
გენდერულად სეგრერირებული მონაცემთა ბაზა 

2020 წლის მონაცემები 

 

                                        ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია 

დასაქმებულ თანამშრომელთა მონაცემები გენდერულ ჭრილში: 

 

 დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა   

ქალი -130 

კაცი - 100 

მენეჯერულ თანამდებობაზე დასაქმებულთა რაოდენობა: 

მდედრობითი - 19 

მამრობითი - 25 

ორგანიზაციაში დასაქმებულთა საშუალო ასაკი: 

მდედრობითი- 39.99 

მამრობითი - 40, 9 

მოქალაქეთა მომართვიანობა ქონების განკარგვის მიზნით 

მამრობითი-29, მდედრობითი -17 

არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გაცემული 

ნებართვები გენდერულ ჭრილში: 

  მდედრობითი - 113 

  მამრობითი -100 

  

აუქციონში გამარჯებულთა რაოდენობა 

მამრობითი-7,  მდედრობითი-8 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში 

გაწვეულ მოქალაქთა რაოდენობა 

მამრობითი - 183; მდედრობითი- 0 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მიერ საკონტრქტო პროფესიულ სამხედრო 

სამსახურში გაწვეულ მოქალაქთა რაოდენობა 

მამრობითი - 27 ; მდედრობითი- 3 

 

  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურში მოქმედ პროგრამებში   

შემოსული განცხადებების გადანაწილდა შემდეგნაირად: 

უფასო სასადილოებით მომსახურების პროგრამა 

ქალი - 1153, კაცი - 7



უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად 

აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური 

დახმარების პროგრამა 

მგზავრობა : ქალი -69; კაცი- 55 

სწავლა: ქალი -352, კაცი -109 

არაიდენტიფიცირებადი ან იდენტიფიცირებად პირთა სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების 

დაფარვის პროგრამა 

კაცი- 3,; ქალი - 1 

ვეტერანების სოციალური დაცვის პროგრამა 

ქალი - 52; მამაკაცი - 6 

უხუცესთა დახმარების პროგრამა 

ქალი - 4,; კაცი - 0 

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 

ქალი -243; კაცი -48 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი 

მატერიალური დახმარების პროგრამა 

ქალი - 45, კაცი- 6 

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარების პროგრამა 

ქალი - 7; კაცი - 24 

2004-2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური 

დახმარება 

ქალი-12 

რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების კომუნალური დავალიანებების დაფარვის პროგრამა 

ქალი - 6, კაცი - 3 

ვეტერანების მუნიციპალური ტრანსპორტით შეღავათის დაწესების პროგრამა 

ქალი - 498, კაცი- 1135 

ზოგიერთი ააიპ-ის და სსიპ-ის თანამშრომლებისათვის მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათის 

დაწესების პროგრამა 

ქალი - 1346; კაცი - 1154 

შეზღუდული შესაძლებლობის პირების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათის დაწესების 

პროგრამა 



ქალი - 75; კაცი - 106 

მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა 

ქალი - 974; კაცი - 676 

დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების 

მატერიალური დახმარების პროგრამა 

ქალი -19, კაცი- 39 

ტოტალურ უსინათლოთა გამცილებლის პროგრამა 

ქალი - 25, კაცი - 34 

მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება 

ქალი - 854, კაცი - 587 

მოქალაქეთა მედიკამენტებითა და საანალიზო ტექნიკური საშუალებებით დახმარება 

ქალი - 810, კაცი - 523 

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა 

ქალი - 29, კაცი - 82 

გონებრივი განვითარების დაყოვნების, ცერებრული დამბლით დაავადებული და დაუნის 

სინდრომის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა 

ქალი - 14, კაცი - 34 

 

 
ა(ა)ი.პ ,, ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის" 

სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში მიმართულებების მიხედვით: 

სახელოვნებო დეპარტამენტი 

მამრობითი - 344, მდედრობითი - 662 

სპორტისა და ახალგაზრდობის დეპარტამენტი 

მამრობითი - 655, მდედრობითი - 208 


