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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს

ბატონ  ბესიკ ტაბიძეს

           ბატონო ბესიკ,

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“  54-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ე.გ" ქვეპუნქტის თანახმად 

წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის  

სამსახურის მოხსენებით ბარათს  და თანდართულ  „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს; 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების  შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტსა და „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა 
და მიღების წესის დამტკიცების  შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

პროექტს.
გთხოვთ განიხილოთ.

          პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი



მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა











პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №

2018 წლის   დეკემბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების 

დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“                  
19-ე მუხლისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61–ე მუხლის 

შესაბამისად,

მუხლი 1.  დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის შემდეგი 

სოციალური პროგრამები:
  ა). მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა დანართი 

№1-ის შესაბამისად;
   ბ). მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა დანართი №2-ის შესაბამისად;

 გ). მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის პროგრამა დანართი №3-ის შესაბამისად;
  დ). ომის  მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა დანართი №4-

ის შესაბამისად;
ე). მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა დანართი N5-ის შესაბამისად;
ვ). ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა დანართი N6-ის შესაბამისად;
ზ). ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 

დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა დანართი №7-
ის შესაბამისად;

თ). იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა დანართი №8-ის 

შესაბამისად;
ი). სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა დანართი  №9-ის 

შესაბამისად;
კ). მძიმე საცხოვრებელ პირობებში  უბედური შემთხვევისა  და სტიქიური მოვლენების 

შედეგად  დაზარალებული ოჯახებისათვის  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა დანართი   

№10-ის შესაბამისად;
ლ). ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 

სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის- 

დანართი      №11-ის შესაბამისად.



მ). ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა დანართი №12-ის 

შესაბამისად.
ნ). უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა დანართი №13-ის 

შესაბამისად.
ო).  ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა დანართი №14-ის 

შესაბამისად.
პ).  მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა დანართი №15-ის შესაბამისად.
ჟ). შშმ პირის სატაუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 

პროგრამა დანართი №16-ის შესაბამისად.   

მუხლი  2. ამ განკარგულების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების 

შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 იანვრის  N1 

განკარგულება.
 მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ  

სასამართლოში,  მისამართზე, ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი     ამოქმედებიდან 

ერთი თვის ვადაში საქართველოს ადმინისტრაციული  საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის 22–ე 

მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად.
მუხლი 4. განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება 

გავრცელდეს 2019  წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

        საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ბესიკ ტაბიძე
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                 /danarTi 1 /

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

programis aqtualoba:                                                                                                 

 უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება. 

sporti 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება. 

transporti usafrTxoeba infrastruqtura

ქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხავადასხვა 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის  კვირაში ორჯერ საკვების მიწოდება ოჯახში. (2018 წლის მაჩვენებლით 

სასადილოში იკვებებოდა ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში 60 ბენეფიციარი,  ხოლო მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა 
ადმინისტრაციულ ერთეულებიდან 38 ბენეფიციარს კვირაში ორჯერ  ოჯახში მიტანით მიეწოდებოდა საკვები. სულ პროგრამით 

ისარგებლა 98 სოციალურად დაუცველმა  ბენეფიციარმა) 2019 წელს უფასო სასადილოთი ისარგებლებს არაუმეტეს 105 
ბენეფიციარი.

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა.   

janmrTeloba

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური

mSenebloba

sakuTari uflebamosileba

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)

programis aRwera:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba
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1 რაოდენობა:   2019 წელს უფასო სასადილოთი ისარგებლებს არაუმეტეს 105 ბენეფიციარი.

# dasaxeleba

erTjeradi kveba (ufaso sasadilo)

dasruleba:

axali erTwliani

პროგრამის მუშაობა სამოქალაქო საზოგადოებიდან შეფასებულია დადებითად.

mosalodneli Sedegebi:

gadaxda

ukiduresad SeWirvebuli  ojaxebis daxmareba RonisZieba 1

90 000

sul

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

Sesabamisi dokumentaciis 

warmodgenis SemTxvevaSi 

daxmarebis gaweva

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

01.01.2019

programis statusi:

31.12.2019

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

amocana 1.

mravalwliani

dawyeba:P
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კატეგორია:   2019 წელს უფასო სასადილოთი ისარგებლებს 0- და 65 000 ქულiს Yმქონე უკიდურესად შეჭირვებული 
მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები.

SeTanxmebulia:   
იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                      

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

mosargebleTa SerCevis wesi:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცების და შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირები,  რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს გადაწყვეტილება მიიღება 
სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის meriis სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                               /T. fircxalaiSvili/

TariRi: 
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                                                       /danarTi 2/

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის 
შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 25 ლარს.  პროგრამით ისარგებლებს ის ოჯახები რომლებიც  არ არიან 
სოციალური შემწეობის მიმღები. 

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 
მიიღებენ 25 ლარს. პროგრამით ისარგებლებს ის ოჯახები რომლებიც არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები.  2018 წლის 
მონაცემებით პროგრამით სარგებლობდა 30 ოჯახი.

sfero romelsac exeba programa:

usafrTxoeba infrastruqtura

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

sakuTari uflebamosileba

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)

transporti

mSenebloba

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა                      

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური

programis aqtualoba:                                                                                                 

mravalSviliani ojaxebis finansuri xelSewyoba, rac aumjobesebs demografiul mdgomareobas.

janmrTeloba sporti 

programis aRwera:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba



9

10

11

12

13

1

14

1

15

1

16

34 500

axali erTwliani mravalwliani

2018 wels programiT sargeblobda 30 ojaxi.

# dasaxeleba

erTi sabiujeto weli

01.01.2019

amocana 1.

mosalodneli Sedegebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

mravalSviliani ojaxebi.programa Sefasda dadebiTad.

dasruleba:dawyeba:P

RonisZieba 1

sul

31.12.2019

Sesabamisi dokumentaciis 

warmodgenis SemTxvevaSi 

yovelTviurad Tanxis 

gadaricxva

gadaxda

finansuri daxmareba

 pasuxismgebeli samsaxuri axorcielebs monitorings da adgens lanCxuTis municipalitetSi registrirebul 

mravalSvilian ojaxebs, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე asakis შვილი da ojaxi ar aris socialuri Semweobis 

mimRebi

mosargebleTa SerCevis wesi:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

programis statusi:

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi



17

18

19

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის
 სამსახურის უფროსი                                                               /თ. ფირცხალაიშვილი/

TariRi:

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

SeTanxmebulia:   

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                     /რ. ლაშხია/                              



1

2

3

4

5

6

7

mSenebloba janmrTeloba

programis ganxorcielebis uflebamosileba

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა   

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური

programis aqtualoba:                                                                                                 

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)sporti 

programis aRwera:

transporti

 SeWirvebuli mosaxleobis daxmareba erT-erTi ZiriTadi prioritetia.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი 
სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ამავე პროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია 
ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 

usafrTxoeba infrastruqtura

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri axorcielebs monitorings adminიstraciul erTeulSi მერის 
warmomadgenelTan erTad. monitringis safuZvelze dgindeba  dazaralebuli mosaxleobis kontigenti,  da 

dadgenili zogadi wesis Sesabamisad ganisazRvreba beneficiarebze binis qiris gadaxda. 

