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ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ დათო გოგუას

ბატონო დათო,

უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ კომიტეტის მიერ „სოციალური მუშაობის შესახებ" 

კანონის და ბავშვის უფლებათა კოდექსის აღსრულების ზედამხედველობის პროცესში 

გაწეული თანამშრომლობისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, თქვენგან მიღებული ინფორმაციის 

პირველადი დამუშავების შედეგები უკვე წარვუდგინეთ დაინტერესებულ მხარებს ა/წ 23 

სექტემბრის კომიტეტის სხდომაზე. 

საკითხის შესწავლის შემდგომ ეტაპზე, ჩვენი ინტერესია, შევაგროვოთ უნიფიცირებული 

მონაცემები მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის პროცესის შესახებ  და 

გავიზიაროთ მასთან დაკავშირებული თქვენი ხედვა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვსარგებლობ 

რა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლით მონიჭებული უფლებამოსილებით, 

შესავსებად გიგზავნით კომიტეტის მიერ შემუშავებულ თანდართულ კითხვარს  და 

გთხოვთ,  კანონით განსაზღვრულ ვადაში მის  მოწოდებას.

კვლავაც გიდასტურებთ, რომ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის და სწორი 

პოლიტიკის წარმართვაში გადამწყვეტი როლი აქვს თქვენს დაინტერესებას და აქტიურ 

მონაწილეობას.

დამატებითი კომუნიკაციის საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომიტეტის 

აპარატის მთავარ სპეციალისტს, მირანდა ცხადაძეს, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: 

mtskhadadze@parliament.ge .

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე

mailto:mtskhadadze@parliament.ge
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ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
 

 

KA000070782181721
*5000 საქართველო, ჩხოროწყუ, დ. აღმაშენებლის ქ. №1                                  ტელ: 5(99) 856 577                                 ელ.ფოსტა info.gamgeoba@gmail.com 

№ 27/3231 08 / ოქტომბერი / 2021 წ.
 

საქართველოს პარლამენტის წევრს ბატონ მიხეილ სარჯველაძეს
  

 

 
ბატონო მიხეილ,

   თქვენი N10008/4-2/21      30/09/2021  წლის წერილის  თანახმად გიგზავნით   მოთხოვნილ ინფორმაციას.

 
  
  

მერი დათო გოგუა
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საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი 

სოციალური მუშაობა მუნიციპალიტეტებში

კითხვარი მუნიციპალიტეტებისთვის

კითხვარი მომზადებულია საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და
კომიტეტის მიერ სოციალური მუშაობის შესახებ საქართველოს კანონის და ბავშვის
უფლებათა კოდექსის აღსრულების ზედამხედველობის ფარგლებში კითხვარის მიზანია
მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის მიმდინარე ეტაპის შესახებ უნიფიცირებული
მონაცემების შეგროვება დაზუსტება

ით აღნიშნული კითხვები ეხება მხოლოდ იმ მუნიციპალიტეტებს რომლებიც ამჟამად
ახორციელებენ სოციალურ მუშაობას

გთხოვთ მიუთითოთ მუნიციპალიტეტი

 შექმნილია თუ არა თქვენს მუნიციპალიტეტში სოციალური მუშაობის
ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი ახალი სტრუქტურული ერთეული
☒ დიახ ☐ არა

ა დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ ახალი
სტრუქტურული ერთეულის დასახელება
 
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ჯანმრთელობისა  და სოციალური დაცვის, 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა  და  ბავშვთა უფლებების დაცვისა 
და  მხარდაჭერის  სამსახური. 
 
 

ბ უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ სტრუქტურული
ერთეული რომელსაც დებულებით დაეკისრა მუნიციპალიტეტში სოციალური
მუშაობის ადმინისტრირება

 არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ მონიშნოთ სოციალური მუშაობის
ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულის საშტატო
შემადგენლობა
☒ კოორდინატორი მენეჯერი
☒ სოციალური მუშაკი
☒ ფსიქოლოგი
☐ ჯანმრთელობის მართვის სპეციალისტი
☒ სამართლებრივი დახმარების სპეციალისტი იურისტი
☒ ინსპექტორი
☐ სხვა მიუთითეთ

ჩხოროწყუ 
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საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი 

 ამჟამად არის თუ არა მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სოციალური მუშაკი
☒ დიახ ☐ არა
დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ რაოდენობა სქესი და
თითოეულის საქმიანობის სფერო  
     ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი ( მამრობითი) 
     მუნიციპალური სოციალური მუშაკი (შრომითი ხელშეკრულებით)  
(მდედრობითი) 

    უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ მიზეზი აგრეთვე
არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია გამოცხადებული
კონკურსის და მისი მიმდინარეობის შესახებ ვადები მიმდინარეა
დასრულებულია ა შ

 გთხოვთ მონიშნოთ შესაბამისი პასუხი
☒ მუნიციპალიტეტში დასაქმდა სერტიფიცირებული სათანადო უმაღლესი
განათლების მქონე სოციალური მუშაკი
☒ მუნიციპალიტეტში დასაქმდა სოციალური მუშაკი რომელმაც შემდგომში
გაიარა სერტიფიცირება
☐ მუნიციპალიტეტში დასაქმდა სოციალური მუშაკი რომელიც ამჟამად გადის
სერტიფიცირების კურსს
☐ სხვა აღწერეთ შემთხვევა

 რამდენია თქვენს მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სოციალური მუშაკის
შრომის ანაზღაურება
 
 
               1100  ლარი (დარიცხული)  ბავშვისა და ოჯახის სოციალური მუშაკი 
               1100  ლარი  (დარიცხული)   მუნიციპალური სოციალური მუშაკი

 გქონიათ თუ არა მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სოციალური მუშაკის
სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეწყვეტის შემთხვევა დადებითი პასუხის
შემთხვევაში გთხოვთ მიუთითოთ საფუძველი
 
         არ გვქონია

 გყავთ გყოლიათ თუ არა სოციალური მუშაკი რომელსაც შეთავსებული
აქვს ჰქონდა სხვა საქმიანობა დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ
მიუთითოთ მიზეზი იმ მუშაკის თანამდებობა რომელსაც შეთავსებული აქვს
სოციალური მუშაობა და შეთავსებამდე განსახორციელებელი სამუშაოს მოკლე
აღწერილობა გთხოვთ აგრეთვე გაგვიზიაროთ ინფორმაცია შეთავსების
შემთხვევაში საქმიანობის რა წილი ეთმობა სოციალურ მუშაობას
მიახლოებითი პროცენტული წილი ან სამუშაო საათების თანაფარდობა
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საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი 

             არ გვყავს 
 
 
 
        

 გთხოვთ მონიშნოთ ინფრასტრუქტურის ის კომპონენტები რითაც
უზრუნველყოფა შეუძლია თქვენს მუნიციპალიტეტს სოციალური მუშაობის
წარმართვისთვის
☒ საოფისე სივრცე
☒ ბენეფიციართან გასაუბრებისთვის საჭირო იზოლირებული სივრცე
☐ სათანადო კომპიუტერული ტექნიკა და საოფისე ინვენტარი
☒ საქმის ელექტრონული წარმოების სისტემა
☐ სოციალური მუშაკის ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ალტერნატივები

 როგორია საშუალოდ მოქალაქეთა მომართვიანობა თვეში მონიშნეთ
შესაბამისი პასუხი
☒

☐
☐ ზე მეტი

 მუნიციპალიტეტში სოციალური მუშაობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების
რა ღონისძიებებს მიმართავს თქვენი მუნიციპალიტეტი
☒ საინფორმაციო შეხვედრები მოსახლეობასთან
☐ საინფორმაციო ბარათების გავრცელება მიზნობრივ ჯგუფებში
☒ ადმინისტრაციულ შენობებში საინფორმაციო კუთხის მოწყობა
☐ ადგილობრივი მედია საშუალებებით საქმიანობის გაშუქება
☐ სხვა მიუთითეთ ღონისძიებები

 გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენს მუნიციპალიტეტში სოციალური მუშაობის
განხორციელების გამოწვევები

 

 

  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი  ხასიათდება რთული რელიეფური მდებარეობით. 
სოფლების უმეტესობას ტრანსპორტი მხოლოდ დილის საათებში ემსახურება არის უბნები, 
რომლებიც დიდი მანძილითაა დაშორებული სოფლის ცენტრიდან. აღნიშნული იწვევს 
პრობლემას ტრანსპორტის კუთხით განყოფილებას კი არ ყავს გამოყოფილი ტრანსპორტი. 

 გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი ხედვა მუნიციპალიტეტში სოციალური
მუშაობის გაუმჯობესების თაობაზე
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საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი 

უნდა ჩატარდეს საინფორმაციო  კამპანია მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიულ 
ერთეულებში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და სხვა 
ორგანიზაციებში. უნდა მოხდეს კოორდინირებული მუშაობა სხვა სფეროს 
სოციალურ მუშაკებთან, დაიგეგმოს შესაბამისი აქტივობები ბენეფიციარებთან 
მუშაობის კუთხით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს გაეზარდოს დაფინანსება ბავშვთა 
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის კუთხით. 

დიდი მადლობა თანამშრომლობისთვის



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

10009/4-2/21
30-09-2021

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ კობა ლურსმანაშვილს

ბატონო კობა,

უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ კომიტეტის მიერ „სოციალური მუშაობის შესახებ" 

კანონის და ბავშვის უფლებათა კოდექსის აღსრულების ზედამხედველობის პროცესში 

გაწეული თანამშრომლობისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, თქვენგან მიღებული ინფორმაციის 

პირველადი დამუშავების შედეგები უკვე წარვუდგინეთ დაინტერესებულ მხარებს ა/წ 23 

სექტემბრის კომიტეტის სხდომაზე. 

საკითხის შესწავლის შემდგომ ეტაპზე, ჩვენი ინტერესია, შევაგროვოთ უნიფიცირებული 

მონაცემები მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის პროცესის შესახებ  და 

გავიზიაროთ მასთან დაკავშირებული თქვენი ხედვა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვსარგებლობ 

რა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლით მონიჭებული უფლებამოსილებით, 

შესავსებად გიგზავნით კომიტეტის მიერ შემუშავებულ თანდართულ კითხვარს  და 

გთხოვთ,  კანონით განსაზღვრულ ვადაში მის  მოწოდებას.

კვლავაც გიდასტურებთ, რომ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის და სწორი 

პოლიტიკის წარმართვაში გადამწყვეტი როლი აქვს თქვენს დაინტერესებას და აქტიურ 

მონაწილეობას.

დამატებითი კომუნიკაციის საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომიტეტის 

აპარატის მთავარ სპეციალისტს, მირანდა ცხადაძეს, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: 

mtskhadadze@parliament.ge .

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე

mailto:mtskhadadze@parliament.ge


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

10010/4-2/21
30-09-2021

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ზაზა მელიქიძეს

ბატონო ზაზა,

უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ კომიტეტის მიერ „სოციალური მუშაობის შესახებ" 

კანონის და ბავშვის უფლებათა კოდექსის აღსრულების ზედამხედველობის პროცესში 

გაწეული თანამშრომლობისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, თქვენგან მიღებული ინფორმაციის 

პირველადი დამუშავების შედეგები უკვე წარვუდგინეთ დაინტერესებულ მხარებს ა/წ 23 

სექტემბრის კომიტეტის სხდომაზე. 

საკითხის შესწავლის შემდგომ ეტაპზე, ჩვენი ინტერესია, შევაგროვოთ უნიფიცირებული 

მონაცემები მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის პროცესის შესახებ  და 

გავიზიაროთ მასთან დაკავშირებული თქვენი ხედვა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვსარგებლობ 

რა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლით მონიჭებული უფლებამოსილებით, 

შესავსებად გიგზავნით კომიტეტის მიერ შემუშავებულ თანდართულ კითხვარს  და 

გთხოვთ,  კანონით განსაზღვრულ ვადაში მის  მოწოდებას.

კვლავაც გიდასტურებთ, რომ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის და სწორი 

პოლიტიკის წარმართვაში გადამწყვეტი როლი აქვს თქვენს დაინტერესებას და აქტიურ 

მონაწილეობას.

დამატებითი კომუნიკაციის საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომიტეტის 

აპარატის მთავარ სპეციალისტს, მირანდა ცხადაძეს, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: 

mtskhadadze@parliament.ge .

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე

mailto:mtskhadadze@parliament.ge


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

10012/4-2/21
30-09-2021

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ არჩილ გოგსაძეს

ბატონო არჩილ,

უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ კომიტეტის მიერ „სოციალური მუშაობის შესახებ" 

კანონის და ბავშვის უფლებათა კოდექსის აღსრულების ზედამხედველობის პროცესში 

გაწეული თანამშრომლობისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, თქვენგან მიღებული ინფორმაციის 

პირველადი დამუშავების შედეგები უკვე წარვუდგინეთ დაინტერესებულ მხარებს ა/წ 23 

სექტემბრის კომიტეტის სხდომაზე. 

