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ადრესატი:	

ბესიკ	ტაბიძე	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	თავმჯდომარე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,

განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა	კომისიის	თავმჯდომარის

2020	წლის	1	იანვრიდან

დღეის	მდგომარეობით	გაწეული	საქმიანობის	ანგარიში

საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ	საქმეთა
კომისიის	თავმჯდომარე	ემზარ	თევდორაძე.

ამავე	კომისიის	წევრებია:	ელისო	ჭიჭინაძე,	კარლო	კვიტაიშვილი,	გოდერძი	ქურიძე,	კახა
თედორაძე,	 რეზო	 კვაჭაძე,	 ზაალ	 სანაძე,	 ბესიკ	 კუპრაძე,	 ამირან	 ქანთარია,	 გიორგი
გვარჯალაძე,	 რეზო	 კვერენჩხილაძე,	 ამირან	 გიგინეიშვილი,	 ცისანა	 ურუშაძე,	 ლელა
ჩახვაძე.

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2020	წელს	ბიუჯეტიდან	დაფინანსდა	 17	 სოციალური	და
სოციალურ-კულტურულ	ღონისძიებათა	4	პროგრამა:

1.	 მზრუნველობამოკლებულთა	 უფასო	 კვებით	 უზრუნველყოფის	 პროგრამა.
პროგრამის	 ბიუჯეტი	 განისაზღვრა	 90	 000	 ლარით,	 რომლის	 მიზანს	 წარმოადგენს
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 რეგისტრირებული	 უკიდურესად
შეჭირვებული	 მოხუცებისა	 და	 შეზღუდული	 შესაძლებლობების	 მქონე	 პირების	 დღეში
ერთჯერადი	კვება.	პროგრამით	ისარგებლა	105-მა	ბენეფიციარმა.
2.	 მრავალშვილიანი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამა.	 პროგრამის	 ბიუჯეტი
განისაზღვრა	 36	 000	ლარით,	რომლის	 მიზანია	 მრავალშვილიანი	 ოჯახების	 ფინანსური
ხელშეწყობა,	 რაც	 აუმჯობესებს	დემოგრაფიულ	 მდგომარეობას.	 პროგრამით	 ისარგებლა
27-მა	ოჯახმა.
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	 ისარგებლა	 56-მა	 ოჯახმა,	 მათ	 შორის	 ერთი	 ძალადობის
მსხვერპლი	ქალია.
4.	 ომის	 მონაწილე	 ვეტერანებისა	 და	 მათი	 ოჯახების	 დახმარების	 პროგრამა.
პროგრამის	 ბიუჯეტი	 განისაზღვრა	 56000	 ლარით.	 მისი	 მიზანია	 ომის	 მონაწილე