                         /danarTi 3/



8

9

10

11

12

13

1

14

1

15

1

dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

01.01.2019

programis statusi:

delegirebuli uflebamosileba

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

sakuTari uflebamosileba

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

RonisZieba 1

Sesabamisi dokumentaciis 

warmodgenis SemTxvevaSi 

qiris TanxiT 

uzrunvelyofa, araumetes 

TveSi 100 larisa

mosalodneli Sedegebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

programa Sefasebulia dadebiTad.

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

sul

67 000 larifinansuri daxmareba

dasaxeleba#

31.12.2019

gadaxda

dawyeba:P

materialuri daxmarebaamocana 1.

ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების, ძალადობის 
მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.



16

17

18

19

SeTanxmebulia:   

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                          

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

mosargebleTa SerCevis wesi:

beneficiarebis SerCeva xორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახურის 
daskvnis safuZvelze, dadgenili zogadi wesis Sesabamisad. 2018 wlis mdgomareobiT programiT sargeblobda 56 

ojaxi.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                               /T. fircxalaiSvili/

TariRi: 



1

2

3

4

5

6

mSenebloba janmrTeloba

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური

programis aqtualoba:                                                                                                 

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების Tanadgoma.

 ლანჩხუთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ომის  ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)sporti 

programis aRwera:

transporti usafrTxoeba infrastruqtura

                         /danarTi 4/



7

8

9

10

11

12

dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

01.01.2019

programis statusi:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

     გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის დახმარების აღმოჩენა, კერძოდ სარიტუალო მომსახურებისას ფინანსური დახმარება 
250 (ორასოrმოცდაათი) ლარის ოდენობით.  ასევე მე-2 მსოფლიო ომის  მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისთან 
დაკავშირებით  (თითოეულს 300 ლარის ოდენობით) დღეის მდგომარეობით არის 7 ბენეფიციარი).  საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 27 სექტემბერს (სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით 11 ბენეფიციარი) 8 
აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, 3 ვეტერანი) ოსეთის კონფლიქტების დროს დაღუპული (ერთი ვეტერანი)  300 ლარით 

დახმარება (15 ვეტერანი სულ 3 000 ლარი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების 
ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელწიფოთა  ტერიტორიაზე საბრძოლო 
მოქმედების ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების  (60 ბენეფიციარი),  რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  130 000-s 
და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. 
პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება (2 ვეტერანი საჭიროებს 2400 ლარს); მე-2 
მსოფიო ომის მონაწილეთათვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება (9 ვეტერანი), დედის დღესთან  3  მარტთან დაკავშირებით 

დაღუპული მეომრების დედების დასაჩუქრება 200 ლარით (15 ვეტერანის დედა  3000 ლარი) ომში დაღუპული მეომრების 
საპატივცემლოდ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჩუქრის გადაცემა და  
წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით შესამკობად თაიგულების და გვირგვინების შეძენა (1 
000 ლარი).

sakuTari uflebamosileba

31.12.2019

gadaxda

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

dawyeba:P



amocana 2.

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში 

მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელმწიფოთა 
ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების 

შეჭირვებული ოჯახების  (60 ბენეფიციარი),  romelTa 

ojaxebis  sareitongo qula ar aRemateba  120 000-

s და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების 

ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. პირველი და 
მეორე ჯგუფის შშმ  ვეტერანებისათვის 

ყოველთვიურად 100 ლარის დახმარება (ორი შშმ პირი); 
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 

ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება( 7 ვეტერანი)

RonisZieba 2
ვეტერანების და მათი ოჯახების 

ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

amocana 1.

  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 
საჩუქრად300 ლარის  გადაცემა. (27 სექტემბრეს, 8 
აგვისტოს  და ოსეთის კონფლიქტების დროს 

დაღუპული მეომრების ოჯახები).  

RonisZieba 1
ამ თარიღებთან დაკავშირებით თანხის 

გადაცემა
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RonisZieba 3
ღონისძიებებთან დაკავშირებით 

სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა

RonisZieba 5
me-2 msoflio omis monawileebze 

erTjeradad Tanxis gacema

ომის მონაწილეთა ოჯახების სარიტუალო დახმარება

amocana 4.
3 მარტთან დაკავშირებით დაღუპულ ვეტერანთა 
დედების დასაჩუქრება ერთჯერადად 200 ლარით RonisZieba 4

დაღუპული ვეტერანების დედებისთვის 
თანხის გადაცემა

ომში დაღუპული მეომრების საპატივცემულოდ 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში 
გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჩუქრის 

გადაცემა  და wlis ganmavlobaSi dagegmil 

RonisZiebebze veteranTa saflavebis yvavilebiT 

Sesamkobad Tigulebis da gvirgvinebis SeZena(1000 

ლარი).

amocana 3.

me-2  msoflio omis monawileTaTvis erTjeradad 

daxmarebis gaweva 9 maisTan dakavSirebiT 300 

ლარის ოდენობით
amocana 5.

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

sul

ამოცანა 6.

dasaxeleba#

ომის მონაწილეთა ოჯახებზე 
სარიტუალო თანხის გაცემაღონისძიება 6



1

2

3

4

5

 დედის დღესთან 3 მარტთან დაკავშირებით დაღუპული მეომრების 
დედების დასაჩუქრება ერთჯერადად 200 ლარით (15 დედა)

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის  ბრძოლაში დაღუპული 
მეომრების ოჯახებისათვის საჩუქრად   300 ლარის  გადაცემა(27 

სექტემბერი, 8 აგვისტო, ოსეთის კონფლიქტების დროს დაღუპული)

3 000 ლარი

ომში დაღუპული მეომრების საპატივცემულოდ მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით 

საჩუქრის გადაცემა და წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე 
ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით შესამკობად თაიგულების და 

გვირგვინების შეძენა. 

1 000 ლარი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ 
გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის ომში მონაწილე, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე 

ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახების  (60 ბენეფიციარი), რომელთა ოჯახების  
სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 130 000-s ყოველთვიურად 50 

ლარით დახმარება; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების ყოველთვიურად 50 ლარით 

დახმარება. პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის 
ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება (ორი შშმ ვეტერანი).  მეორე 

მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება( 7 
ვეტერანი)

39400

4 500 ლარი

2 100 ლარიმე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება 9 მაისთან 
დაკავშირებით  ერთჯერადად 300 ლარით დახმარება. 
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15 1
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17 თარიღი

18

19

3 000 ლარი

mosargebleTa SerCevis wesi:

    ომის ვეტერანთა  და მათი ოჯახების დახმარება                                                     

ომის მონაწილეთა ოჯახების სარიტუალო დახმარება

mosalodneli Sedegebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

prograმა  Sefasebulia dadebiTad. 

სულ ხარჯი 53 000 ლარი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                               /თ. ფირცხალაიშვილი/                              

PPP

SeTanxmebulia:   

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                                   

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

ვეტერანები და მათი ოჯახები მადლობელი არიან მუნიციპალიტეტის თანადგომით.
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                                                      /danarTi 5/

 soflebidan moswavleTa mgzavrobis xelSewyoba.