საკითხის შესწავლის შემდგომ ეტაპზე, ჩვენი ინტერესია, შევაგროვოთ უნიფიცირებული 

მონაცემები მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის პროცესის შესახებ  და 

გავიზიაროთ მასთან დაკავშირებული თქვენი ხედვა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვსარგებლობ 

რა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლით მონიჭებული უფლებამოსილებით, 

შესავსებად გიგზავნით კომიტეტის მიერ შემუშავებულ თანდართულ კითხვარს  და 

გთხოვთ,  კანონით განსაზღვრულ ვადაში მის  მოწოდებას.

კვლავაც გიდასტურებთ, რომ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის და სწორი 

პოლიტიკის წარმართვაში გადამწყვეტი როლი აქვს თქვენს დაინტერესებას და აქტიურ 

მონაწილეობას.

დამატებითი კომუნიკაციის საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომიტეტის 

აპარატის მთავარ სპეციალისტს, მირანდა ცხადაძეს, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: 

mtskhadadze@parliament.ge .

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე

mailto:mtskhadadze@parliament.ge


         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

10014/4-2/21
30-09-2021

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ ჯუმბერ ვარდმანიძეს

ბატონო ჯუმბერ,

უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ კომიტეტის მიერ „სოციალური მუშაობის შესახებ" 

კანონის და ბავშვის უფლებათა კოდექსის აღსრულების ზედამხედველობის პროცესში 

გაწეული თანამშრომლობისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, თქვენგან მიღებული ინფორმაციის 

პირველადი დამუშავების შედეგები უკვე წარვუდგინეთ დაინტერესებულ მხარებს ა/წ 23 

სექტემბრის კომიტეტის სხდომაზე. 

საკითხის შესწავლის შემდგომ ეტაპზე, ჩვენი ინტერესია, შევაგროვოთ უნიფიცირებული 

მონაცემები მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის პროცესის შესახებ  და 

გავიზიაროთ მასთან დაკავშირებული თქვენი ხედვა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვსარგებლობ 

რა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლით მონიჭებული უფლებამოსილებით, 

შესავსებად გიგზავნით კომიტეტის მიერ შემუშავებულ თანდართულ კითხვარს  და 

გთხოვთ,  კანონით განსაზღვრულ ვადაში მის  მოწოდებას.

კვლავაც გიდასტურებთ, რომ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის და სწორი 

პოლიტიკის წარმართვაში გადამწყვეტი როლი აქვს თქვენს დაინტერესებას და აქტიურ 

მონაწილეობას.

დამატებითი კომუნიკაციის საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომიტეტის 

აპარატის მთავარ სპეციალისტს, მირანდა ცხადაძეს, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: 

mtskhadadze@parliament.ge .

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე
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         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge
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ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ როსტომ მაგრაქველიძეს

ბატონო როსტომ,

უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ კომიტეტის მიერ „სოციალური მუშაობის შესახებ" 

კანონის და ბავშვის უფლებათა კოდექსის აღსრულების ზედამხედველობის პროცესში 

გაწეული თანამშრომლობისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, თქვენგან მიღებული ინფორმაციის 

პირველადი დამუშავების შედეგები უკვე წარვუდგინეთ დაინტერესებულ მხარებს ა/წ 23 

სექტემბრის კომიტეტის სხდომაზე. 

საკითხის შესწავლის შემდგომ ეტაპზე, ჩვენი ინტერესია, შევაგროვოთ უნიფიცირებული 

მონაცემები მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის პროცესის შესახებ  და 

გავიზიაროთ მასთან დაკავშირებული თქვენი ხედვა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვსარგებლობ 

რა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლით მონიჭებული უფლებამოსილებით, 

შესავსებად გიგზავნით კომიტეტის მიერ შემუშავებულ თანდართულ კითხვარს  და 

გთხოვთ,  კანონით განსაზღვრულ ვადაში მის  მოწოდებას.

კვლავაც გიდასტურებთ, რომ მუნიციპალიტეტებში სოციალური მუშაობის დანერგვის და სწორი 

პოლიტიკის წარმართვაში გადამწყვეტი როლი აქვს თქვენს დაინტერესებას და აქტიურ 

მონაწილეობას.

დამატებითი კომუნიკაციის საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ კომიტეტის 

აპარატის მთავარ სპეციალისტს, მირანდა ცხადაძეს, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: 

mtskhadadze@parliament.ge .

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
მიხეილ სარჯველაძე
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