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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:  
ა)  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების 
დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 
პროექტს; ბ) „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 
დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების  შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს; გ) „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 
მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს და აღნიშნულ 
პროექტთან დაკავშირებით განმარტებით ბარათს. 

1. პროექტის მიღების მიზეზი, მიზანი და არსი 
როგორც მოგეხსენებათ მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური 

უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. წარმოგიდგენთ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების პროექტს. 
წარმოგიდგენთ 17 პროგრამის პროექტს.  ეს პროგრამებია: 
       1. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა. 
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 90 000  ლარით, პროგრამის მიზანს წარმოადგენს 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  უკიდურესად 
შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღეში 
ერთჯერადი  კვება პროგრამა გათვლილია  არაუმეტეს  105 ბენეფიციარზე. 
      2. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 36 000  ლარით,  პროგრამის მიზანია  მრავალშვილიანი ოჯახების 



ფინანსური ხელშეწყობა რაც აუმჯობესებს დემოგრაფიულ მდომარეობას. პროგრამა 
გათვლილია 23 ოჯახზე. 
      3. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 
უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 67000 ლარით, 
პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
რეგისტრირებული, ხანძრისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად 
უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დახმარება. ასევე ძალადობის მსხვერპლ ქალთა 
თავშესაფრით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში  ბენეფიციარებზე  
გათვალიწინებულია ბინის ქირის გადახდა. პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 68  
ოჯახი.   
     4. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების  დახმარების პროგრამა.  
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 56000 ლარით.  პროგრამის მიზანია ომის მონაწილე  
ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. პროგრამით ისარგებლებს 85 
ბენეფიციარი. პროგრამიდან დაფინანსდება საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახები, 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე, სხვა 
სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახები, რომელთა  
სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 130 000-ს ყოველთვიურად  გაეწევა 
დახმარება 50 ლარის ოდენობით, მათ შორის პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ 
ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად გაიცემა 100 ლარით დახმარება. ასევე 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების 
ოჯახებზე გათვალისწინებულია ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. მეორე 
მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. ამავე 
პროგრამიდან განხორციელდება დედის დღესთან - 3 მარტთან დაკავშირებით, 
დაღუპული მეომრების დედების  ერთჯერადად 200 ლარით დასაჩუქრება.  
პროგრამით გათვალისწინებულია მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი 
დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით - ვეტერანებზე ერთჯერადად გაიცემა დახმარება 
300 ლარის ოდენობით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის  ბრძოლაში 
დაღუპული მეომრების ოჯახებს - (27 სექტემბერს, 8 აგვისტოს და ოსეთის 
კონფლიქტების დროს დაღუპული მეომრების ოჯახებს) საჩუქრად გადაეცემა  300 
ლარი.  ომის მონაწილეთა ოჯახებზე  გაიცემა ვეტერანთა სარიტუალო თანხა 250 
ლარის ოდენობით. პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია აგვისტოს ომში გორის 
მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად დაღუპული მეომრების ოჯახის 
წევრების ტრანსპორტირების ხარჯი 700 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).
      5. მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 
7600 ლარით.  პროგრამის მიზანია  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების 
ხელშეწყობა. პროგრამით სარგებლობს ერთი სკოლა იოანე ნათლისმცემლის 
სახელობის სასულიერო გიმნაზია. პროგრამა ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთლობასა 
და განათლების სრულფასოვნად მიღებას (სულ 44 მოსწავლე). 
     6. ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა; პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 13000 ლარით.  პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრები ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი 24 
ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა. პროგრამა ნაწილობრივ 
ფინანსდება სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება  



კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. წარმოდგენილი პროგრამის 
ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის 
გადასახადები, ასევე დაფინანსდა ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და 
ყოველდღიური მოხმარების საგნების ღირებულება. 
       7. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 
დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების  პროგრამა.  
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 38800 ლარით. პროგრამის მიზანია თირკმლის 
ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა ტრანსპორტირების დაფინანსება 
ჰემოდიალიზის ჩასატარებლად. პროგრამა გათვლილია 24 ბენეფიციარზე.  
     8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 15300 ლარით. პროგრამის მიზანია იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
ფინანსური დახმარება. ოჯახები რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში ერთჯერადად საშეშე მერქნის შესაძენად მიიღებენ ფინანსურ 
დახმარებას. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 55 ოჯახი.  პროგრამა 
გათვლილია 55 ოჯახზე.  
    9. სამკურნალო და საოპერაციო  ხარჯებით დახმარების პროგრამა. პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 92000 ლარით. პროგრამის მიზანია  მოქალაქეთა სამკურნალო 
და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება.  პროგრამით  სავარაუდოდ ისარგებლებს 300 
ბენეფიციარი. 
    10.  ერთჯერადი სოციალური (ფულადი)  დახმარების პროგრამა. პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 19500 ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  მარტოხელა შეჭირვებული 
მოხუცების და მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების,  რომელთა ოჯახების 
სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000 საშეშე მერქნის შესაძენად  ფულადი 
დახმარება, 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.   ასევე დედმამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების რომლებიც 
არის ობოლი ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 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.
    11. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური 
მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. 
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 50000 ლარით. პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ 
ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით 
დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში. პროგრამით  სავარადუდოდ 
ისარგებლებს 60 ბენეფიციარი.   
 12. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა. პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 2500 ლარით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  



უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. პროგრამა გათვლილია 10 
ბენეფიციარზე . 
   13. ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 
სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. 
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 37200 ლარით. პროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს 
დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა. განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების 
მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს 
სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრეინინგს, ფსიქოლოგიურ ტრეინინგს,  მონაწილეობას 
მხარდამჭერ საინფორმაციო -საგანმანათლებლო ღონისძიებებში, სხვადასხვა 
კულტურულ ღონისძიებებში. პროგრამით ისარგებლებენ კლუბის წევრი ქალბატონები 
სავარაუდოდ 36 ბენეფიციარი. 
    14.ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის ) პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის 
ბიუჯეტი განისაზღვრა 1500  ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული 
ხანდაზმულების  ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით. პროგრამა 
გათვლილია  3 ბენეფიციარზე. 
    15. მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 15000 ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოლოგიური ბენეფიციარების  და ლეიკემიით 
დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება  წლის განმავლობაში ერთჯერადად 
მედიკამენტების შესაძენად რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65001-დან არ 
აღემატება 150 000-ს. პროგრამით  სავარაუდოდ ისარგებლებს 50 ბენეფიციარი. 
    16. შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის 
დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 9800 ლარით. პროგრამის 
მიზანია  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0- დან 18 
წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის 
დაფინანსება ურეკში. პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე. 
      17. ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი 
თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 
განისაზღვრა 25000 ლარით. პროგრამის მიზანია  "სოციალური რეაბილიტაციისა და 
ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამით" გათვალისწინებული ბავშვთა ადრეული 
განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით 
მოსარგებლე შშმ ბავშვების განვითარების ხელშეწყობა.  

დღეის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში „ბავშვთა ადრეული 
განვითარების ხელშეწყობისა“ და „ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის 
ქვეპროგრამებში“ ჩართულია 15 შშმ ბავშვი, საიდანაც 4 ბავშვის ოჯახი მეტნაკლებად 
ახერხებს  სარეაბილიტაციო კურსის არასრულყოფილად გავლას. დანარჩენი ბავშვები ვერ 
სარგებლობენ პროგრამით იმის გამო, რომ ოჯახები არის სოციალურად დაუცველი და 
მათ არ აქვთ საშუალება  გასწიონ ბავშვების და მათი ტრანსპორტირების ხარჯი, რის 
გამოც ბავშვები ვერ გადიან მათთვის აუცილებელ  მკურნალობის კურსს.    

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ამოცანაა ადრეული 
ინტერვენციის მომსახურების მიწოდების გზით შეზღუდული შესაძლებლობის, 
განვითარების დარღვევის ან ასეთი რისკის მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება, 
სკოლამდელ ან ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვისა და სოციალური 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, შესაძლებლობის 
შეზღუდვისა და მიტოვების პრევენცია.  ადრეული ინტერვენციის პროცესი მოიცავს 



დაბადებიდან სამ წლამდე და საჭიროების შემთხვევაში, შვიდ წლამდე ასაკის 
განვითარების დარღვევის, ან ამ მხრივ რისკის მქონე ბავშვების შეფასებას, მომსახურების 
დაგეგმვასა და მიწოდებას. მისი მიზანია იდენტიფიცირებული ბავშვების კოგნიტური, 
მოტორული, კომუნიკაციური და ემოციური განვითარების ხელშეწყობა, განვითარების 
შეფერხების პრევენცია, მიტოვების პრევენცია, ასევე, მათი მშობლების განათლება და 
გაძლიერება ბავშვის აღზრდა-განვითარების სფეროში.

ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნებიან დაბადებიდან შვიდ წლამდე ასაკის 
ბავშვები (შვიდი წლის შესრულების თვის ჩათვლით), რომლებსაც აქვთ ბავშვთა 
პედიატრის/ოჯახის ექიმის, ნევროლოგის ან სხვა ექიმ-სპეციალისტის მიერ გამოვლენილი 
განვითარების ეტაპების დაყოვნება.

ზედიზედ, 2 თვის ვაუჩერის ტალონის გამოუყენებლობა იწვევს ვაუჩერის 
ავტომატურად გაუქმებას, გარდა შესაბამისი დაწესებულების ფუნქციონირების დროებით 
შეჩერების შემთხვევებისა, რაზეც მიმწოდებელი მინიმუმ ერთი თვით ადრე წერილობით 
აცნობებს ბენეფიციარის კანონიერ წარმომადგენელს/მინდობით აღმზრდელს, სააგენტოსა 
და სამინისტროს. ვაუჩერის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტო.

ვინაიდან გურიის რეგიონში არის  ზემოაღნიშნული სახელმწიფო პროგრამით 
გათვალისწინებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის 
მომწოდებელი ორგანიზაციები, მნიშვნელოვანია  მუნიციპალიტეტის  ფინანსური 
თანამონაწილეობა ტრანსპორტირების ანაზღაურების კუთხით, ვინაიდან  სერვისის 
მიწოდება  ითვალისწინებს მომსახურეობას ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში- სახლში, 
ბაღსა თუ ცენტრში. 

