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სამოქმედო გეგმა



aWaris avtonomiuri respublikis umaRlesi sabWo
Supreme Council of Automous Republic of Ajara

სამოქმედო გეგმა შექმნილია ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის 
(UNDP) მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია მისი ავტორი და შესაძლოა, 
იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 
შეხედულებებს.
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კომიტეტის შესახებ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტი პასუხობს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში არსებულ 
გამოწვევებს და ემსახურება დედათა და ბავშვთა, შშმ პირთა, მოხუცთა, ვეტერანთა, ლტოლ-
ვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სტიიქიით დაზარალებულთა, მუშაკთა შრომითი 
უფლებების კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებების დაცვას. 

კომიტეტი შეიმუშავებს და განიხილავს საკანონმდებლო ინიციატივებს და ზედამხედველობს 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტის წინაშე ანგარიშვალდებული 
დარგობრივი და სხვა ორგანოების საქმიანობას. ასევე შექმნილია კომიტეტთან არსებული 
სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო, რომელთანაც აქტიურად თანამშრომლობს და ღებულობს 
შესაბამის რეკომენდაციებს. კომიტეტის საქმიანობის სტრატეგიული მიმართულებები 2021-2022 
წლებისთვის განისაზღვრა. კომიტეტის სამოქმედო გეგმა დაფუძნებულია რეგიონში მიმდი ნარე 
გამოწვევების შესაბამისად და მიმართულია კომიტეტის წარმატებული საქმიანობის წარმარ-
თვისათვის. 

კომიტეტის 2021-2022 წლის პრიორიტეტული მიმართულებებია: 
1. საკანონმდებლო საქმიანობის გაუმჯობესობა;
2. საზედამხედველო/საკონტროლო საქმიანობის გაძლიერება;
3. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მდგომარეობის შესწავლა/ხელშეწყობა;
4. არასამთავრობო, თვითმმართველობის ორგანოებთან, რეგიონში რეგისტრირებულ სამედი-

ცინო დაწესებულებებთან და კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს
კომისიასთან ურთიერთანამშრომლობა;

5. მოქალაქეებისათვის არსებული პრობლემების გადაჭრის მიზნით რეფორმების შემუშავება,
განხორციელება საკანონმდებლო დონეზე და მათი ინფორმირებულობა მიმდინარე პროექ-
ტების შესახებ.

კომიტეტის საქმიანობას წარმართავს და სამოქმედო გეგმაში დასახული სტრატეგიული მიზნების 
განხორციელებას უზრუნველყოფს კომიტეტი: კომიტეტის თავმჯდომარე - ილია ვერძაძე, კომიტე-
ტის თავმჯდომარის მოადგილე - ლევან ანთაძე, კომიტეტის წევრები: ფატი ხალვაში, ლაშა სი რა -
ბიძე და დავით თედორაძე. 

ხოლო კომიტეტის აპარატის თანამშრომლები არიან: აპარატის უფროსი - ლეილა ღოღობერიძე, 
თავმჯდომარის თანაშემწე - მამუკა კაკაბაძე, უფროსი სპეციალისტები: კახა ფუტკარაძე, მარინე 
მანელიშვილი და უმცროსი სპეციალისტი - ინგა რომანაძე.

2021 წლის 23 ივნისს ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
ხელშეწყობით გაიმართა აჭა რის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვისა და 
სოციალურ საკითხთა კომიტე ტის 2021-2022წწ. სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია, დაინტე რესე-
ბული მხარეების მონაწილე ობით. პრეზენტაცია წარადგინა კომიტეტის თავმჯდომარემ ილია 
ვერძაძემ და მოდერატორმა ლეილა ღოღობერიძემ. დისკუსიაში მონაწილეობდა გაეროს 
განვითარების პროგრამის (UNDP) მოწვეული კონსულტანტი თამარ ხულორდავა.

