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ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური გენდერული 

თანასწორობის საბჭოს  შექმნის შესახებ

      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის 
მე-3 ნაწილი „გ“ ქვეპუნქტის, „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 
მუხლის და „ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის 
საბჭოს შექმნის და საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2017 წლის 21 სექტემბრის N20 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

მუხლი1. ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შეიქმნას მუნიციპალური გენდერული 
თანასწორობის საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

1. კობა კუბლაშვილი - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე - გენდერული თანასწორობის 
საბჭოს თავმჯდომარე.

2. ვალერი ბახტაძე - საკრებულოს თავმჯდომარე - წევრი.
3. არსენ ბენდელიანი - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე - წევრი.
4. ჯუნგლი გოდერიძე - ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე - წევრი.
5. ალიკო ვეკუა - იურიდიულ, სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის 

თავმჯდომარე - წევრი.
6. ნანა ბახტაძე - კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე 

- წევრი.
7. ზაზა რუხაძე - ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე - წევრი.
8. ქეთევან ყუფარაძე - აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი - წევრი.
9. ბაჩანა ბასილაია - საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო, საქმის წარმოებისა და ადამიანური 

რესურსების მართვის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატოგორიის  უფროსი 
სპეციალისტი.

10. გერასიმე მჟავანაძე - ხონის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე - წევრი.
11. ელისო ჯიქია - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - წევრი.
12. თამარ უგულავა - მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი - წევრი.
13. მაგდა ჩხენკელი - სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხონის რაიონული განყოფილების 

სოციალური მუშაკი - წევრი.
14. ემა კამკია - ფონდი სოხუმის თანამშრომელი - წევრი.
15. მარიეტა ლეთოდიანი - მწვანე რეგიონების პროექტების კოორდინატორი - წევრი.
16. სოფიკო საღარეიშვილი - ა(ა)იპ ინფორმატიკის ცენტრის დირექტორი - წევრი.
17. დავით მაღლაკელიძე - აპარატის საორგანიზაციო, საქმის წარმოებისა და ადამიანური 

რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი - წევრი.



მუხლი 2. ეს ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამტრედიის 
რაიონულ სასამართლოში (მისამართი სამტრედია, ძმები ნინუების ქ.№1) ბრძანების ოფიციალური 
გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში.
მუხლი 3 . ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
ვალერი ბახტაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე