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

programis farglebSi, municipalitetis mier xorcieldeba lanCxuTis municipalitetis soflebSi mcxovrebi 

moswavleebis transportireba skolamde da skolidan, radganac aRniSnul teritoriaze ar funqcionirebs  

samgzavro transporti, am mizniT  biujetiT gamoyofilia Sesabamisi saxsrebi.აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 
erTi skola(sasuliero gimnazia.  პროგრამით ისარგებლებს sul 44 moswavle).

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

programis aqtualoba:                                                                                                 

moswavle-axalgazrdobis xelSewyoba.

sporti 

programis aRwera:

transporti usafrTxoeba infrastruqtura

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

 moswavleTa transportirebis programa.

janmrTeloba

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური

mSenebloba

sakuTari uflebamosileba

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba
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# dasaxeleba

moswavleTa transportireba

31.12.2019

წარმოდგენილი 
დოკუმენტაციის საფუძველზე  
თანხის ჩარიცხვა

gadaxda

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

moswavleTa transportireba

dawyeba:P

socialuri dacvis programebi

amocana 1.

 soflebSi mcxovreb moswavleebs, romlebic swavloben იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო 
გიმნაზიaSi ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთლობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას.   

RonisZieba 1

sul

7600

dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

mosargebleTa SerCevis wesi:

SeirCevian lanCxuTis municipalitetSi, soflebSi mcxovrebi moswavleebi, romelTa raodenoba da gadaadgilebis 

marSrutebi dgindeba  სკოლის ხელმძღვანელობის მიერ mowodebuli informaciis safuZvelze, programis 

ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuris mier, dadgenili wesis Sesabamisad.

TariRi: 

mosalodneli Sedegebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა. 

01.01.2019

programis statusi:

programis ganxorcielebis vadebi:



18

19

SeTanxmebulia:   
იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                          

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის  
სამსახურის უფროსი:                                                               /T. fircxalaiSvili/



1

2

3

4

5

6

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

ცენტრ "იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა

janmrTeloba

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური

transporti

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ "იავნანაში" დარეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის 
ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწობა. 

programis aqtualoba:                                                                                                 

sfero romelsac exeba programa:

mSenebloba

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)sporti 

 ქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვებისათვის "სოციალური რეაბილიტაციისა ბავშვზე 
ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა.  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით დაფუძნებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია, 
სარეაბილიტაციო ცენტრი "იავნანა".  პროგრამას ერთი მხრივ აფინანსებს ცენტრალური ბიუჯეტი, საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაუჩერული პრინციპით. ცენტრს 
დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება 
ელექტრო-ენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის გადასახადები, დაფინანსდება ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და 
ყოველთვიური მოხმარების საგნების ღირებულება. ცენტრში ირიცხება 24 მზრუნველობამოკლებული ბავშვი.

programis aRwera:

socialurad daucveli bavSvebis daxmareba qveynis erT-erT mTavar prioritets warmoadgens, am mizniT qveyanaSi 
SemuSavda da muSaobs siRatakis zRvars qvemoT myofi bavSvebisaTvis `socialuri reabilitaciisa da bavSvze 
zrunvis~ saxelmwifo programa. aqedan gamomdinare lanCxuTis municipalitetma SeimuSava centris Tanadafinansebis 
programa 

usafrTxoeba infrastruqtu

                                             /danarTi 6/
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programis ganxorcielebis vadebi:

2018 წელს პროგრამით ისარგებლა 24 ბენეფიციარმა.

dasruleba:

axali 

sakuTari uflebamosileba

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

01.01.2019dawyeba:P

socialuri dacvis programebi

mravalSviliani ojaxebi.

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti, qalaqi lanCxuTi.

kavSiri sxva programebTan

erTwliani

komunaluri,yovelTviurad higienisa da 
yoveldRiuri moxmarebis sagnebis 

Rirebulebis gadaxda
RonisZieba 1

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

sul

amocana 1.

#

bunebrivi airis, wylisa da 
eleqtro-energiis gadasaxadis 
gadaxda.A

gadaxda

mravalwlianiprogramis statusi:

პროგრამა შეფასებულია დადებითად

dasaxeleba

12 000

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

mosalodneli Sedegebi:

mimdinare xarjebi 

31.12.2019

0-dan 65 000 -mde sareitingo qulis mqone ojaxebi.

sul xarji



16

17

18

19

 lanCxuTis municipalitetSi  registrirebuli im ojaxebis bavSvebi, romelTa sareitingo qula ar aRemateba 65000 -s, 
martoxela dedebi, oboli da mravalSviliani ojaxebi. (kategorias arCevs socialuri muSaki)

mosargebleTa SerCevis wesi:

SeTanxmebulia:   
იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                           

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის  
 სამსახურის უფროსი:                                           /T. fircxalaiSvili/                                         

TariRi: 

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:
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sakuTari uflebamosileba

soc.uzrunvelyofa

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

 ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში 
ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა 

janmrTeloba sxva (miuTiTeT)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო 
ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 
21 ბენეფიციარი. 

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

infrastruqtura

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

programis aqtualoba:                                                                                                 

 დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა 

sporti mSenebloba

sfero romelsac exeba programa:

programis aRwera:

თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა ტრანსპორტირების დაფინანსება ჰემოდიალიზის ჩასატარებლად. 

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

transporti usafrTxoeba

socialuri dacvis programebi

                    /danarTi 7/
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amocana 1.

dawyeba:P

mravalwliani

dasruleba:

programis ganxorcielebis vadebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

01.01.2019

programis statusi:

mosargebleTa SerCevis wesi:

 lanCxuTis municipalitetSi  registrirebuli pirebi, romlebic daavadebuli arian Tirkmlis ukmarisobiT 

programis ganxorcielebaze pasuxismgebel samsaxurSi warmoadgenen Sesabamis dokumentacias, რომლის შემდგომ 
მუნიციპალიტეტის მიერ გაიცემა ფინანსური დახმარება. 

2018 წელს პროგრამით სარგებლობდა 21 ბენეფიციარი, mosalodneli Sedegebi- ბენეფიციარების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

transportirebis Rirebulebis anazRaureba.

sul

 39 800 lari 

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

Tirkmlis ukmarisobiT daavadebuli pirebis daxmareba. პროგრამა შეფასდა დადებითად სამოქალაქო 
საზოგადოების მხრიდან

gadaxda

finansuri daxmareba

# dasaxeleba

31.12.2019

transportiრebisaTvis 

dadgenili odenobiT, saWiro 

TanxiT uzrunvelyofa

yovelTviurad.

axali erTwliani

mosalodneli Sedegebi:

RonisZieba 1
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TariRi: 

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

SeTanxmebulia:   
იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                           

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                              /T. fircxaliSvili/
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soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

socialuri dacvis programebi

lanCxuTis municipaliteti

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

janmrTeloba

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური

iZulebiT gadaadgilebul pirTa finansuri daxmareba.

sporti 

1

programis aRwera:

transporti usafrTxoeba infrastruqtura

 დევნილთა ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე 
მერქნის შესაძენი თანხა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 61 
ოჯახი (192 დევნილი).