 ქვეპროგრამის მომწოდებელი ორგანიზაციებისთვის მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტიდან გათვალისწინებული იქნება თანამონაწილეობა ტრანსპორტირების 
ანაზღაურებაში.  ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 
გათვალისწინებულია  თითო ბავშვთან თვეში 8 ვიზიტი.  გურიის რეგიონში ამ 
მომსახურეობის მომწოდებელი ოგანიზაციების (ა(ა)იპ „ოდა ქეარ“ -ის და  
საქველმოქმედო ასოციაცია „გურია“ არაკომერციული ჰუმანიტარული ორგანიზაციის 
მიერ წარმოდგენილია ტრანსპორტირების თანამონაწილეობის საფასური  ერთ 
ბენეფიციარზე  დღეში  5(ხუთი) ლარის ოდენობით. ასევე მიზანშეწონილია  
ბავშვებისთვის  
მომსახურეობის ცენტრში მიწოდებისას  ანაზღაურდეს ბავშვების ცენტრამდე 
ტრანსპორტირების ხარჯი  იგივე საფასურით.

„ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამის ამოცანებია სამიზნე 
ჯგუფის ბავშვთა სპეციფიკური რეაბილიტაცია, აბილიტაცია, ფიზიკური ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესება, ადაპტაციური შესაძლებლობების გაძლიერება და სოციალური 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

ბენეფიციარის მომსახურებაში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება უქმდება 
ბენეფიციარის მიერ ნებისმიერი მიზეზით დაგეგმილ კურსზე ზედიზედ 30 
კალენდარული დღის ვადაში არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში. ამ 
შემთხვევაში, უნდა მოხდეს ბენეფიციარის პროგრამაში ხელახლა ჩართვა ყველა 
აუცილებელი პროცედურის გავლით.

„ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამების“ მომწოდებელი 
ორგანიზაციები,  გურიის რეგიონში არ არის და მშობლებს უწევთ ბავშვების 
მკურნალობის კურსის ქუთაისში, თბილისში, ჩაქვში და ბათუმში გავლა. 
ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე თანმხლებ პირთან ერთად შეადგენს  
თვეში 220 ლარს. მკურნალობის კურსი ტარდება 12 თვის განმავლობაში (თვეში 10 დღე).

 სამსახურის მიერ ორიენტაცია აღებულია ქუთაისის, ჩაქვისა და ბათუმის 
სარეაბილიტაციო ცენტრებზე, ტრანსპორტირების ხარჯი დაანგარიშებულია შპს „ავტო-



2018“-ის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე (ჩაქვში ტრანსპორტირების 
ღირებულება ნაცვლად წერილში მითითებული 4,5 ლარისა, დამრგვალებულია 5 ლარზე, 
რაც დაკორექტირდება კონკრეტული მომსახურების გაწევის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის მიხედვით).
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის 
სერვისის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 
სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯის ანაზღაურება 
სერვისის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი ბაღი თუ ცენტრი.  ხოლო სერვისის 
ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში ასევე დამატებით ბავშვებს აუნაზღაურდებათ 
ტრანსპორტირების ხარჯი. 
 ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე  ბავშვების 
განვითარების ხელშეწობის მიზნით მომსახურეობის მომწოდებელ ორგანიზაციებში  
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის  მოხდება 
ფაქტობრივად გაწეული  სატრანსპორტო ხარჯის ანაზღაურება.  პროგრამა გათვლილია 
30 ბენეფიციარზე.
        გთხოვთ წარმოდგენილი სოციალური პროგრამების  პროექტის განხილვას და 
დამტკიცებას. 

ასევე „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 
დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების  შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის განხილვას და დამტკიცებას. 

2. პროექტის ფინანსური დასაბუთება 
წარმოდგენილი სოციალური პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფა ასახულია 

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში. 
3. პროექტის ავტორი და საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული მომხსენებელი 
პროექტი მომზადებულია მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის მიერ. 

პროექტის განხილვისას მომხსენებლად წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერიის  სოციალური და ჯანდაცვის  სამსახურის უფროსის, თამარ ფირცხალაიშვილის 
კანდიდატურას. პროექტის მიღება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საკრებულოს უახლოეს 
სხდომაზე.  

4. პროექტის წარმდგენი 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №

2019 წლის   დეკემბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 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 2020 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. 
რ) ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები 
პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა დანართი №17-ის შესაბამისად.   

მუხლი  2. ამ განკარგულების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის  N4 
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 2020  წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

        საკრებულოს თავმჯდომარე                                         ბესიკ ტაბიძე
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7 programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

mSenebloba

sakuTari uflebamosileba

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)

programis aRwera:

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა.   

janmrTeloba

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური

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. (2019 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) 2020 წელს უფასო სასადილოთი ისარგებლებს 
არაუმეტეს 105 ბენეფიციარი.