ვეტერანებისა	 და	 მათი	 ოჯახების	 დახმარება.	 პროგრამით	 ისარგებლა	 85-მა
ბენეფიციარმა.	 პროგრამიდან	 ფინანსდება	 საქართველოს	 ტერიტორიული
მთლიანობისათვის	ომის	 შემდგომ	 გარდაცვლილი	 ვეტერანების	ოჯახები,	 საქართველოს
ტერიტორიული	მთლიანობისათვის	ომში	 მონაწილე,	 სხვა	 სახელმწიფოთა	ტერიტორიაზე
ვეტერანთა	 შეჭირვებული	 ოჯახები	 სულ	 67	 ბენეფიციარია,	 რომელთა	 სოციალური
სარეიტინგო	ქულა	არ	აღემატება	130	000-ს;	ყოველთვიურად	გაიცა	დახმარება	50	ლარის
ოდენობით,	 მათ	 შორის	 პირველი	 და	 მეორე	 ჯგუფის	 შშმ	 ვეტერანებისათვის
ყოველთვიურად	 გაიცა	 100	 ლარით	 დახმარება.	 ასევე	 საქართველოს	 ტერიტორიული
მთლიანობისათვის	ბრძოლაში	დაღუპული	მეომრების	ოჯახებზე	გაიცა	ყოველთვიურად	50
ლარი.	მეორე	მსოფლიო	ომის	ვეტერანებისათვის	ყოველთვიურად	50	ლარი	(4	ვეტერანი).
ამავე	 პროგრამიდან	 განხორციელდა	 დედის	 დღესთან	 -	 3	 მარტთან	 დაკავშირებით,
დაღუპული	 მეომრების	 დედების	 ერთჯერადად	 200	 ლარით	 დასაჩუქრება	 (14	 დედა).
პროგრამით	 გათვალისწინებულია	 მე-2	 მსოფლიო	 ომის	 მონაწილეთა	 ერთჯერადი
დახმარება	9	მაისთან	დაკავშირებით	 -	ვეტერანებზე	ერთჯერადად	 გაიცა	დახმარება	 300
ლარის	 ოდენობით	 (4	 ვეტერანი).	 საქართველოს	 ტერიტორიული	 მთლიანობისათვის
ბრძოლაში	დაღუპული	 მეომრების	 ოჯახებს	 -	 (27	 სექტემბერს,	 8	 აგვისტოს	 და	 ოსეთის
კონფლიქტების	დროს	 დაღუპული	 მეომრების	 ოჯახებს)	 საჩუქრად	 გადაეცა	 300	 ლარი.
ომის	მონაწილეთა	ოჯახებზე	გაიცა	ვეტერანთა	სარიტუალო	თანხა	250	ლარის	ოდენობით
(	3	ვეტერანის	ოჯახზე).
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	 ჯანმრთელობასა	 და
განათლების	სრულფასოვნად	მიღებას	ისარგებლა	44-მა	მოსწავლემ.
6.	 ცენტრ	 ,,იავნანას”	 თანადაფინანსების	 პროგრამა;	 პროგრამის	 ბიუჯეტი
განისაზღვრა	 13	 000	 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	 38	 800	 ლარით.	 პროგრამის	 მიზანია	 თირკმლის
ქრონიკული	 უკმარისობით	 დაავადებულთა	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება
ჰემოდიალიზის	ჩასატარებლად.	პროგრამით	ისარგებლა	24-მა	ბენეფიციარმა.
8.	იძულებით	გადაადგილებულ	პირთა	დახმარების	პროგრამა.	პროგრამის	ბიუჯეტი
განისაზღვრა	 15	 300	 ლარით.	 პროგრამის	 მიზანია	 იძულებით	 გადაადგილებულ	 პირთა
ფინანსური	 დახმარება.	 ოჯახები,	 რომლებიც	 რეგისტრირებული	 არიან	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში	 ერთჯერადად	 საშეშე	 მერქნის	 შესაძენად	 მიიღებენ	 ფინანსურ
დახმარებას.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტში	 რეგისტრირებულია	 61	 ოჯახი.	 დახმარება
გაცემულია	35	ოჯახზე.
9.	 სამკურნალო	 და	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარების	 პროგრამა.	 პროგრამის
ბიუჯეტი	განისაზღვრა	92	000	ლარით.	პროგრამის	მიზანია	მოქალაქეთა	სამკურნალო	და
საოპერაციო	 ხარჯებით	 დახმარება.	 პროგრამით	 სავარაუდოდ	 ისარგებლა	 347
ბენეფიციარმა.
10.	 ერთჯერადი	 სოციალური	 (ფულადი)	 დახმარების	 პროგრამა.	 პროგრამის
ბიუჯეტი	განისაზღვრა	19	500	ლარით.	პროგრამის	მიზანია	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე	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	დედ-მამით	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.	პროგრამით	ისარგებლა	165-მა	ბენეფიციარმა.
11.	 მძიმე	 საცხოვრებელ	 პირობებში	 უბედური	 შემთხვევისა	 და	 სტიქიური
მოვლენების	 შედეგად	 დაზარალებული	 ოჯახების	 ერთჯერადი	 დახმარების
პროგრამა.	 პროგრამის	 ბიუჯეტი	 განისაზღვრა	 50	 000	ლარით.	 პროგრამის	 ფარგლებში
შერჩეულ	 ბენეფიციარს	 დახმარება	 გაეწევა	 ავარიულ	 მდგომარეობაში	 არსებული	 და
სტიქიით	დაზიანებული	 საცხოვრებელი	 სახლის	 მოწესრიგებაში.	 პროგრამით	 ისარგებლა
66-მა	ბენეფიციარმა.
12.	 უპატრონო	 მიცვალებულთა	 სარიტუალო	 მომსახურეობის	 პროგრამა.
პროგრამის	 ბიუჯეტი	 განისაზღვრა	 2	 500	 ლარით.	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე	 უპატრონო	 მიცვალებულთა	 სარიტუალო	 მომსახურება.	 პროგრამით
ისარგებლა	9	ბენეფიციარმა.
13.	 ლანჩხუთის	 რეგიონალური	 ორგანიზაციის	 „გამარჯვებულ	 ქალთა	 კლუბის“
სარეაბილიტაციო	 პროგრამა	 ძუძუს	 კიბოს	 დიაგნოზით	 ნაოპერაციები
ქალებისათვის.	პროგრამის	ბიუჯეტი	განისაზღვრა	 37	 200	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	 ისარგებლა	 კლუბის	 წევრმა	 30-მა
ქალბატონმა.
14.	 ხანდაზმულ	 (100	 და	 მეტი	 წლის	 ასაკის	 )	 პირთა	 დახმარების	 პროგრამა.
პროგრამის	 ბიუჯეტი	 განისაზღვრა	 1	 500	 ლარით.	 პროგრამის	 მიზანია	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტში	 რეგისტრირებული	 100	 და	 მეტი	 წლის	 ასაკს	 გადაცილებული
ხანდაზმულების	ერთჯერადი	დახმარება	500	ლარის	ოდენობით.	 პროგრამით	 ისარგებლა
3-მა	ბენეფიციარმა.
15.	 მედიკამენტების	 შეძენაზე	 დახმარების	 პროგრამა.	 პროგრამის	 ბიუჯეტი
განისაზღვრა	 15	 000	 ლარით.	 პროგრამის	 მიზანია	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე	 რეგისტრირებული	 ონკოლოგიური	 ბენეფიციარების	 და	 ლეიკემიით
დაავადებული	 ბენეფიციარების	 დახმარება	 წლის	 განმავლობაში	 ერთჯერადად
მედიკამენტების	 შესაძენად	 რომელთა	 ოჯახების	 სარეიტინგო	 ქულა	 65	 001-დან	 არ
აღემატება	150	000-ს.	პროგრამით	სავარაუდოდ	ისარგებლა75-მა	ბენეფიციარმა.
16.	 შშმ	 პირის	 სტატუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის
დაფინანსების	პროგრამა.	პროგრამის	ბიუჯეტი	განისაზღვრა	9	800	ლარით.	პროგრამის
მიზანია	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე	 რეგისტრირებული	 0-	 დან	 18
წლამდე	 შშმ	 პირის	 სტატუსის	 მქონე	 ბენეფიციართა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის
დაფინანსება	ურეკში.	პროგრამით	ისარგებლა	14-მა	ბენეფიციარმა.

17.	ბავშვთა	 ადრეული	 განვითარების	 ხელშეწყობისა	და	 ბავშვთა	რეაბილიტაცია/



აბილიტაციის	 ქვეპროგრამით	 მოსარგებლე	 შშმ	 ბავშვების	 და	 მათი	 თანმხლები
პირების	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსების	 პროგრამა.	 პროგრამის	 ბიუჯეტი
განისაზღვრა	 15	 000	 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.	 პანდემიის	 გამო	 ხელი	 შეეშალა
აღნიშნული	პროგრამის	განხოეციელბას,	რის	გამოც	ისარგებლა	4-მა	ბენეფიციარმა.

ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებულია	 სოციალურ-კულტურულ
ღონისძიებათა	4	პროგრამა:
1.	განათლების	ხელშეწყობის	პროგრამა;
ა)	ინტელექტუალური	და	შემეცნებითი	პროექტების	თანადაფინასების	ქვეპროგრამა
ბ)	 განათლების	 სფეროში	 მოღვაწე	 წარმატებული	 ადამიანების	 წახალისების
ქვეპროგრამა
გ)	ტრანსპორტირებით	დახმარების	ქვეპროგრამა
2.	კულტურის	ღონისძიებების	პროგრამა
ა)	კულტურული	ღონისძიებების	ორგანიზების	ქვეპროგრამ
ბ)	 კულტურისა	 და	 ხელოვნების	 სფეროში	 მოღვაწე	 წარმატებული	 ადამიანებისა	 და
შემოქმედებითი	კოლექტივების	წახალისების	ქვეპროგრამა
გ)	ტრანსპორტირებით	დახმარების	ქვეპროგრამა.
დ)	 კულტურული	 მემკვიდრეობის	 დაცვის,	 შენარჩუნებისა	 და	 პოპულარიზაციის
ქვეპროგრამა
ე)	კულტურული	პროექტების	თანადაფინანსების	ქვეპროგრამა
3.	სპორტული	ღონისძიებების	პროგრამა
ა)	საჩუქრების	და	პრიზების	შეძენის	ქვეპროგრამა
ბ)	 წარმატებული,	 ახალგაზრდა,	 ვეტერანი	 და	 ღვაწლმოსილი	 სპორტსმენებისა	 და
მწვრთნელების,	წახალისების	ქვეპროგრამა
გ)	მუნიციპალური	სპორტული	ტურნირების	ორგანიზების	ქვეპროგრამა
დ)	 სასკოლო	 სპორტული	 ოლიმპიადის	 და	 სპორტი	 ბარიერების	 გარეშე	 ჩატარების
ქვეპროგრამა
ე)	ტრანსპორტირებით	მხარდაჭერის	ქვეპროგრამა
4.	ახალგაზრდობის	მხარდაჭერის	პროგრამა
ა)	ახალგაზრდული	პროექტების	თანადაფინანსების	ქვეპროგრამა
ბ)	შ.შ.მ.	ახალგაზრდების	საზოგადოებაში	ინტეგრაციის	პროგრამა
მიუხედავად	 პანდემიისა,	 აღნიშნული	 პროგრამების	 ფარგლებში	 ტარდება	 სოც-
კულტურული	ღონისძიებები,	კერძოდ:	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	თეატრისა	და	კინოს
მუზეუმში,	 ღია	 ცის	 ქვეშ	 გაიმართა	 პრემიერა,	 დავით	 კლდიაშვილის	 „დარისპანის
გასაჭირი“;	 ევგრაფ	 შევარდნაძის	 სტადიონზე	 ჩატარდა	 ჩემპიონატი	 ფეხბურთში
„მოყვარულთა	 თასი-2020“;	 გაიმართა	 ევროპის	 კვირეული	 მარათონში;	 სოფელ
გვიმბალაურში	 გაიხსნა	 ფეხბურთის	 ფედერაციის	 აკადემია;	 დასრულდა	 კალათბურთის
ჩემპიონატი	 3X3;	 გაიმართა	 „ეტალონი	 მოსწავლე“	 ღონისძიება;	 ლანჩხუთის	 გოგონათა
საფეხბურთო	გუნდი	ჩემპიონთა	ლიგის	შემდგომ	ეტაპზე	გადავიდა.

კომისია	გუნდური	მუშაობით	არის	მოტივირებული,	რათა	დროულად	იქნეს	შესწავლილი
მთელი	რიგი	პრობლემატური	საკითხები.

პატივისცემით,

ემზარ	თევდორაძე

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და
ახალგაზრდულ	საქმეთა	კომისია-საკრებულოს	სოციალურ	საკითხთა,	განათლების,	კულტურისა	და	ახალგაზრდულ
საქმეთა	კომისიის	თავმჯდომარე