სამოქალაქო გეგმის დისკუსიის დროს გამოითქვა მოსაზრება, რომ სასურველია მიმდინარე 
გეგმაში გათვალისწინებული იქნას ახალგაზრდების ჩართულობა, რაც გათვალისწინებული 
იქნა გეგმაში.



სტრატეგიული მიზანი 1. საკანონმდებლო საქმიანობის გაძლიერება

№ ქმედება

თემატური მომხსენებელი/ 
პასუხისმგებელი პირი სხვა მონაწილე 

მხარეები
შესრულების 
ვადა

შესრულების 
ინდიკატორი

ვერიფიკაციის 
წყარო

კომიტეტის წევრი აპარატის 
თანამშრომელი

1.1. კომიტეტში შემოსული კანონპროექტების 
ანალიზი და განხილვა 

ი. ვერძაძე
დ. თედორაძე

ლ. ღოღობერიძე
კ. ფუტკარაძე 

კანონპროექტის 
ავტორი/
ინიციატორი

რეგულარულად კომიტეტის დასკვნები 
შემუშავებულია 
სხდომები ჩატარებულია

ოქმი, დასკვნა

1.2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
2022 - 2023 წლების რესპუბლიკური 
ბიუჯეტის პროექტის და პრიორიტეტების 
დოკუმენტის განხილვა

ი. ვერძაძე
ლ. სირაბიძე

ლ. ღოღობერიძე
კ. ფუტკარაძე 

ფეს
ჯსდს

2021 - 2022 წწ. 
საშემოდგომო 
სესია

სხდომა ჩატარებულია 
დასკვნა შემუშავებულია

ოქმი, დასკვნა

1.3. თვითმმართველ ორგანოებთან 
სამუშაო შეხვედრის/შეხვედრების 
ჩატარება შესაძლო საკანონმდებლო 
ინიციატივებთან დაკავშირებით

ი. ვერძაძე 
ფ. ხალვაში

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

ადგილობრივი 
მუნიციპალი-
ტეტები

2021 - 2022 წწ. 
საშემოდგომო 
სესია

შეხვედრები ჩატარებულია 
რეკომენდაციები/ 
ინიციატივა 
შემუშავებულია

შეხვედრის 
მონაწილეთა სია 
რეკომენდაციები 
/ ინიციატივა

1.4. აჭარის რეგიონში არსებული სამედიცინო 
დაწესებულებების მედპერსონალთან 
სამუშაო შეხვედრების ჩატარება შესაძლო 
საკანონმდებლო ინიციატივებთან 
დაკავშირებით

ი. ვერძაძე
ლ. ანთაძე 

ლ. ღოღობერიძე
კ. ფუტკარაძე 

სამედიცინო 
დაწესებულებები

2021 წლის 
საშემოდგომო 
სესია / 2022 წლის 
საგაზაფხულო 
სესია

შეხვედრები ჩატარებულია 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია

რეკომენდაციები

1.5. ცალკეულ საკითხებზე სამუშაო 
ჯგუფის შექმნა: 
1. ფენილკეტონურია 2. აჭარის რეგიონში 
მცხოვრებ შაქრიანი დიაბეტის 
მქონე ბავშვებისათვის სამედიცინო 
მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება; 
3. ფსორიაზი და იშვიათი და გენეტიკური 
დაავადებები საკითხის შესწავლა, 
შეფასება და საჭიროების შემთხვევაში 
ახალი პროგრამის შემუშავება/
შეთავაზება 
4. შშმ პირთა საჭიროებები და 
გამოწვევები

ი. ვერძაძე 
ფ. ხალვაში

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

საკონსულტაციო 
საბჭოს წევრები

2021 წლის 
საშემოდგომო 
სესია / 2022 წლის 
საგაზაფხულო 
სესია

შესაბამისი სამუშაო 
ჯგუფი/ჯგუფები 
შექმნილია დოკუმენტი/ 
დოკუმენტები 
შემუშავებულია

რეკომენდაცია 
პროგრამა

4 ∕ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 
2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა



1.6. ,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” 
საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე - საქართველოს 
პარლამენტთან კოორდინაცია, 
კონსულტაციების გაგრძელება

