       და 

მუნიციპალურ 

პროგრამებში 

  მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

ადგილობრივ 

ი 

თვითმართვე 

ლობა 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულოს 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო. 

საქართვე 

ლოს 

კულტური  

სა და 

სპორტის 

სამინისტრ  

ო.  

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2021 

2.5.3. ანალიზის 

საფუძველზე 

შემუშავდეს და 

განხორციელდეს 

გენდერულად 

დაბალანსებული 

მუნიციპალური 

2.5.3.ა. 

მუნიციპალიტეტ 

ის                  მიერ  

ორგანიზებული 

შეხვედრა, 

სადაც        მოხდა  

სპორტულ 

ცხოვრებაში 

 300   მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

ადგილობრივ 

 2021წ 

ლარ

ი 

 

 



პროგრამები და დაიგეგმოს მომდევნო წლის სპორტული  

ღონისძიებები, სადაც მოხდება სპორტულ ცხოვრებაში გოგონათა და ქალთა 

ჩართულობის პოპულარიზაცია 

გოგონათა        

და ქალთა 

ჩართულობის 

პოპულარიზაცია 

  ი  

თვითმართვე 

ლობა 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულოს 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო. 

  

2.5.4 დასასვენებელი პარკების,  საბავშვო სკვერების 2.5.4    არსებული  

კეთილმოწყობი 

ლი 

დასასვენებელი 

სკვერების 

რაოდენობა 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

 2021წ 

2.6.  

ჯანმრთელობი ს  

დაცვისა  და 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

სფეროებში  

შემუშავდეს და 

განხორციელდეს   

გენდერულ 

თანასწორობაზე 

ორინეტირებული 

პროგრამები 

2.6.1.  

ჯანმრთელობისა  და სოციალური უზრუნველყოფის 

სფეროში   ჩატარდეს მოსახლეობის  

საჭიროებათა კვლევა გენდერულ ჭრილში 

2.6.1.ა.  

ჩატარებული 

კვლევის 

ანგარიში 

2.6.1.ბ.    

კვლევის 

საფუძველზე 

მომზადებულია 

რეკომენდაციები 

2.6.1.გ.  

რეკომენდაციები 

ასახულია 

  ადგილობრივ  

ი  

თვითმართვე 

ლობა 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულოს 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო. 

 2021წ 



  
  

 

 

 

 

 



   

შემუშავდეს და განხორციელდეს   

გენდერულ 

თანასწორობაზ ე ორიენტირებუ ლი 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
 

დასაქმების ხელშემწყობი 

პროგრამები 

და 

ღონისძიებები 
 

2.7.1.   ჩატარებულია 

მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობის 

დასაქმების 

საჭიროებათა კვლევა 

გენდერულ ჭრილში. 

გამოვლენილია 

საჭიროებები ბიზნეს 

საქმიანობაში  ქალთა 

მონაწილეობის 

გასაზრდელად, 

შემუშავებული     და 

განხორციელებულია 

შესაბამისი 

2.7.1.ა. 

საჭიროებათა 

კვლევის 

შედეგები         და 

რეკომენდაციები 

პრიორიტეტული 

პროგრამების 

შესახებ; 

2.7.1.ბ. 

მიღებული      და 

განხორციელებუ 

ლი      შესაბამისი 

პროგრამები 

   ნ 

ნ 

ი 

2021წ 

  

 (საგანმანათლებლო, 

პრაქტიკული 

      

 უნარების       

 განვითარების)       

 პროგრამები       

2.7.2. 2.7.2.ა.       ხარაგაულის საქართვე   2021წ 

 ორგანიზებულია 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

2.7.2. 

  მუნიციპალიტ 

ეტის მერია, 

ლოს 

სოფლის 

მეურნეობ 

 

  

 სასოფლო- შეხვედრებზე   ხარაგაულის ის  

 სამეურნეო დამსწერე   მუნიციპალიტ სამინისტრ  

 საკითხებზე  დარგის მოსახლეობის   ეტის ო  

 სპეციალისტების მინიმუმ         40%   საკრებულო არასამთავ  

 ჩართულობით არის    რობო  

  განსხვავებული    ორგანიზა  

  სქესის 

წარმომადგენელ 

ი; 

   ციები  



 

 

2.7.3.  

მოსახლეობისთვის 

უზრუნველყოფილი 

იყოს სახელმწიფო, 

საერთაშორისო და 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების 

პროგრამების 

შესახებ 

ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა 

2.7.3.ა.  

მომზადებულია 

სახელმწიფო 

პროგრამების 

შესახებ 

საინფორმაციო 

პაკეტი; 

2.7.3.ბ.  

მომზადებულია 

საერთაშორისო 

და 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების 

პროგრამების 

შესახებ 

ინფორმაცია; 

2.7.3.გ.  

ინფორმაცია 

გამოქვეყნებული  

მუნიციპალიტეტ 

ის ვებგვერდზე, 

დაბეჭდილია  და 

გავრცელებულია 

საინფორმაციო 

ბუკლეტი  

მოსახლეობასთა 

ნ                  თემში 

შეხვედრების 

დროს 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2021წ. 

 



  2.8. 

მოწყვლადი 

და 

სოციალურად 

დაუცველი 

ჯგუფების, 

აგრეთვე 

მუნიციპალიტ 

ეტში 

მცხოვრებ   შშმ 

პირების  

საზოგადოებაშ  

ი  

ინტეგრაციისა 

და 

სოციალურად 

გააქტიურების 

მიზნით  

გათვალისწინე 

ბული      იქნას 

მუნიციპალურ 

ი   პოლიტიკის 

შემუშავებისა 

და 

განხორციელებ 

ისას  

გენდერული 

ასპექტები 

2.8.1  სამიზნე 

ჯგუფების 

გამოვლენა  ( 

მოზარდები და 

ახალგაზრდები, 

შშმპ პირები, 

განსაკუთრებით 

ქალები, ,  

რელიგიური 

უმცირესობები , 

მარტოხელა 

მშობლები, 

მრავალშვილიანი 

მშობლები, 

მონაცემების შედგენა 

და მათი 

საჭიროებების 

შესწავლა 

2.8.1  

გამოვლენილი 

სამიზნე 

ჯგუფები         და 

საჭიროებები 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

 2021წ 

2.8.2    სათნოების 

სახლის 

ბენეფიციარების და 

ხანდაზმუნების 

პროგრამის 

ბენეფიციარების 

საჭიროებების 

კვლევა. 

პროგრამების შექმნა 

უკეთესი 

პირობებისთვის 

2.8.2  

გამოვლენილი 

საჭროებები 

2.8.2     შექმნილი 

პროგრამები 

ბენეფიცირებისთ 

ვის 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

 2021წ 

 



   2.8.3  

მრავალშვილიანი 

მშობლების 

საჭიროებების 

კვლევა; 

სპეციალური  

პროგრამების 

შემუშავება         მათი  

გაძლიერებისთვის 

2.8.3  

გამოქვეყნებული 

კვლევის 

შედეგები 

2.8.3  

შემუშავებული 

პროგრამები 

  

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

 2020წ 

2.8.4. შრომით 

მიგრაციაში მყოფ 

პირთა მონაცემების 

დადგენა გენდერულ 

ჭრილში 

2.8.4.ა.  

აღრიცხულია 

მუნიციპალიტეტ 

ში შრომითი 

მიგრანტების 

რაოდენობა 

2.8.4.ბ. 

გამოვლენილია 

საჭიროებები 

გენდერულ 

ჭრილში; 

2.8.4.გ.  

პრიორიტეტები 

გათვალისწინებ 

ულია 2021 წლის 

ბიუჯეტში 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის მერია, 

ხარაგაულის  

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

ფონდი 

,,აფხაზინტერკ 

ონტი“ 

საქართვე 

ლოს  

შრომის, 

ჯანმრთე 

ლობისა 

და  

სოციალუ 

რი დაცვის 

სამინისტრ 

ო 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები  

ფონდი 

,,აფზაინტ 

ერკონტი“ 

2021 წ. 

 



   3.1.3. გენდერული 

თანასწორობის 

უზრუნველყოფისა 

და 

მუნიციპალიტეტის 

პოლიტიკურ  

პროცესებსა და 

სოციალურ- 

ეკონომიკურ 

განვითარებაში 

ქალთა 

მონაწილეობის 

გაზრდის მიზნით 

ღონისძიებების 

ჩატარება  

(სპორტული 

შეჯიბრებები,  

ლიტერატურულ- 

მხატვრული 

კომპოზიციები, 

ინტელექტკლუბები, 

ფილმების  ჩვენება 

და დისკუსია) 

3.1.3.ა.  

ჩატარებული 

ღონისძიებების 

რაოდენობა 

3.1.3.ბ.  