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

programis aqtualoba:                                                                                                 

iZulebiT gadaadgilebuli ojaxebis xelSewyoba

mSenebloba

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

sakuTari uflebamosileba

kavSiri sxva programebTan

                      /danarTi 8/



10

11

12

13

1

14

1

15

1

16

17

18

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

programis ganxorcielebis vadebi:

iZulebiT gadaadgilebuli pirebi

mravalwliani

01.01.2019 dasruleba:

axali erTwliani

gadaxda

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

mosargebleTa SerCevis wesi:

programis mosargebleebi SeirCeva  saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa 

gansaxlebisa da ltolvilTa saministros mier warmodgenili lanCxuTSi registrirebuli devnilebi siis mixedviT.

mosalodneli Sedegebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

devnilTa ojaxebis finansuri daxmareba, საშეშე მერქნის შეძენა

sul

12 200 lari

dawyeba:P

amocana 1. devnilTa daxmareba

Sesabamisi dokumentaciis 

warmodgenis SemTxvevaSi 

erTjeradad Tanxis 

gadaricxva

# dasaxeleba

erTi sabiujeto weli

programis statusi:

31.12.2019

RonisZieba 1
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                               /თ. ფირცხალაიშვილი/                     

SeTanxmebulia:   
იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                          



1

2

3

4

5

6

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური                                                           

  SeWirvebuli mosaxleobis daxmareba.

mSenebloba

usafrTxoeba

programis aqtualoba:                                                                                                 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება. გეგმიური და 
გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევების სადაზღვევო 
პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება. ასევე შეჭირვებული მოქალაქეების გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების 
თანადაფინანსება.

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა;

janmrTeloba

sfero romelsac exeba programa:

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)

                        /danarTi 9/

infrastruqtura

sporti 

programis aRwera:

transporti



7

8

9

10

11

12

delegirebuli uflebamosileba

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

dawyeba:P dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

sakuTari uflebamosileba

31.12.2019

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ 
არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება 
წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე ბენეფიციარებისათვის, რომელთაც ესაჭიროება: 
გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული  მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, მათ 

შორის  "ც" ჰეპატიტით დაავადებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დიაგნოსტიკური 
კვლევების ჩასატარებლად მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის 
თანადაფინანსება განისაზღვროს 50%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა, კონსერვატიული მკურნალობა-არაუმეტეს 500 ლარისა. 
ასევე შეჭირვებული მოქალაქეების გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების  სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის 
თანადაფინანსება 50%-მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 
ბენეფიციარები. ც ჰეპატიტის კვლევებზე ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან. 
           შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო 
(გადაუდებელი) სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება, ასევე არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით 

(ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების 
პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის 
წარმოდგენის გარეშეც.
   2018 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 246  ბენეფიციარმა. 

01.01.2019

programis statusi:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

gadaxda



13

1

2

3

14

1

15

1

2

3

4

16

17

18

amocana 1.

mosargebleTa SerCevis wesi:

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები რომლებიც საჭიროებენ სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით 

დახმარებას. 

socialuri socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaumjobeseba

ekonomikuri

programa Sefasebulia dadebiTad

sxva

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

#

ოპერაციის ან მკურნალობის თანხის 
ნაწილობრივი დაფინანსება

ოპერაციის ან მკურნალობის თანხის ნაწილობრივი 
დაფინანსება

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

sul

65 000 lari

mosalodneli Sedegebi:

ekologiuri

dasaxeleba

warmodgenili dokumentaciis 

Sesabamisad Tanxis gadaricxva.

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

 "ც" ჰეპატიტით დაავადებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დიაგნოსტიკური კვლევების 
თანადაფინანსება  

5 000 ლარი 

სულ ხარჯი: 70 000 ლარი 

RonisZieba 1
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                            /T. fircxalaiSvili/

SeTanxmebulia:   

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /   



1

2

3

4

5

6

mSenebloba janmrTeloba

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 
ფულადი დახმარების პროგრამა

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური.

programis aqtualoba:                                                                                                 

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)sporti 

programis aRwera:

transporti

 მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარება

 ერთჯერადად, გადაუდებელი შემთხვევისთვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კონკრეტული ბენეფიციარის ფულადი 
დახმარება.  პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში არსებულi და სტიქიით 

დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში- არაუმეტეს 2 000 ლარისა. 

usafrTxoeba infrastruqtura

                         /danarTi 10/



7

8

9

10

11

12

13

dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

01.01.2019

programis statusi:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

sakuTari uflebamosileba

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში არსებულi და სტიქიით დაზიანებული 
საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში.  პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს  
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად.  სივრცითი  მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის 
საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი 
საბუთების მეშვეობით.  მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად 

განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. 

RonisZieba 1

dokumentaciis warmodgenis 

SemTxvevaSi Tanxis

gadaricxva

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

suldasaxeleba#

31.12.2019

gadaricxva

dawyeba:P

materialuri daxmarebaamocana 1.
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mosalodneli Sedegebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

mosaxleobis mxridan dadebiTi gamoxmaureba pova programam.

sul

40 000 ლარი
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური 
მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 
ფულადი დახმარების პროგრამა

dasaxeleba#

SeTanxmebulia:   

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /   

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

mosargebleTa SerCevis wesi:

ბენეფიციარების შერჩევა ხორციელდება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის  სამსახურის, 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის;   სივრცითი 
მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის  სამსახურის მიერ შემუშავებული დასკვნის საფუძველზე დადგენილი ზოგადი წესის შესაბამისად. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის meriis სოციალური  და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                            /T. fircxalaiSvili/



1

2

3

4

5

soc.uzru

nvelyofa

6 programis aRwera:

mSenebloba janmrTeloba sporti kultura sxva (miuTiTeT)

transporti usafrTxoeba infrastruqtura ekonomika ganaTleba

programis mizani:                                                                                        

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები 

ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა.

programis aqtualoba:                                                                                                 

ძუძუს კიბოს ნაოპერაციები ქალების სოციალიზაციისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. 

sfero romelsac exeba programa:

                         /danarTi 11/
programis saxelwodeba: 

ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების პროგრამა,
 ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. 