ი. ვერძაძე 
ლ. ანთაძე

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

საქ. პარლამენტი/ 
ექსპერტები/ 
საკონსულტაციო 
საბჭოს წევრები

2021 წლის 
საშემოდგომო 
სესია

შეხვედრები 
საქართველოს 
პარლამენტი ჯდსს 
კომიტეტთან 
ჩატარებულია

წარდგენილი 
ინიციატივა, 
რეკომენდაციები

სტრატეგიული მიზანი 2. კომიტეტის საზედამხედველო საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდა

ამოცანა - 2.1 ზედამხედველობა აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაზე

№ ქმედება

თემატური მომხსენებელი/
პასუხისმგებელი პირი სხვა მონაწილე 

მხარეები
შესრულების 
ვადა

შესრულების 
ინდიკატორი

ვერიფიკაციის 
წყარო

კომიტეტის წევრი აპარატის 
თანამშრომელი

2.1.1. კოვიდპანდემია - მიმდინარეობა, 
გამოწვევები და პრევენციული 
ღონისძიებების (ვაქცინაცია) თაობაზე 
საკომიტეტო მოსმენის ჩატარება

ი. ვერძაძე 
ლ. ანთაძე

ლ. ღოღობერიძე
კ. ფუტკარაძე 

ჯსდს კვარტალურად საკომიტეტო მოსმენა 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია, 
ინფორმაცია შეხვედრების 
შესახებ ატვირთლია 
საბჭოს ვებ-გვერდზე

ოქმი, 
რეკომენდაციები, 
საბჭოს ვებ-
გვერდი

2.1.2. სოციალური პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებების (სოციალურად 
დაუცველთა შეფასების კრიტერიუმები) - 
საკომიტეტო განხილვა

ი. ვერძაძე
ფ. ხალვაში

ლ. ღოღობერიძე
კ. ფუტკარაძე 

სოციალური 
მომსახურების 
სააგენტო

მაისი-ივნისი 
2021/2022წ

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია, 
ინფორმაცია შეხვედრების 
შესახებ ატვირთულია 
საბჭოს ვებ-გვერდზე

ოქმი, 
რეკომენდაცია, 
საბჭოს ვებ-
გვერდი

2.1.3. პირველადი ჯანდაცვის სექტორში 
არსებული მდგომარეობის, გამოწვევებისა 
და სამომავლო გეგმების საკომიტეტო 
განხილვა

ი. ვერძაძე 
ლ. ანთაძე

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

ჯსდს მაისი-ივნისი 
2021/2022წ

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია, 
ინფორმაცია შეხვედრების 
შესახებ ატვირთულია 
საბჭოს ვებ-გვერდზე

ოქმი, 
რეკომენდაცია, 
საბჭოს ვებ-
გვერდი

2.1.4. დასაქმების სააგენტოს საქმიანობის 
პოპულარიზაცია რეგიონებში და 
ვაკანსიების გაცნობა, გასვლითი სამუშაო 
შეხვედრები მუნიციპალიტეტებში 

ი. ვერძაძე 
დ. თედორაძე

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

ჯსდს 
დაინტერესებული 
პირები

საშემოდგომო 
სესია 2021/2022წ

სამუშაო შეხვედრები 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია

ოქმი, 
რეკომენდაცია
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2.1.5. ეკომიგრანტების საკითხები - პროგრამის 
მონიტორინგი საკომიტეტო მოსმენა

ი. ვერძაძე 
ლ. სირაბიძე

ლ. ღოღობერიძე
კ. ფუტკარაძე

ჯსდს სექტემბერი
2021 წელი

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია

ოქმი, 
რეკომენდაცია

2.1.6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის 
საკითხები რეგიონის მუნიციპალიტეტებში 
- გასვლითი სხდომები მუნიციპალიტეტში

