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ცაგერის მუნიციპალიტეტის შ.შ.მ. პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო

გეგმის დამტკიცების შესახებ

                     ------------------------------------------------------------------------------

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  მე- 
16-ე   მუხლის, მე-2-ე პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის „ე-გ“  ქვეპუნქტის, 61-ე 
მუხლის მე-2 პუნქტის და „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, 30-ე მუხლის  და 37-ე მუხლის 
საფუძველზე,

                                  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ     გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1.   დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტის შ.შ.მ. პირთა უფლებების დაცვის 2021 
წლის სამოქმედო გეგმა (დანართი- 1) თან  ერთვის.

2.  განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს  ცაგერის რაიონულ სასამართლოში               
(მის. ქ.ცაგერი, რუსთაველის ქუჩა №69) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

გიორგი გუგავა

საკრებულოს თავმჯდომარე
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



ცაგერის მუნიციპალიტეტის შშმ პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლის სამოქმედო გეგმა

N გასატარებელი ღონისძიება შესრულების 
პერიოდი

პასუხისმგებელი უწყება დაფინანსების 
წყარო

მიზანი შშმ პირთა უფლებების დაცვის გარანტიების გაძლიერება და 
საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში მათი ჩართულობის 

ზრდა

წლის გან-ში ცაგერის მუნიც-ის მერია მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

ამოცანა შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა და 
მისაწვდომობის გაძლიერება

წლის გან-ში ცაგერის მუნიც-ის მერია მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

1 შშმ პირების ინდივიდუალურ მონაცემთა ბაზის შექმნა და 
სრულყოფა

1 კვარტ. ჯან.და სოც.დაცვის 
სამსახური

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

2 ფიზიკურ გარემოში არსებული ბარიერების გამოვლენა და მათი 
აღმოფხვრის მიზნით წინადადებების შმუშავება

1 კვარტ. ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სამსახური

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

2.1 ახალი საამშენებლო ობიექტების ზედამხედველობა. ფიზიკური 
გარემოს ადაპტირების მიზნით შშმ პირთა საჭიროებებზე

წლის გან-ში ცაგერის მუნიც-ის მერია მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

2.2 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ადმინისტრაციული 
შენობების გამოვლენა, რომელიც დაექვემდებარება ადაპტირებას.

2 კვარტ. ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სამსახური

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

3 საზ. სატრანსპორტო საშუალებების, მოგზაურობის თანაბარი 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის ადაპტირება.

2 კვარტ. ცაგერის მუნიც-ის მერია. 
შპს „საჭე“

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

3.1 ნორმებისა და სტანდარტების შსაბამისად მოწყობილი 
გადასასვლელების, გაჩერებების რაოდენობის გაზრდა

2 კვარტ. ცაგერის მუნიც-ის მერია. 
შპს „საჭე“

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

3.2 შშმ პირებისათვის სპეციალური ადგილების გამოყოფა 
ავტოსადგომებზე

1 კვარტ. ცაგერის მუნიც-ის მერია. 
შპს „საჭე“

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

3.3 საზოგადოებრივ ტრანსპორტე მომუშავე მძღოლების ინფორმირება 
შშმ პირთა მომსახურეობის საკითხებზე

1 კვარტ. ცაგერის მუნიც-ის მერია. 
შპს „საჭე“

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

4 საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში ჩართულობის 
უზრუნველყოფის გაზრდა

წლის გან-ში ცაგერის მუნიც-ის მერია მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

5 შშმ პირების თვითდასაქმების ხელშეწყობა წლის გან-ში ცაგერის მუნიც-ის მერია მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი



6 შშმ პირების თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფა 
საზოგადოებრივ, კულტურულ და სპორტულ ცხოვრებაში

წლის გან-ში ცაგერის მუნიც-ის 
მერია.განათლების, 

სპორტის და 
ახალგაზრდობის 

სამსახური

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

6.1 მუნიციპალიტეტის კულტურულ პროექტებში მონაწილე შშმ 
პირების რაოდენობრივი მაჩვენებლების ზრდა.

წლის გან-ში ცაგერის მუნიც-ის 
მერია.განათლების, 

სპორტის და 
ახალგაზრდობის 

სამსახური

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

6.2 შშმ პირებისათვისხელოვნების წრეების გახსნა წლის გან-ში ცაგერის მუნიც-ის 
მერია.განათლების, 

სპორტის და 
ახალგაზრდობის 

სამსახური

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

6.3 სპორტულ-რეკრიაციული ზონების ადაპტირება. შშმ პირების 
ჩართულობის ზრდა სპორტულ ღონისძიებებში

წლის გან-ში ცაგერის მუნიც-ის მერია. მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი

6.4 ტურისტული ობიექტების თანაბარი მოსაწვდომობის 
უზრუნველყოფა და ობიექტების რაოდენობრივი ზრდა

წლის გან-ში ცაგერის მუნიც-ის 
მერია.ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სამსახური

მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი