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური
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RonisZieba 2 ფსიქოლოგიური ტრეინინგის ჩასატარებელი თანხა.

gadaxda

amocana 1
სამედიცინო კვლევები კლუბის წევრი 
ქალბატონებისათვის

ღონისძიება 1. კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის სამედიცინო 
კვლევებისათვის საჭირო თანხა

amocana 2
ფსიქოლოგის ხელფასი და ტრეინინგისათვის საჭირო 
მასალის ღირებულება

programis ganxorcielebis vadebi:

dawyeba:P 01.01.2019 dasruleba: 31.12.2019

kavSiri sxva programebTan

socialuri dacvis programebi

programis statusi: erTwliani axali gagrZeleba mravalwliani

sakuTari uflebamosileba delegirebuli uflebamosileba

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი 
რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო კვლევებს კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის, სარეაბილიტაციო ვარჯიშების 
ტრეინინგს, ფსიქოლოგიურ ტრეინინგს,  მონაწილეობას სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებში.  გასულ წელს პროგრამით ისარგებლა 44  
კლუბის წევრმა.  სამედიცინო კვლევებით ისარგებლა 20 ბენეფიციარმა; სარეაბილიტაციო ვარჯიშები ჩაიტარა 29 ბენეფიციარმა. ფსიქოლოგის 
მომსახურეობა  ჩაიტარა 29 ბენეფიციარმა. პრესოთერაპიის მურნალობა ჩაიტარა 22 ბენეფიციარმა. კლუბის წევრი ქალბატონები აქტიურად იყვნენ 
ჩართული  2018 წლის  დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებებში (მსოფლიო მარათონი "სიცოცხლის გადსაჩენად" , ლანჩხუთის 
ღისშესანიშნაობებით შედგა კლუბის წევრი ქალბატონების მონაწილეობით 2019 წლის კალენდარი)  პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა.

programis ganxorcielebis uflebamosileba
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1200 ლარი
სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრენინგის ხარჯი 1000 ლარი 

მკერდის სილიკონის (პროტეზების) შეძენის ხარჯი 700 ლარი
ოფისის ხარჯი 3200 ლარი

 პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯი 2000 ლარი
ღონისძიებების საორგანიცაზიო ხარჯი 2500 ლარი

რეგიონალური კოორდინატორის მომსახურეობის ხარჯი 9600 ლარი
პრესოთერაპიის პროცედურების ხარჯი 1400 ლარი

პროგრამის საოპერაციო  ხარჯი

დასახელება სულ
სამედიცინო კვლევები კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის 12000 ლარი

ფსიქოლოგის ხელფასი და ტრეინინგისათვის საჭირო მასალის ღირებულება 1000  ლარი

ამოცანა 11 გამარჯვებულ ქალთა კლუბის საკომუნიკაციო ხარჯი ღონისძიება 11.გამარჯვებულ ქალთა კლუბის საკომუნიკაციო ხარჯის 

ანაზღაურება

ამოცანა 12
მოწვეული სპეციალისტების ბინით უზრუნველყოფის  

ხარჯი
ღონისძიება 12. მოწვეული სპეციალისტების ბინით უზრუნველყოფის  

ხარჯის ანაზღაურება 

ამოცანა 9 მკერდის სილიკონის (პროტეზების) შეძენის ხარჯი ღონისძიება 9. მკერდის სილიკონის (პროტეზის) შეძენის ხარჯის 

ანაზღაურება 

ამოცანა10 ოფისის ხარჯი ღონისძიება 10.ოფისის ხარჯის ანაზღაურება

ამოცანა 7 პროგრამის საოპერაციო  ხარჯი ღონისძიება 7.  პროგრამის საოპერაციო ხარჯის ანაზღაურება

ამოცანა 8 სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრენინგის ხარჯი ღონისძიება 8. სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრენინგის ხარჯის 

ანაზღაურება 

ამოცანა 5 ღონისძიებების საორგანიცაზიო ხარჯი ღონისძიება 5.  დაგეგმილი და დაუგეგმავი ღონისძიებების ხარჯის 

ანაზღაურება

ამოცანა 6 პრესოთერაპიის პროცედურების ხარჯი ღონისძიება 6.  პრესოთერაპიის პროცედურების ხარჯის ანაზღაურება

ამოცანა 3 პროგრამის კოორდინატორის ხელფასი ღონისძიება 3. პროგრამის კოორდინატორის ყოველთვიური 
ხელფასი

amocana 4 ტრანსპორტირების ხარჯი RonisZieba 4. ტრანსპორტირების თანხა თითოეულ  გასვლის 
შემთხვევაში

12



11

12

მოსალოდნელი შედეგი

14 1

2

3

                  მოსალოდნელი შედეგები
1

თარიღი:

16

17

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                            /T. fircxalaiSvili/

ეკონომიკური
სოციალური                                                        სოციალურ -ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
სხვა                                                          ჯანმრთელობაზე ზრუნვა , პრევენცია.უფასო გამოკვლევების ჩატარება. 

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი

15

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" წევრები

გამარჯვებულ ქალთა კლუბის კომუნიკაციის ხარჯი 400 ლარი
მოწვეული სპეციალისტების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის ხარჯი 1000 ლარი

სულ ხარჯი 36 000 ლარი

SeTanxmebulia:  
იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /   
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transporti

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

programis aRwera:

                        /danarTi 12/

infrastruqtura

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის  ხანდაზმულების დახმარება. (დაბადების დღეს ან 
ხანდაზმულთა დღეს 1 ოქტომბერს) 

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

sakuTari uflebamosileba

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)sporti 

usafrTxoeba

programis aqtualoba:                                                                                                 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100  და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების დახმარება.

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

 ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა;

janmrTeloba

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური                                                           

xandazmulTa daxmareba.

mSenebloba

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

socialuri dacvis programebi

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan
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gadaxda

RonisZieba 1

dawyeba:P

dasaxeleba

warmodgenili 

dokumentaciis Sesabamisad 

Tanxis gadaricxva.

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

sul

2000 lari

mosalodneli Sedegebi:

#

finansuri daxmareba

31.12.2019

erTjeradad 500 laris gacema.

ekologiuri

socialuri socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaumjobeseba

ekonomikuri

100  და მეტი წლის ასაკის მოხუცები.

sxva

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

mosargebleTa SerCevis wesi:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის   მოხუცები. 

dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

01.01.2019

programis statusi:

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

programis ganxorcielebis vadebi:

amocana 1.
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SeTanxmebulia:   

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /   

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                            /T. fircxalaiSvili/
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transporti

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

programis aRwera:

                        /danarTi 13/

infrastruqtura

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებaზე დახმარება გაიცემა 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის  წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის და 
შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.  

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

sakuTari uflebamosileba

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)sporti 

usafrTxoeba

programis aqtualoba:                                                                                                 

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა;

janmrTeloba

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური                                                           

xandazmulTa daxmareba.

mSenebloba

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

lanCxuTis municipaliteti
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gadaxda

RonisZieba 1

dawyeba:P

dasaxeleba

warmodgenili 

dokumentaciis Sesabamisad 

Tanxis gadaricxva.

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

sul

2 500 lari

mosalodneli Sedegebi:

#

finansuri daxmareba

31.12.2019

erTjeradad 250 laris gacema.

ekologiuri

socialuri უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებa
ekonomikuri

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებa.

sxva

mosargebleTa SerCevis wesi:

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის  სამსახურის, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის საფუძველზე დადგენილი ზოგადი წესის 
შესაბამისად

dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

01.01.2019

programis statusi:

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

amocana 1.

kavSiri sxva programebTan



18

19

SeTanxmebulia:   

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /   

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                            /T. fircxalaiSvili/

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:



1

2

3

4

5

6

                    /danarTi 14/

programis aRwera:

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  მარტოხელა შეჭირვებული მოხუცების და მარტოხელა 
მშობლის სტატუსის მქონე პირებს,  რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000 საშეშე მერქნის შესაძენად 

გაეწევათ ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით;  ამავე პროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია: ქალთა მიმართ 

ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება;  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მინდობით აღზრდაში განთავსებული ბავშვების, რომელთა 
რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების 
გათვალისწინებით და  სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება, საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური 
მომსახურეობის სააგენტოს ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე 
ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალიწინებით. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო  და 
ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო 
ოჯახებისათვის; მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის.