ი. ვერძაძე
ფ. ხალვაში

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

ჯსდს ოქტომბერი 
2021 წელი

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია

ოქმი, 
რეკომენდაცია

2.1.7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს 2022 - 2023 წლის 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
პროგრამების პროექტების განხილვა

ი. ვერძაძე
ლ. ანთაძე

ლ. ღოღობერიძე 
კ.ფუტკარაძე 

2021-2022 წლის 
საშემოდგომო 
სესია

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია

ოქმი, 
რეკომენდაცია

2.1.8. ინფორმაციის მოსმენა ჯანდაცვის 
სექტორის მზაობის შესახებ 
კოვიდპანდემიის პერიოდში

ი. ვერძაძე
ფ. ხალვაში

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

ჯსდს 
სამედიცინო 
პერსონალი

კვარტალურად კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია

ოქმი, 
რეკომენდაცია

2.1.9. ინფორმაციის მოსმენა ვაქცინაციის 
მიმდინარეობაზე

ი. ვერძაძე 
ლ. სირაბიძე

ლ. ღოღობერიძე 
კ. ფუტკარაძე 

ჯსდს თვეში ერთხელ კომიტეტის სხდომები 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია

ოქმი, 
რეკომენდაცია

2.1.10. ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე 
პირთა, გერიატრიული პაციენტების 
თავშესაფრით უზრუნველყოფის 
საკითხები 

ი. ვერძაძე 
დ. თედორაძე

ლ. ღოღობერიძე 
ი. რომანაძე

ბმს ცენტრი ნოემბერი 
2021 წელი

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია

ოქმი, 
რეკომენდაცია

2.1.11. ინფორმაციის გამოთხოვა, რეგიონში 
არსებული კლინიკების მიერ სახელმწიფო 
პროგრამებში ჩართულობისა და 
შესრულების შესახებ (სტატისტიკა)

ი. ვერძაძე 
ლ. სირაბიძე

ლ. ღოღობერიძე 
ი. რომანაძე

ჯსდს დეკემბერი 
2021 წელი

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია

ოქმი, 
რეკომენდაცია

2.1.12. შრომის კოდექსის ნორმების 
აღსრულებასთან დაკავშირებული 
გამოწვევები, საკომიტეტო მოსმენა

ი. ვერძაძე 
დ. თედორაძე

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

პროფკავშირები საშემოდგომო 
სესია 2021 წელი

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, 
რეკომენდაციები 
შემუშავებულია

ოქმი, 
რეკომენდაცია
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ამოცანა 2.2. ფინანსური (საბიუჯეტო) ზედამხედველობის პროცესის ეფექტიანი განხორციელება

2.2.1. 2020-2021 წწ. აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 
შესრულების წლიური ანგარიშის 
განხილვა

ი. ვერძაძე 
ლ. ანთაძე

ლ. ღოღობერიძე 
კ. ფუტკარაძე 

ფეს 
ჯსდს

2021-2022 წწ. მაისი კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, დასკვნა 
შემუშავებულია

ოქმი დასკვნა

2.2.2. 2021-2022 წწ. აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 
შესრულების 3 თვის ანგარიშის განხილვა

ი. ვერძაძე 
ფ. ხალვაში

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

ფეს 
ჯსდს

2021-2022 წწ. 
ივნისი

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, დასკვნა 
შემუშავებულია

ოქმი დასკვნა

2.2.3. 2021 - 2022 წწ. აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 
შესრულების 6 თვის ანგარიშის განხილვა

ი. ვერძაძე 
ლ. სირაბიძე

ლ. ღოღობერიძე 
ი. რომანაძე 

ფეს 
ჯსდს

2021-2022 წწ. 
სექტემბერი

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, დასკვნა 
შემუშავებულია

ოქმი დასკვნა

2.2.4. 2021 -2022 წწ. აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 
შესრულების 9 თვის ანგარიშის განხილვა

ი. ვერძაძე 
დ. თედორაძე

ლ. ღოღობერიძე
მ. მანელიშვილი

ფეს 
ჯსდს

2021-2022 წწ. 
ოქტომბერი

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, დასკვნა 
შემუშავებულია

ოქმი დასკვნა

2.2.5. 2022 - 2023 წწ. აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 
პროექტის განხილვა

ი. ვერძაძე 
ფ. ხალვაში

ლ. ღოღობერიძე 
კ. ფუტკარაძე 

ფეს 
ჯსდს

2021-2022 წწ. 
საშემოდგომო 
სესია

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, დასკვნა 
შემუშავებულია

ოქმი დასკვნა

სტრატეგიული მიზანი 3. საზოგადოებასთან ეფექტიანი კომუნიკაცია, საჯაროობა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა

№ ქმედება

თემატური მომხსენებელი/
პასუხისმგებელი პირი სხვა მონაწილე 

მხარეები
შესრულების 
ვადა

შესრულების 
ინდიკატორი

ვერიფიკაციის 
წყარო

კომიტეტის წევრი აპარატის 
თანამშრომელი

3.1. სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 
სამუშაო ფორმატის, შემადგენლობის 
გადახედვა და განახლება

ი. ვერძაძე ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

საკონსულტაციო 
საბჭოს წევრები

საგაზაფხულო 
სესია

სამუშაო შეხვედრა 
ჩატარებილია
საბჭო განახლებულია

ოქმი

3.2. სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 
ფორმატში აქტუალური საკითხების 
რეგულარული განხილვა/წლიური 
ანგარიშის მოსმენა

ი. ვერძაძე ლ. ღოღობერიძე 
კ. ფუტკარაძე საკონსულტაციო 

საბჭოს წევრები

კვარტალურად/ 
2021-2022 წწ. 
დეკემბერი

შეხვედრა ჩატარებულია; მონაწილეთა სია;
დღის წესრიგი

3.2. კომიტეტის საქმიანობის ანგარიშის 
წარდგენა დაინტერესებული 
მხარეებისთვის, სამოქალაქო 
საზოგადოების და მედიის 
წარმომადგენლებისთვის

ი. ვერძაძე ლ. ღოღობერიძე 
ი. რომანაძე

დაინტერესებული 
პირები

2021-2022 წწ. 
ნოემბერი

შეხვედრა ჩატარებულია მონაწილეთა 
სია; ინფორმაცია 
მედია 
საშუალებებში; 
ვებ-გვერდი
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3.3. ვებ გვერდზე კომიტეტის დებულებების 
და სამოქმედო გეგმის განთავსება

ი. ვერძაძე ლ. ღოღობერიძე 
მ. კაკაბაძე

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობისა 
და პროტოკოლის 
დეპარტამენტი

2021-2022 წწ. 
იანვარი

შესაბამისი ინფორმაცია 
განთავსებულია

საბჭოს ვებ-
გვერდი

3.4. ვებ გვერდზე კომიტეტის 
საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის 
ატვირთვა

ი. ვერძაძე ლ. ღოღობერიძე 
მ. კაკაბაძე

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობისა 
და პროტოკოლის 
დეპარტამენტი

პერიოდულად შესაბამისი ინფორმაცია 
განთავსებულია

საბჭოს ვებ-
გვერდი

სტრატეგიული მიზანი 4. კომიტეტის ინსტიტუციური გაძლიერება

№ ქმედება

თემატური მომხსენებელი/
პასუხისმგებელი პირი სხვა მონაწილე 

მხარეები
შესრულების 
ვადა

შესრულების 
ინდიკატორი

ვერიფიკაციის 
წყარო

კომიტეტის წევრი აპარატის 
თანამშრომელი

4.1. შემოსული კორესპონდენციის სტატისტიკა 
და ანალიზი

ი. ვერძაძე 
ლ. სირაბიძე 

ლ. ღოღობერიძე
მ. მანელიშვილი

საქმისწარმოების 
განყოფილება

რეგულარულად საინფორმაციო 
დოკუმენტი 
მომზადებულია

ანგარიში

4.2. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტის ანგარიშის 
მომზადება

ი. ვერძაძე ლ. ღოღობერიძე 
კ. ფუტკარაძე 

2021-2022 წწ. 
აგვისტო/ 
სექტემბერი

კომიტეტის სხდომა 
ჩატარებულია, ანგარიში 
მომზადებულია

ანგარიში

4.3. კომიტეტის წევრებსა და აპარატის 
თანამშრომლებს შორის 
ერთობლივი სამუშაო შეხვედრების 
ორგანიზება

ი. ვერძაძე 
დ. თედორაძე 

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

კვარტალურად შეხვედრები ჩატარებულია ოქმები

4.4. თანამშრომელთა სამუშაო 
აღწერილობების გადახედვა

ი. ვერძაძე ლ. ღოღობერიძე 
კ. ფუტკარაძე 

2021-2022 წწ. 
საშემოდგომო 
სესია

სამუშაო აღწერილობა 
განახლებულია

 ოქმი

4.5. თანამშრომელთა შეფასების 
ჩატარება

ი. ვერძაძე ლ. ღოღობერიძე
მ. მანელიშვილი

უმაღლესი საბჭოს 
თავმჯდომარე 
უმაღლესი საბჭოს 
აპარატი

2021-2022 წწ. 
დეკემბერი

შეფასება ჩატარებულია ოქმი

4.6. შეფასების შედეგად 
თანამშრომელთა პროფესიული 
განვითარების გეგმის შემუშავება

ი. ვერძაძე 
ფ. ხალვაში 

ლ. ღოღობერიძე 
კ. ფუტკარაძე 

უმაღლესი საბჭოს 
აპარატი

2021-2022 წწ. 
საშემოდგომო 
სესია

გეგმა შემუშავებულია გეგმა



4.7. დონორებთან და საერთაშორისო 
პარტნიორებთან თანამშრომლობა 
(კონფერენცია/ტრენინგები)

ი. ვერძაძე 
ფ. ხალვაში 

ლ. ღოღობერიძე 
ი. რომანაძე

დაინტერესული 
მხარეები / 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები

არასასესიო 
პერიოდი

შეხვედრები ჩატარებულია კონფერენცია/
ტრენინგი

4.8. აპარატის თანამშრომელთა შეხვედრების 
ორგანიზება მიმდინარე საქმიანობისა 
და სფეროში არსებულის სიახლეების 
გაცნობის მიზნით

ი. ვერძაძე 
ლ. სირაბიძე 

ლ. ღოღობერიძე 
კ. ფუტკარაძე 

სამოქალაქო 
სექტორი / 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები

კვარტალურად შეხვედრები ჩატარებულია ოქმი

4.9. კომიტეტის წევრთა და აპარატის 
თანამშრომელთა შესაძლებლობების 
გაძლიერება (თემატური ტრენინგები და 
სემინარები)

ი. ვერძაძე ლ. ღოღობერიძე 
კ. ფუტკარაძე 

სასწავლო 
ცენტრი/ დონორი 
ორგანიზაციები

კვარტალურად შესაბამისი ტრენინგები 
ჩატარებულია

ტრენინგის 
მასალები, 
მონაწილეთა სია

4.10. სტუდენტთა (დამამთავრებელი 
კურსის) სასწავლო პრაქტიკის გავლის 
ხელშეწყობა და კურსდამთავრებულების 
სტაჟირება კომიტეტში

ი. ვერძაძე ლ. ღოღობერიძე 
ი. რომანაძე

მაისი /ივნისი 
2021-2022 წწ.

პრაქტიკა გავლილია, 
სტაჟირება გავლილია

ცნობა/ 
სერთიფიკატი

4.11. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტის 2023-2024 წწ. 
სამოქმედო გეგმის შემუშავება

ი. ვერძაძე
ფ. ხალვაში 

ლ. ღოღობერიძე 
მ. მანელიშვილი

დეკემბერი 2022 წ. გეგმა შემუშავებულია გეგმა

2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა / 9

* ფეს - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.
** ჯსდს - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი.