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

                 /danarTi 1 /    
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programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

amocana 1.

mravalwliani

dawyeba:P 1/1/2020

programis statusi:

12/31/2020

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

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

dasruleba:

axali erTwliani

რაოდენობა:   2020 წელს უფასო სასადილოთი ისარგებლებს არაუმეტეს 105 ბენეფიციარი.

# dasaxeleba

erTjeradi kveba (ufaso sasadilo)
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის meriis სოციალურi და ჯანდაცვის 
სამსახურის უფროსი:                                                               /T. fircxalaiSvili/

TariRi: 

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.

კატეგორია:   2020 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 /                      
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7 programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

janmrTeloba sporti 

programis aRwera:

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.

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

sakuTari uflebamosileba

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)

transporti

mSenebloba

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის 
შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 35 ლარს.  პროგრამით ისარგებლებს ის ოჯახები რომლებიც  არ 
არიან სოციალური შემწეობის მიმღები. 

მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 
მიიღებენ 35 ლარს. პროგრამით ისარგებლებს ის ოჯახები რომლებიც არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები.  2019 წლის 
მონაცემებით პროგრამით წლის დასაწყისიდან სარგებლობდა 30 ოჯახი ხოლო წლის მეორე ნახევრიდან სარგებლობდა 22 
ოჯახი.

sfero romelsac exeba programa:

usafrTxoeba infrastruqtura

                                                       /danarTi 2/
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programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

programis statusi:

mosargebleTa SerCevis wesi:

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

12/31/2020

Sesabamisi dokumentaciis 
warmodgenis SemTxvevaSi 
yovelTviurad Tanxis 
gadaricxva

gadaxda

finansuri daxmareba

1/1/2020

amocana 1.

mosalodneli Sedegebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

mravalSviliani ojaxebi.programa Sefasda dadebiTad.

dasruleba:dawyeba:P

RonisZieba 1

sul

36 000

axali erTwliani mravalwliani

 პროგრამით წლის დასაწყისიდან სარგებლობდა 30 ოჯახი (105 ბავშვი). ხოლო წლის მეორე ნახევრიდან 
სარგებლობდა 22 ოჯახი. (84 ბავშვი). პროგრამა გათვლილია 23 ოჯახზე.

# dasaxeleba

erTi sabiujeto weli
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SeTanxmebulia:                      

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                     /რ. ლაშხია/                                                  

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

TariRi:

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

 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
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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/
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dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

1/1/2020

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#

12/31/2020

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. პროგრამა  გათვლილია 60 ბენეფიციარზე
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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. 2019 wlis mdgomareobiT programiT sargeblobda 66 
ojaxi. 

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

TariRi: 
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                         /danarTi 4/

programis aRwera:

transporti usafrTxoeba infrastruqtura

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების Tanadgoma.

 ლანჩხუთის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ომის  ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)sporti mSenebloba

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:                                                                                                 

janmrTeloba
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programis ganxorcielebis geografiuli areali:

dawyeba:P 12/31/2020

     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 4 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 4 500 ლარი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი 
ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელწიფოთა  
ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების  (70 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 (4 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). აგვისტოს ომში გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად 
დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრების ტრანსპორტირების ხარჯი 700 ლარი 

sakuTari uflebamosileba

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

1/1/2020

programis statusi:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani



12 gadaxda

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

amocana 2.

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 
ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელმწიფოთა 

ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების 
შეჭირვებული ოჯახების    romelTa ojaxebis  
sareitongo qula ar aRemateba  130 000-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(4 ვეტერანი) 
ჯამში 74 ბენეფიციარი.

RonisZieba 2
ვეტერანების და მათი ოჯახების 

ყოველთვიური ფინანსური დახმარება



ამოცანა 6. ომის მონაწილეთა ოჯახების სარიტუალო დახმარება

აგვისტოს ომში გორის 
მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში 
გმირულად დაღუპული მეომრების 
ოჯახის წევრების ტრანსპორტირების 
უზრუნველყოფა 

ღონისძიება 7

ომის მონაწილეთა ოჯახებზე 
სარიტუალო თანხის გაცემა

ამოცანა 7.

ღონისძიება 6

me-2  msoflio omis monawileTaTvis erTjeradad 
daxmarebis gaweva 9 maisTan dakavSirebiT 300 

ლარის ოდენობით
amocana 5.

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. RonisZieba 3
ღონისძიებებთან დაკავშირებით 

სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემა

RonisZieba 5
me-2 msoflio omis monawileebze 

erTjeradad Tanxis gacema

აგვისტოს ომში გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. 
შინდისში გმირულად დაღუპული მეომრების ოჯახის 
წევრების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
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1

2

3
 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)

dasaxeleba#

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

sul

4 500 ლარი

3 000 ლარი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ 
გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული 
მთლიანობისათვის ომში მონაწილე, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე 
ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახების, 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( 4 ვეტერანი) 

ჯამში (74 ბენეფიციარი),

44700



4

5

6

7

14 1

15 1

16

ომის მონაწილეთა ოჯახების სარიტუალო დახმარება 1500 ლარი

ვეტერანები და მათი ოჯახები მადლობელი არიან მუნიციპალიტეტის თანადგომით.