transporti usafrTxoeba infrastruqtura

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

programis aqtualoba:                                                                                                 

შეჭირვებული მოსახლეობის დახმარება

sporti mSenebloba

sfero romelsac exeba programa:
soc.uzrunvelyofa

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

 ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.

janmrTeloba sxva (miuTiTeT)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური



7

8

9

10

11

12

31.12.2019

დოკუმენტაციის წარმოდგენის 
შემთხვევაში თანხის გადარიცხვა

socialuri dacvis programebi

axali erTwliani

RonisZieba 1

gadaxda

 მატერიალური დახმარება 

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა შეჭირვებული მოხუცების, რომელთა ოჯახების 
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000 საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევათ ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით; ასევე 
ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება;  სახემწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების დახმარება; 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა ოჯახში განხორციელდა რეინტეგრაცია-
ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება,ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწევა ბავშვების ოჯახებს  საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სსიპ სოციალური მომსახურეობის 
სააგენტოს ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების 
გათვალიწინებით. 

A გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. 

01.01.2019

programis statusi:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

amocana 1.

sakuTari uflebamosileba

dawyeba:P

mravalwliani

dasruleba:

programis ganxorcielebis vadebi:
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5 4 500
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# dasaxeleba sul

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

სულ

3 000

 13 500 lari 

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა ოჯახში 
განხორციელდა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება, 

ერთჯერადი ფულადი დახმარება

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის 
სტატუსის მქონე პირებს  და მარტოხელა  შეჭირვებულ მოხუცებს 

რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 001-ს საშეშე 
მერქნის შესაძენად ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით

ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

2 000

2 000

სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების დახმარება 2 000

    სადღესასწაულო  და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები 
პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო 
ოჯახებისათვის; მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და 100(ასი) და 
მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის.

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:



1

15

1

16

17

18

19

mosalodneli Sedegebi:

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

SeTanxmebulia:   
იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                           

 მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის
 სამსახურის უფროსი:                                                            /T. fircxalaiSvili/

 პროგრამა შეფასდა დადებითად სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან

TariRi: 

mosargebleTa SerCevis wesi:

ბენეფიციარების შერჩევა ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახურის, 
ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის 
საფუძველზე ასევე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის საფუძველზე დადგენილი ზოგადი წესის შესაბამისად.   
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                    /danarTi 15/

programis aRwera:

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების წლის განმავლობაში ერთჯერადად 

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება.  რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა  65001-დან  არ აღემატება 150 000-ს 
მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება არაუმეტეს (150 ლარისა), ონკოდაავადებულთა მედიკამენტების შეძენაზე არაუმეტეს (300 
ლარისა),  შშმ პირების  მედიკამენტების შეძენაზე არაუმეტეს 150 ლარისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების 
მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა. (ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის 
წარმოდგენისაგან.)

transporti usafrTxoeba infrastruqtura

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

programis aqtualoba:                                                                                                 

შეჭირვებული მოსახლეობის დახმარება

sporti mSenebloba

sfero romelsac exeba programa:
soc.uzrunvelyofa

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

 მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა.

janmrTeloba sxva (miuTiTeT)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური
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31.12.2019

დოკუმენტაციის წარმოდგენის 
შემთხვევაში თანხის გადარიცხვა

axali erTwliani

RonisZieba 1

socialuri dacvis programebi

gadaxda

 მატერიალური დახმარება 

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები დახმარებას მიიღებენ წლის განმავლობაში 
ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა  65001-დან არ აღემატება 150 000-ს,   არაუმეტეს 
(150 ლარისა) ონკოდაავადებულები მედიკამენტების შესაძენად არაუმეტეს (300 ლარისა),  შშმ პირები  მედიკამენტების შესაძენად 

არაუმეტეს 150 ლარისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები მედიკამენტების შესაძენად დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა. 
(ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან.) განცხადებები განიხილება კომისიურად ლანჩხუთის 
მერის ბრძანებით  შექმნილი კომიის მიერ. თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო 
ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.

01.01.2019

programis statusi:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

amocana 1.

sakuTari uflebamosileba

dawyeba:P

mravalwliani

dasruleba:

programis ganxorcielebis vadebi:
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# dasaxeleba

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                              /T. fircxaliSvili/

mosalodneli Sedegebi:

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

SeTanxmebulia:   
იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესება

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა

sul

 60 000 lari 

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

 პროგრამა შეფასდა დადებითად სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან

TariRi: 

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

mosargebleTa SerCevis wesi:

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეები  კერძოდ:  პირები, რომელთა ოჯახების 
სარეიტინგო ქულა  65001-დან არ აღემატება150 000-ს მედიკამენტების შესაძენად მიიღებენ დახმარებას  არაუმეტეს (150 ლარისა) 
ონკოდაავადებულები მედიკამენტების შესაძენად არაუმეტეს (300 ლარისა),  შშმ პირები  მედიკამენტების შესაძენად არაუმეტეს 
150 ლარისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებიs მედიკამენტების შესაძენად  მიიღებენ დახმარებას არაუმეტეს 150 ლარისა. 
პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელ სამსახურში წარმოადგენენ შესაბამის დოკუმენტაციას, რომლის შემდგომ 
მუნიციპალიტეტის მიერ გაიცემა ფინანსური დახმარება. 



SeTanxmebulia:   
საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                           



1

2

3

4

5

6

transporti

programis aRwera:

                        /danarTi 16/

infrastruqtura

sporti 

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)

usafrTxoeba

programis aqtualoba:                                                                                                 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0- დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა 
სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება.  

  შშმ პირების  მკურნალობა-რეაბილიტაცია.

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამa

janmrTeloba

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური                                                           

mSenebloba
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8

9

10

11

12

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

gadaxda

01.01.2019

programis statusi: mravalwliani

programis ganxorcielebis uflebamosileba

31.12.2019

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარები 
რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას, მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ამ ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსს 
სრულად და ასევე მათი თანმხლები პირის ხარჯებს, სარეაბილიტაციო კურსის გავლის პროგრამით სარგებლობისთვის,  მიმართავენ 
მუნიციპალიტეტს.  მოქალაქეთა შერჩევა მოხდება სოციალურ საკითხთა შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის მიერ. დახმარების თანხა 
დღიური 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით ბენეფიციარზე და 35 ლარის ოდენობით თანმხლებ პირზე ჩაირიცხება შესაბამისი 
დაწესებულების ანგარიშზე. ბენეფიციართა შერჩევის პროცესში აქტიურადაა ჩართული ა(ა)იპ „პროგრესის ვექტორი“.

dasruleba:

axali erTwliani

sakuTari uflebamosileba delegirebuli uflebamosileba

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

dawyeba:P



13

1

14

1

15

1

2

3

4

16

სულ ხარჯი: 10 000ლარი 

RonisZieba 1

dasaxeleba

warmodgenili dokumentaciis 

Sesabamisad Tanxis gadaricxva.