ღონისძიებებში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში 

300 

ლარი 

 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

ახალგაზრდუ 

ლი 

საკრებულო 

 2021წ 

3.1.4 საინფორმაციო 

ცენტრების და 

სოფლის 

ბიბლიოთეკების 

გაძლიერება 

თემატური 

ლიტერატურით, 

3.1.4  

ბიბლიოთეკების  

მარაგის  

გაზრდილი 

რაოდენობა 

 ადგილობ 

რივი 

ბიუჯეტი 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

 2021წ 

 



   3.1.5. ქალთა 

უფლებებსა და 

გენდერული 

თანასწორობის 

საკითხებზე სკოლის 

მოსწავლეების, 

ახალგაზრდების და 

სკოლის 

პედაგოგების 

ინფორმირებულობი 

ს გაზრდის მიზნით 

ჩატარდეს 

შეხვედრები და 

დისკუსიები 

მუნიციპალიტეტის 

საჯარო სკოლებში 

3.1.5.ა.  

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა 

3.1.5.ბ.  

შეხვედრებზე 

განხილული 

საკითხების 

რაოდენობა და 

ჩატარების 

სახეები 

(საინფორმაციო 

შეხვედრა, 

საჯარო 

დისკუსია, 

ფილმის ჩვენება, 

ქალთა 

გაძლიერების 

წარმატებული 

მაგალითები) 

3.1.5.გ.  

ჩატარებულ 

შეხვედრებზე 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საგანმანათლე 

ბლო 

რესურსცენტრ 

ი 

საქართვე 

ლოს 

განათლებ 

ისა და 

მეცნიერებ 

ის 

სამინისტრ  

ო 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2021წ. 

3.1.6. მოძიებული და 

გაშუქებულია 

მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები და 

მოღვაწე 

წარმატებული 

ქალების 

3.1.6.ა.  

მასობრივი 

ინფორმაციის 

საშუალებით 

გაშუქდეს 

მუნიციპალიტეტ 

ში მცხოვრები და 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2021წ. 



 ისტორიები.  

მუნიციპალიტეტის 

მინიმუმ ერთ ქუჩას 

მიენიჭოს 

წარმატებული 

ქალის სახელი 

მოღვაწე 

წარმატებული 

ქალების 

ისტორიები. 

3.1.6.ბ.  

საკრებულოს 

განკარგულება 

ერთ-ერთი 

ქუჩისთვის 

წარმატებული 

ქალის    სახელის 

მიენიჭების 

შესახებ 

  საკრებულო 

ხარაგაულის 

ისტორიული 

მუზეუმი 

ადგილობრივ 

ი             პრესა,  

ხარაგაულის 

მუნიცპალიტე  

ტის      მერიის 

ვებ გვერდი 

  

3.1.6 ადილობივი 

პრესა ,  

მუნიციპალიტეტის 

ვებ გვერდი 

 გა  მოყენება 

მიზნობრივი 

ინფორმაციის 

გავრცელებისთვის 

3.1.7  

გავრცელებული 

გაზეთების 

რაოდენობა 

გამოქვეყნებული 

მასალების 

რაოდენობა 

  

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

 2021წ 

 3.2.  

დაგეგმილია და 

გატარებულია ქალთა მიმართ 

და ოჯახში ძალადობის 

პრევენციული ღონისძიებები 

3.2.1 მომზადებულია 

ქალთა მიმართ 

ძალადობის ან/და  

ოჯახში 

ძალადობაზე 

საინფორმაციო 

სტრატეგია 

3.2.1..ა.  

მიღებული 

საინფორმაციო 

სტრატეგიის 

დოკუმენტი 

  ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო 

არასამთავ 

რობო 

ორგანიზა 

ციები 

2021 წ. 



  3.2.4.   გატარებულია 

ღონისძიებები  

ქალებზე                 და  

გოგონებზე 

ძალადობის     ყველა 

ფორმის,  მათ  შორის 

სექსუალური         და 

გენდერული ნიშნით 

ჩადენილი  

ძალადობის           და 

ადამიანის 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული 

სხვა             რისკების  

პრევენციისათვის 

3.2.4.ა. 

საკონსულტაციო 

/საინფრმაციო 

შეხვედრების 

რაოდენობა  

(არანაკლებ3) 

3.2.4.ბ. დევნილი, 

კონფლიქტით 

დაზარალებული  

ქალებისა         და 

გოგონებისათვის 

სამართლებრივი 

ცნობიერების 

ასამაღლებლად 

კონფლიქტის 

დროს 

სექსუალური 

ძალადობის     და 

გენდერული 

ნიშნით 

  ხარაგულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

მერია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტ 

ეტის 

საკრებულო, 

ხარაგაულის 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საბჭო, მერის 

თანაშემწე 

გენდერული 

თანასწორობი 

ს საკითხებში 

 2021წ 

 

   ჩადენილი 

ძალადობის 

შესახებ 

ჩატარებული 

შეხვედრების 

რაოდენობა     და 

მათში 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გენდერულ 

ჭრილში 

     

 