სულ ხარჯი 56 600 ლარი 

mosargebleTa SerCevis wesi:

    ომის ვეტერანთა  და მათი ოჯახების დახმარება                                                     

აგვისტოს ომში გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად 
დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრების ტრანსპორტირების ხარჯი

mosalodneli Sedegebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

prograმა  Sefasebulia dadebiTad. 

7 00 ლარი

1200 ლარიმე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება 9 მაისთან 
დაკავშირებით  ერთჯერადად 300 ლარით დახმარება. 

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



17 თარიღი

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:                                                               /თ. ფირცხალაიშვილი/                                             

PPP



1

2

3

4

5

6

7

8

9

                                                      /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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11

12

13

1

14

1

15
1

16

17

# dasaxeleba

moswavleTa transportireba

12/31/2020

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. 

1/1/2020

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:

2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 24 ბენეფიციარმა.

dasruleba:

axali 

sakuTari uflebamosileba

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

1/1/2020dawyeba: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

13,000

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

mosalodneli Sedegebi:

mimdinare xarjebi 

12/31/2020

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

sul xarji
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 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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7

8

9

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, 2019 წლის მაჩვენებლით 
პროგრამით სარგებლობდა 24 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:

1/1/2020

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. 

2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 24 ბენეფიციარი, mosalodneli Sedegebi- ბენეფიციარების ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის სტაბილიზაცია. პროგრამა გათვლილია 23 ბენეფიციარზე.

transportirebis Rirebulebis anazRaureba.

sul

 38 800 lari 

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

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

gadaxda

finansuri daxmareba

# dasaxeleba

12/31/2020

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/



1

2

3

4

5

6

7

8

9

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 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  
ასეთი 59 ოჯახი (194 დევნილი).

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

programis aqtualoba:                                                                                                 

iZulebiT gadaadgilebuli ojaxebis xelSewyoba

mSenebloba

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

sakuTari uflebamosileba

kavSiri sxva programebTan

                      /danarTi 8/
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programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

programis ganxorcielebis vadebi:

iZulebiT gadaadgilebuli pirebi

mravalwliani

1/1/2020 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

15 300 lari

dawyeba:P

amocana 1. devnilTa daxmareba

Sesabamisi dokumentaciis 
warmodgenis SemTxvevaSi 

erTjeradad Tanxis 
gadaricxva

# dasaxeleba

erTi sabiujeto weli

programis statusi:

12/31/2020

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 /                                
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transporti

programis aRwera:

                        /danarTi 9/

infrastruqtura

sporti 

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)

usafrTxoeba

programis aqtualoba:                                                                                                 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება. 

  SeWirvebuli mosaxleobis daxmareba.

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

ekonomika

 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა;

janmrTeloba

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური                                                           

mSenebloba
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programis ganxorcielebis geografiuli areali:

gadaxda

1/1/2020

programis statusi: mravalwliani

programis ganxorcielebis uflebamosileba

12/31/2020

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ან  ქიმიოთერაპიის 
კურსის დაფინანსება და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო 
დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე  
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების  სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-მაგრამ არაუმეტეს 
1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. 
           შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო 
(გადაუდებელი) ქიმიოთერაპიის თანადაფინანსება,  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. ადმინისტრაციულ ერთეულში 
მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე.
   2019 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 438  ბენეფიციარმა. 

dasruleba:

axali erTwliani

sakuTari uflebamosileba delegirebuli uflebamosileba

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

dawyeba:P
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სულ ხარჯი: 92 000 ლარი 

RonisZieba 1

dasaxeleba

warmodgenili dokumentaciis 
Sesabamisad Tanxis gadaricxva.

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

sul

92 000 lari

mosalodneli Sedegebi:

პროგრამა გათვლილია 300 ბენეფიციარზე

#

ოპერაციის ან მკურნალობის თანხის 
ნაწილობრივი დაფინანსება

ოპერაციის ან მკურნალობის თანხის ნაწილობრივი 
დაფინანსება

socialuri ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება 

ekonomikuri

programa Sefasebulia dadebiTad

sxva

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

mosargebleTa SerCevis wesi:

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები რომლებიც საჭიროებენ სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით 
დახმარებას. 

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/



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/
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dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

1/1/2020

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. 2019 წელს დახმარება გაიცა 59 ბენეფიციარზე.

RonisZieba 1
dokumentaciis warmodgenis 

SemTxvevaSi Tanxis
gadaricxva

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

12/31/2020

gadaricxva

dawyeba:P

materialuri daxmarebaamocana 1.
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mosalodneli Sedegebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

mosaxleobis mxridan dadebiTi gamoxmaureba pova programam.

sul

50 000 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 პროგამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 40 ბენეფიციარი.