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

sul

10000lari

mosalodneli Sedegebi:

ekologiuri

#

შშმ პირთა სტატუსის მქონე ბენეფიციართა 
სარეაბილიტაციო კურსის და   თანმხლები 
პირის ხარჯების დაფინანსება

შშმ პირთა სტატუსის მქონე ბენეფიციართა 
სარეაბილიტაციო კურსის  დაფინანსება

socialuri socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaumjobeseba

ekonomikuri

programa Sefasebulia dadebiTad

sxva

mosargebleTa SerCevis wesi:

amocana 1.
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18

19

SeTanxmebulia:   

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /   

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                            /T. fircxalaiSvili/

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  0- დან 18 -წლამდე შშმ პირები, რომლებიც საჭიროებენ  სარეაბილიტაციო კურსის 
გავლას ურეკში თანმხლებ პირთან ერთად  პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელ სამსახურში წარმოადგენენ შესაბამის 
დოკუმენტაციას, რომლის შემდგომ მუნიციპალიტეტის მიერ გაიცემა ფინანსური დახმარება.



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N

2018 წლის    დეკემბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების 

გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების  შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“  61–ე მუხლის მე–2 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 პუნქტის შესაბამისად:
     მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის 

დამტკიცების  შესახებ“   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად.

    მუხლი 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების  შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების შესახებ გამოქვეყნდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

1062–ე მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად;
მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 

სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან 

ერთი თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 

თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად;
მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 

                საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ბესიკ  ტაბიძე



დანართი 

 

ცნობა

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების 

გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების  შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

თაობაზე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული 

წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების  შესახებ“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად.
დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 
მიღების წესის დამტკიცების  შესახებ“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან 

დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2019 წლის ---- 

იანვრამდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მისამართზე:  ქ. 
ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

შენობის მე–2 სართული (პასუხისმგებელი პირი ნინო ძიძიგური – საკრებულოს 

აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494 22-30-09).



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №

2018 წლის   დეკემბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 
მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  19-ე 
მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლისა და „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2019წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის -- დეკემბრის №---დადგენილების შესაბამისად, ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, 

მუხლი 1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების წესი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 
მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 11 

იანვრის N1 დადგენილება (სსმ, ვებგვერდი 15/01/2018, სარ. კოდი: 190020020.35.112.016337).

მუხლი 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 

2019 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                         ბესიკ  ტაბიძე



დანართი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 
მიღების წესი

წინამდებარე წესი აწესრიგებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან 

„სოციალური დაცვის“ მუხლში გათვალისწინებული სოციალური დახმარებების დანიშვნასთან და 
გაცემასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს სოციალური დახმარებების დანიშვნასა და 
გაცემაზე უფლებამოსილ უწყებას, ადგენს სოციალური დახმარების სახეებს, მათი დანიშვნისა და 
გაცემის ძირითად სახელმძღვანელო პრინციპებს.

      მუხლი 1. ფულადი სოციალური დახმარების სახეები
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაცემას ექვემდებარება შემდეგი ფულადი 

სოციალური დახმარებები:
        ა) მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 

02 06)

        ბ)  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 02 02)

        გ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 02 09)

        დ) ომის  მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 

02 08)

         ე) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 02 05)

         ვ) ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 02 04)

        ზ) ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 
სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა; (პროგრამის კოდი  06 02 01)

თ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა; (პროგრამის კოდი  06 02 07)

ი) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა;( პროგრამის კოდი 06 02 03)

კ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა; (პროგრამის კოდი 06 02 12)

ლ) ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო 

პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. (პროგრამის კოდი 06 02 10)

 მ) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა. (პროგრამის კოდი 

06 02 11)

ნ) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა.( პროგრამის კოდი 06 02 

13)

ო) ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. (პროგრამის კოდი 06 02 14)

პ) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. (პროგრამის კოდი 06 02 15)

ჟ) შშმ პირის სატაუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 

პროგრამა.  ( პროგრამის კოდი 06 02 16)



     მუხლი 2. სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი 
უწყება

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებათა 
მუნიციპალური პროგრამით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის 

ორგანიზებას უზრუნველყოფს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის  

სამსახური (შემდგომში – სამსახური).

        მუხლი 3. ბენეფიციარის მიერ სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად საჭირო 
დოკუმენტაციის წარდგენა

 1. სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად დაინტერესებული პირი წერილობითი 

განცხადებით მიმართავს და შესაბამის დოკუმენტაციას წარუდგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

მერს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას დახმარების დანიშვნის ან მიღების თაობაზე მარტივი 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
 2. მერიაში შემოსული ყველა განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით შესასწავლად 

ეგზავნება შესაბამის სამსახურს.
 3. მერიის შესაბამისი სამსახური უზრუნველყოფს სოციალური დახმარების მიღების თაობაზე 

საკითხის განსახილველად მომზადებასა და გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო სხვა 
პროცედურების განხორციელებას. 

4. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამის 

ფარგლებში, ა(ა)იპ ლანჩხუთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის 

მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. პროგრამის განხორციელების აუცილებლობას 

შეისწავლის მერიის შესაბამისი სამსახური და დასკვნას წარუდგენს მუნიციპალიტეტის მერს.

მუხლი 4.  ბენეფიციარის მიერ სოციალური დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად წარმოსადგენი 

დოკუმეტაციის ნუსხა. 
კონკრეტული სოციალური პროგრამიდან დახმარების დასანიშნად ან მისაღებად 

დაინტერესებულმა პირმა განცხადებას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმეტაცია:
 ა) მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა – განცხადება, 

პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო 

ბარათი, ცნობა სოციალური სააგენტოდან, რომ არის სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე.
  ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა –განცხადება, მშობლების პირადობის 

მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი,  ბავშვების 

დაბადების მოწმობების ასლები, მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი, ერთ-ერთი მშობლის საბანკო 

ანგარიში და სოციალური  სააგენტოდან სარეიტინგო  ქულის ამონაწერი.
  გ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის 

პროგრამა - განცხადება, ცნობა, რომ ბენეფიციარს არ აქვს საცხოვრებელი ფართი, სივრცითი   

მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნა სახლის მდგომარეობის შესახებ, 
განმცხადებლის და საცხოვრებელი  ფართის მეპატრონის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, 
განმცხადებლის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი, ფართის მეპატრონის 

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ბენეფიციარსა და საცხოვრებელი ფართის მეპატრონეს შორის 

გაფორმებული ქირავნობის ხელშეკრულება და საცხოვრებელი ფართის მეპატრონის ბანკის ანგარიში.
  დ) ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა- განცხადება, 

პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო 

ბარათი, ცნობა სოციალური სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ, ვეტერანობის 

დამადასტურებელი მოწმობის ასლი,  გარდაცვალების მოწმობის ასლი, საბანკო ანგარიში.