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/
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                         /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

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:

mSenebloba janmrTeloba sporti kultura sxva (miuTiTeT)

transporti usafrTxoeba infrastruqtura ekonomika ganaTleba

programis aRwera:
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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 36  
კლუბის წევრმა.  სამედიცინო კვლევებით ისარგებლა 22 ბენეფიციარმა; სარეაბილიტაციო ვარჯიშები ჩაიტარა 36 ბენეფიციარმა. ფსიქოლოგის 
მომსახურეობა  ჩაიტარა 36 ბენეფიციარმა. პრესოთერაპიის მურნალობა ჩაიტარა 24 ბენეფიციარმა. კლუბის წევრი ქალბატონები აქტიურად 
იყვნენ ჩართული  2019 წლის  დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებებში (გაიმართა კლუბის დაარსებიდან 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
ღონისძიება)  პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ძუძუს კიბოს დიაგნოზით 
ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა.

programis ganxorcielebis uflebamosileba

sakuTari uflebamosileba delegirebuli uflebamosileba

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

socialuri dacvis programebi

programis statusi: erTwliani axali gagrZeleba mravalwliani

programis ganxorcielebis vadebi:

dawyeba:P 1/1/2020 dasruleba: 12/31/2020

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

RonisZieba 2 ფსიქოლოგიური ტრეინინგის ჩასატარებელი 
თანხა.
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12 ამოცანა 3 პროგრამის კოორდინატორის ხელფასი ღონისძიება 3. პროგრამის კოორდინატორის ყოველთვიური 
ხელფასი

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

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 7 პროგრამის საოპერაციო  ხარჯი ღონისძიება 7.  პროგრამის საოპერაციო ხარჯის ანაზღაურება

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

ამოცანა 9 საოფისე საჭიროების და დასუფთავების ხარჯი ღონისძიება 9. საოფისე საჭიროების და დასუფთავების ხარჯის 
ანაზღაურება 

ამოცანა10 პროგრამის საოპერაციო  ხარჯი ღონისძიება 10.პროგრამის საოპერაციო  ხარჯის ანაზღაურება

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 

დასახელება სულ
სამედიცინო კვლევები კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის 17100 ლარი

ფსიქოლოგის ხელფასი და ტრეინინგისათვის საჭირო მასალის ღირებულება 1000  ლარი
 პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯი 2000 ლარი

 საინფორმაციო-საგანმანათლებლო და კულტურული ღონისძიებების საორგანიცაზიო 
ხარჯი 2000 ლარი

რეგიონალური კოორდინატორის მომსახურეობის ხარჯი 9600 ლარი
პრესოთერაპიის პროცედურების ხარჯი 1500 ლარი

პროგრამის საოპერაციო  ხარჯი 1200 ლარი
სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრენინგის ხარჯი 500 ლარი 
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თარიღი
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SeTanxmebulia:                      

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /   

საოფისე საჭიროების და დასუფთავების ხარჯი 1000 ლარი
პროგრამის საოპერაციო  ხარჯი 1200 ლარი

15
,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" წევრები

გამარჯვებულ ქალთა კლუბის კომუნიკაციის ინტერნეტის მომსახურეობის  ხარჯი 1000 ლარი
მოწვეული სპეციალისტების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის ხარჯი 300 ლარი

სულ ხარჯი 37 200 ლარი

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
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programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

socialuri dacvis programebi

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

xandazmulTa daxmareba.

mSenebloba

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                                                           
programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

sakuTari uflebamosileba

soc.uzrunvelyofa sxva (miuTiTeT)sporti 

usafrTxoeba

programis aqtualoba:                                                                                                 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100  და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების დახმარება.

                        /danarTi 12/

infrastruqtura

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

transporti

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

programis aRwera:
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programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

programis ganxorcielebis vadebi:

amocana 1.

dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

1/1/2020

programis statusi:

sxva

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

mosargebleTa SerCevis wesi:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის   მოხუცები. 

ekologiuri

socialuri
socialur-ekonomikuri mdgomareobis gaumjobeseba პროგრამა 
გათვლილია 3 ბენეფიციარზე

ekonomikuri

100  და მეტი წლის ასაკის მოხუცები.

#

finansuri daxmareba

12/31/2020

erTjeradad 500 laris gacema.

dasaxeleba

warmodgenili 
dokumentaciis Sesabamisad 
Tanxis gadaricxva.

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

sul

1500 lari

mosalodneli Sedegebi:

gadaxda

RonisZieba 1

dawyeba:P
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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 /   
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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.  2019 წელს დაფინანსდა 4 უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობა.

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

12/31/2020

erTjeradad 250 laris gacema.

ekologiuri

socialuri
უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებa პროგრამით 
შესაძლებელი იქნება 10 უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო 
მომსახურეობა

ekonomikuri

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში  რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებa.

sxva

mosargebleTa SerCevis wesi:

dasruleba:

axali erTwliani mravalwliani

1/1/2020

programis statusi:

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

programis ganxorcielebis vadebi:

socialuri dacvis programebi

amocana 1.

kavSiri sxva programebTan
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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/

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის  სამსახურის, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის 
წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის საფუძველზე დადგენილი ზოგადი 
წესის შესაბამისად
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                    /danarTi 14/

  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 0-18 წლამდე დედ-
მამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების რომელიც არის ობოლი (მარჩენალდაკარგული) წლის განმავლობაში ერთჯერადად 
თითოეულ ბავშვზე 300 ლარით ფინანსური დახმარება. ასევე  სადღესასწაულო  და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით 
გათვალისწინებულია საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-2 
მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის. 2019 წელს პროგრამიდან 
დახმარება გაიცა 182 ბენეფიციარზე

sporti soc.uzrunvelyofa

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

programis aqtualoba:                                                                                                 

შეჭირვებული მოსახლეობის დახმარება

janmrTeloba sxva (miuTiTeT)mSenebloba

sfero romelsac exeba programa:

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

 ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
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12/31/2020

socialuri dacvis programebi

axali erTwliani

gadaxda

kavSiri sxva programebTan

transporti

programis aRwera:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

usafrTxoeba infrastruqtura

mravalwliani

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

 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;  სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული  18- დან 24- წლამდე 
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. გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების 
გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ. პროგრამის 
ფარგლებში გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების რომელიც არის ობოლი წლის განმავლობაში 
ერთჯერადად თითოეულ ბავშვზე 300 ლარით ფინანსური დახმარება. პროგრამით მოსარგებლე არასრულწლოვან პირებს 
დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის,  განცხადებით მომართვის საფუძველზე.

1/1/2020

programis statusi:

dasruleba:

programis ganxorcielebis vadebi:

dawyeba:P

ekonomika

sakuTari uflebamosileba
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# dasaxeleba

დოკუმენტაციის წარმოდგენის 
შემთხვევაში თანხის 
გადარიცხვა

sul

 მატერიალური დახმარება 

4,000

2000

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

ერთჯერადი ფულადი დახმარება

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

RonisZieba 1

სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების 
დახმარება 2,000

0-18 წლამდე დედ-მამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების რომელიც 
არის ობოლი (მარჩენალდაკარგული) წლის განმავლობაში ერთჯერადად 

თითოეულ ბავშვზე 300 ლარით ფინანსური დახმარება. 

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

რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 000-ს საშეშე 
მერქნის შესაძენად ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით

ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

2,000

2,000

amocana 1.



6 7 500

14

1

15

1

16

17

18 programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

სულ  19500 lari 

 პროგრამა შეფასდა დადებითად სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან

mosalodneli Sedegebi:

    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.

 მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება პროგრამით შესაზლებელი იქნება 190 ბენეფიციარის 
დახმარება.

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.   

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:



19
SeTanxmebulia:                      

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                                                

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



1

2

3

4

5

6

                    /danarTi 15/

programis aRwera:

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების წლის განმავლობაში ერთჯერადად 
მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება კერძოდ:  ონკოდაავადებულთა  და ლეიკემიით დაავადებულთა მედიკამენტების შეძენაზე 
დახმარება არაუმეტეს (300 ლარისა),   პროგრამით სარგებლობენ ბენეფიციარები, რომელთა ოჯახის სოციალური სარეიტინგო 
ქულა  65001-დან  არ აღემატება 150 000-ს.  (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



7

8

9

10

11

12

12/31/2020

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  კერძოდ:  ონკოდაავადებულები  და ლეიკემიით დაავადებულები მედიკამენტების 
შეsaძენად  დახმარება არაუმეტეს (300 ლარისა),   პროგრამით სარგებლობენ ბენეფიციარები, რომელთა ოჯახის სოციალური 
სარეიტინგო ქულა  65001-დან  არ აღემატება 150 000-ს.   თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების 
საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად,  მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. 2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 521 ბენეფიციარმა.

1/1/2020

programis statusi:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

amocana 1.

sakuTari uflebamosileba

dawyeba:P

mravalwliani

dasruleba:

programis ganxorcielebis vadebi:



13

1

14

1

15

1

16

17

18

# dasaxeleba

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

mosalodneli Sedegebi:

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესება პროგრამით სავარაუდოდ ისარგებლებს 50 ბენეფიციარი.

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა

sul

15 000 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:  ონკოდაავადებულები  და 
ლეიკემიით დაავადებულთა მედიკამენტების შეძენად დახმარება არაუმეტეს (300 ლარისა),  პროგრამით სარგებლობენ 
ბენეფიციარები, რომელთა ოჯახის სოციალური სარეიტინგო ქულა  65001-დან  არ აღემატება 150 000-ს. 
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SeTanxmebulia:                      

იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

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



7

8

9

10

11

12

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

gadaxda

1/1/2020

programis statusi: mravalwliani

programis ganxorcielebis uflebamosileba

12/31/2020

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“ და შშმ 
პირთა საქველმოქმედო ასოციაცია "საბა".2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 11 ბენეფიციარმა.

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

სულ ხარჯი: 9 800ლარი 

RonisZieba 1

dasaxeleba

warmodgenili dokumentaciis 
Sesabamisad Tanxis gadaricxva.

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

sul

9800lari

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
პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე

ekonomikuri

programa Sefasebulia dadebiTad

sxva

amocana 1.



16

17

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:

mosargebleTa SerCevis wesi:

 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  საგარანტიო წერილი. 