  ე) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა-მუნიციპალიტეტის მერსა და ა(ა)იპ ლანჩხუთის 

წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის პრორექტორს შორის 

გაფორმებული შეთანხმების აქტი; პრორექტორის მიერ თანხის ყოველთვიური მოთხოვნა.
   ვ) ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა -  კომუნალური ხარჯების, ჰიგიენისა და 

ყოველდღიური მოხმარების საგნების თანხის კალკულაციის წარმოდგენა;
  ზ) ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა - განცხადება, ცნობა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შესახებ ფორმა N100, ბენეფიციარის ან ოჯახის წევრის  საბანკო  ანგარიში და 
პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, ბენეფიციარის სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან  

საინფორმაციო ბარათი. 
  თ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა-განცხადება, პირადობის 

მოწმობის ან პასპორტის ასლი, დევნილის  მოწმობის ასლი და საბანკო ანგარიში.
   ი) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა - ბენეფიციარმა ან მისმა 

ოჯახის წევრმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს: განცხადება; სამკურნალო 

დაწესებულების ანგარიშ-ფაქტურა და კალკულაცია;  განმცხადებლის (პაციენტის) პირადობის 
მოწმობის ასლი (სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი),; ცნობა სოციალური 

მომსახურების სააგენტოდან სარეიტინგო ქულის შესახებ(პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150000 

სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები); ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა 
100, დედანი);  ცნობა დაზღვევის ფარგლებში დაფინანსების ოდენობის ან დაფინანსებაზე უარის 
თქმის შესახებ; ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, სამედიცინო 

დაწესებულების შესაბამის ანგარიშზე, გაწეული სამედიცინო მომსახურების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ.

შენიშვნა:ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) 
სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება, 
ასევე არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით 

წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის 

თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი 

აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც.
  კ) მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის  დახმარების პროგრამა -განცხადება, ბენეფიციარის ან ოჯახის 

წევრის საბანკო ანგარიში, პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის 

სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი),   სივრცითი  მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 

დასკვნა სახლის მდგომარეობის შესახებ, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 

წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა;  
„სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ოჯახისათვის მინიჭებული 

სარეიტიგო ქულის ამონაწერი;    სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული 

შესაბამისი მიმართვა (ასლი) ან ცნობა;  ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში. გადაწყვეტილება მიიღება 
მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ.

  ლ) ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 
სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის-ორგანიზაციის 

მიერ წარმოდგენილ პროგრამებზე გახარჯული თანხის კალკულაციის წარმოდგენა და საბანკო 

ანგარიში.
მ) ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა-განცხადება, 

პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო 

ბარათი), ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში.



ნ) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა-განცხადება, მერის 

წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა;    
გარდაცვალების მოწმობის ასლი, საბანკო ანგარიში.

ო) ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა- განცხადება, განმცხადებლის 

(ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან 

საინფორმაციო ბარათი), ბენეფიციარის საბანკო ანგარიში, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობა;   სსიპ 

„სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ გაცემული შესაბამისი მიმართვა ან დასკვნა. მარტოხელა 
მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გადაწყვეტილება მიიღება მერის ბრძანებით 

შექმნილი კომისიის მიერ.
პ) მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა-განცხადება, განმცხადებლის 

(ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან 

საინფორმაციო ბარათი), ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა № IV-100/ა); 
სამედიცინო დაწესებულების/აფთიაქის მიერ სამედიცინო მომსახურების შესახებ გაცემული 

ანგარიშ-ფაქტურა; ცნობა სარეიტინგო ქულის შესახებ. (ომის ვეტრანები თავისუფლდებიან 

სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან) თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სამედიცინო 

დაწესებულების/აფთიაქის საბანკო ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის 
შესაბამისად. მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. პროგრამით ისარგებლებენ ის ოჯახები 

რომელთა სარეიტინგო ქულა 65001-დან  არ აღემატება 150000-ს.  გადაწყვეტილება მიიღება მერის 

ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ. 

ჟ) შშმ პირის სატატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 

პროგრამა-განმცხადებლის (ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი(სამოქალაქო 

რეესტრის სააგენტოდან საინფორმაციო ბარათი),  ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა № 

IV-100/ა) სამკურნალო დაწესებულების ანგარიშ-ფაქტურა.  თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი 

სამედიცინო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის 
შესაბამისად. მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.

 

მუხლი 5. განცხადებების განხილვა

 მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულ განცხადებებს განიხილავს ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის  მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური და საკითხის  დადებითად  
გადაწყვეტის  შემთხვევაში  სამსახურის  მომზადებული ბრძანების პროექტის  საფუძველზე  
მუნიციპალიტეტის  მერის  ინდივიდუალური  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით 
(ბრძანებით) გაიცემა სოციალური დახმარებები.

მუხლი 6. სამსახურის მიერ დასკვნის მომზადება
1. სამსახური სოციალური დახმარების გაცემის საკითხის განხილვისას ხელმძღვანელობს 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-6 თავით გათვალისწინებული მარტივი 

ადმინისტრაციული წარმოებით.
2. სამსახური უზრუნველყოფს ყოველთვიური დახმარების მიმღებთა ოჯახებში მომხდარი 

ცვლილებების სისტემატურ შემოწმებას და ამზადებს დასკვნას ბენეფიციართა საქმეში შესაბამისი 

შესწორებების შეტანის თაობაზე (დახმარების დანიშვნის გაუქმება, შეწყვეტა, აღდგენა). ცვლილებებში 



იგულისხმება ბენეფიციართა ახალი ოჯახების გამოვლენა ან გაუქმება, ოჯახის წევრთა მატება-კლება, 
ბავშვების სრულწლოვანების დადგენა, სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი 

ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა და ა.შ. 
4. სამსახური, ა(ა)იპ ლანჩხუთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო 

გიმნაზიასთან ერთად სასწავლო წლის დასაწყისში მოიპოვებს ინფორმაციას სკოლის ფინანსური 

მდგომარეობის თაობაზე და პროგრამის გაგრძელების შესახებ დასკვნას წარუდგენს 

მუნიციპალიტეტის მერს.

        მუხლი 7. სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება
1. სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ხდება 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ, რომელიც გამოსცემს შესაბამის ბრძანებას.
2. მერის ბრძანებით განისაზღვრება ბენეფიციართა პერსონალური შემადგენლობა და ინიშნება 

სოციალური დახმარება.
3. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამის 

შემთხვევაში პროგრამის განხორციელების მიზნით ტრანსპორტირების თანხა სკოლას გადაერიცხება 
ა(ა)იპ ლანჩხუთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის პრორექტორის 

მოთხოვნის საფუძველზე. 
4. გადაუდებელ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელია წინამდებარე წესის 1-ლი მუხლის „კ“  და 

„ო“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დახმარების გაცემა, როდესაც დაყოვნებამ შეიძლება 
სავალალო შედეგები გამოიწვიოს, დახმარება შეიძლება გაიცეს სამსახურის დასკვნის გარეშეც, 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით.

მუხლი 8. ფულადი დახმარების გაცემა
1. სოციალური დახმარების გაცემა ხდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების 

საფუძველზე.
2. მერის ბრძანების ასლი, რომლითაც დამტკიცებულია ბენეფიციართა პერსონალური 

შემადგენლობა და დანიშნულია სოციალური დახმარება, იგზავნება მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურში.
3. სოციალური დახმარების გაცემას ახდენს მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური უნაღდო 

ანგარიშსწორების გზით.