1

2

3

4

5
soc.uzrunvelyofa

programis saxelwodeba: 

programis mizani:                                                                                        

janmrTeloba sxva (miuTiTeT)

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri: 

programis aqtualoba:                                                                                                 

 "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის" ფარგლებში გათვალისწინებულია ბავშვთა 
ადრეული განვითარების ქვეპროგრამა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამა. ზემოაღნიშნულ ქვეპროგრამებში 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიდან  ჩართულია 15 შშმ ბავშვი. რომელთაგან მხოლოდ 4 მშობელი მეტნაკლებად ახერხებს 
ბავშვების მომსახურეობის მიმწოდებელ ორგანიზაციებში მიყვანას. დანარჩენ 11 ბავშვს ვერ უტარდება  მომსახურეობა იმის 
გამო, რომ ოჯახები არის სოციალურად დაუცველი და მათი ეკონომიური მდგომარეობიდან გამომდინარე არ აქვთ საშუალება 
გაწიონ თავისი და ბავშვების ტრანსპორტირების ხარჯი.  ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების 
ხელშეწყობას. 

sporti mSenebloba

sfero romelsac exeba programa:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურi და ჯანდაცვის სამსახური

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 
სახელმწიფო პროგრამით" გათვალისწინებული ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების განვითარების ხელშეწყობა, ბავშვთა ადრეული 
განვითერების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში (სერვისის ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი, ბაღი,  
სკოლა თუ ცენტრი) გათვალისწინებულია სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების თანადაფინანსება,  ხოლო 
სევისის ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში  ბავშვებს  დამატებით აუნაზღაურდებათ ტრანსპორტირების ხარჯი. ბავშვთა 
რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე  ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით  მომსახურეობის 
მომწოდებელ ორგანიზაციებში  ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის 
გათვალისწინებულია სატრანსპორტო ხარჯის ანაზღაურება. 

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ 
ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა 

                    /danarTi 17/
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sakuTari uflebamosileba

dawyeba:P

mravalwliani

dasruleba:

ekonomika

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებიც სარგებლობენ ბავშვთა ადრეული 
განვითარების ხელშეწყობისა და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით,  ბავშვების განვითარების ხელშეწობის 
მიზნით,  ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში  განხორციელდება სერვისის მომწოდებელ 
სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯის თანადაფინანსება სერვისის ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი, 
ბაღი თუ სკოლა,   ხოლო სევისის ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში  ბავშვებს  დამატებით აუნაზღაურდებათ 
ტრანსპორტირების ხარჯი. პროექტის ფარგლებში  (თითო ბავშვთან თვეში 8 ვიზიტი) განხორციელება. მგზავრობის საფასური 
შეადგენს 5 ლარს. ხოლო ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით,  ბავშვების განვითარების ხელშეწობის მიზნით 
ვინაიდან ამ სერვისის მოწოდებელი გურიის რეგიონში არ არის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მომსახურეობის 
მომწოდებელ ორგანიზაციებში  ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის სატრანსპორტო 
ხარჯის გამოყოფას. მკურნალობის კურსი ტარდება 12 თვის განმავლობაში  თვეში 10 დღე. სამსახურის მიერ ორიენტაცია 
აღებულია ქუთაისის, ჩაქვისა და ბათუმის სარეაბილიტაციო ცენტრებზე,  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვისა და 
ერთი თანმხლები პირის ტრანსპორტირება მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციამდე და უკან (ქუთაისი, ბათუმი ერთი 
მიმართულებით 5 ლარი, ჩაქვი 4,5 ლარი, შიდა გადაადგილებისთვის 2 ლარი) მიმდინარე წელს ზემოაღნიშნული 
ქვეპროგრამები გათვლილია 30 ბავშვზე.

1/1/2020

programis statusi:

programis ganxorcielebis uflebamosileba

delegirebuli uflebamosileba

programis ganxorcielebis vadebi:

programis aRwera:

programis ganxorcielebis geografiuli areali:

lanCxuTis municipaliteti

kavSiri sxva programebTan

transporti usafrTxoeba infrastruqtura

axali erTwliani

12/31/2020

socialuri dacvis programebi
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amocana 1.

 ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამით  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე 
ბავშვების განვითარების ხელშეწყობა პროგრამა გათვლილია 30 ბენეფიციარზე.

mosargebleTa SerCevis wesi:

transportirebis ხარჯის anazRaureba.  25 000 lari 

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით 
მოსაგებლე ბავშვების განვითარების ხელშეწობა

mimdinare programis Sefasebis kriteriumebi:

mosalodneli Sedegebi:

RonisZieba 1

gadaxda

finansuri daxmareba

sul# dasaxeleba

transportiრebisaTvis 
dadgenili odenobiT, saWiro 
TanxiT uzrunvelyofa
yovelTviurad. მომსახურების 
მომწოდებელი ორგანიზაციების 
მიერ  მკურნალობის კურსის 
ჩატარების შესახებ 
მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე.

programis dasafinanseblad saWiro Tanxebi:
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 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი/მინდობით აღმზრდელი  თვის 
განმავლობაში  ბავშვთა ადრეული განვითარების ქვეპროგრამით  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით, 
სარგებლობის თაობაზე  programis ganxorcielebaze pasuxismgebel samsaxurSi warmoadgenen Sesabamis dokumentacias, 
რომლის შემდგომ მუნიციპალიტეტის მიერ გაიცემა ფინანსური დახმარება. 

SeTanxmebulia:                      
იურიდიული სამსახურის  უფროსი:                                           / შ. ჩაგუნავა/

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                        /რ. ლაშხია /                                                     

TariRi: 

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

programis ganxorcielebaze pasuxismgebeli samsaxuri:
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