
ადრესატი: ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო
მისამართი: კოსტავას	37

წერილის	ნომერი:	30-302108952
თარიღი:	30/03/2021
პინი:	8529

	

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

ბატონო	ბესიკ,

საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 „ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსი“	 61-ე	 მუხლის	 პირველი	 და	 მეორე	 ნაწილების,	 „ნორმატიული	 აქტების
შესახებ“	საქართველოს	ორგანული	კანონის	მე-20	 მუხლის	 მე-4	 პუნქტის	თანახმად
წარმოგიდგენთ:	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 პროგრამულ	 ბიუჯეტში	 ასახულ
სოციალური	და	 ჯანდაცვის	 პროგრამებზე	 ა)	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021
წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების	 გაცემისა	 და	 მიღების	 წესის
დამტკიცების	 შესახებ”	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2021	 წლის	 29
იანვრის	 №2	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტს;	 ბ)	 „ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების	 გაცემისა	 და
მიღების	 წესის	დამტკიცების	 შესახებ”	ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
2021	 წლის	 29	 იანვრის	 №2	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის	 თაობაზე“
ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 მისაღებად
ადმინისტრაციული	 წარმოების	 დაწყების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 განკარგულების	 პროექტს	 და	 აღნიშნულ	 პროექტთან	 დაკავშირებით
განმარტებით	ბარათს.

1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი

როგორც	მოგეხსენებათ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის	ბიუჯეტით
გათვალისწინებულია	 „აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო
კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამა“	 აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა
სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამაში	 ცვლილების	 მიზნით
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების
გაცემისა	და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 იანვრის	 №2	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 პროექტის
განხილვისას	 საკრებულოს	 კომისიებისა	 და	 ფრაქციების	 მიერ	 დაისვა	 საკითხი
სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსებასთან	 დაკავშირებით:	 კერძოდ	 პროგრამული
ბიუჯეტით	 1	 სეანსის	 ღირებულება	 განსაზღვრულია	 20	 ლარი.	 პროგრამის
მოსარგებლისათვის	 განსაზღვრულია	 თვეში	 არაუმეტეს	 20	 სეანსის	 მიწოდება.
პროგრამის	 ხარჯი	 1	 თვე	 შეადგენს	 400	 ლარს.	 სერვისის	 მომწოდებელ
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ორგანიზაციებში	 1	 სეანსის	 ღირებულება	 განსაღზვრულია	 სხვადასხვა	ფასით,	 რაც
საერთო	 ჯამში	 პრობლემას	 უქმნის	 ბავშვებს.	 ეთხოვა	 მუნიციპალიტეტის	 მერიას
საკითხის	 შესწავლა	და	 პრობლემის	 მოგვარება.	 საკითხი	 შესწავლილი	 იქნა	 მერიის
სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 მიერ.	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის
სამსახურში	შემოსულია	ერთ-ერთი	ბენეფიციარის	მშობლის	განცხადება	რომელშიც
აღნიშნულია,	 რომ	 მის	 მიერ	 შერჩეულ	 სერვისის	 მომწოდებელ	 ორგანიზაციაში	 1
სეანსის	ღირებულება	შეადგენს	30	ლარს.	სამსახურის	მიერ	გადამოწმდა	აუტისტური
სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების	 სერვისის
მომწოდებელი	 ორგანიზაციებთან	 ინფორმაცია.	 სერვისის	 მომწოდებელ
ორგანიზაციებში	1	სეანსის	ღირებულება	განსაღზვრულია	სხვადასხვა	ფასით	და
იგი	რიგ	ორგანიზაციებში	შეადგენს	20;	25;	და	30	ლარს.

ბავშვების	 საუკეთესო	 ინტერესებიდან	 გამომდინარე	 მართებულად	 მიგვაჩნია
პროგრამული	ბიუჯეტიდან	ამოღებული	იქნას	ჩანაწერი	„1	სეანსის	ღირებულება	20
ლარი“.	 და	 მის	 ნაცვლად	 გაკეთდეს	 ჩანაწერი	 „მუნიციპალიტეტი	 დააფინანსებს
აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსს	 სერვისის
მომწოდებელი	 ორგანიზაციის	 მიერ	 ფაქტობრივად	 გაწეული	 მომსახურეობის
მიხედვით	 მაგრამ	 არაუმეტეს	 თვეში	 400(ოთხასი)	 ლარისა“.	 ზემოაღნიშნული
ცვლილება	არ	გამოიწვევს	ბიუჯეტის	ხარჯვითი	ნაწილის	ცვლილებას	და	მისი	მიღება
მიზანშეწონილად	მიმაჩნია	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

მერიაში	 მიმდინარე	 წლის	 29	 მარტს	 შემოვიდა	 ლანჩხუთის	 საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის	 ცენტრის	 N79	 წერილი,	 რომელშიც	 ჩათქვამია,	 რომ	 მუნიციპალიტეტში
მოიმატა	 კოვიდინფიცირებულთა	 და	 გარდაცვლილთა	 რიცხვმა.	 დღეის
მდგომარეობით	დარეგისტრირებულია	19	გარდაცვლილი.	კოვიდით	გარდაცვლილთა
ტრანსპორტირება	კლინიკიდან	საცხოვრებელ	ტერიტორიაზე	ხშირ	შემთხვევაში	მათი
ოჯახებისთვის	 პრობლემას	 წარმოადგენს	 და	 გვთხოვს	 აღნიშნული	 პრობლემის
მოგვარებაში	 დახმარებას.	 ასევე	 არსებულმა	 პრაქტიკამ	 დაგვანახა	 რომ	 საჭიროა
კორონა	ვირუსზე	საეჭვო	პაციენტების	ტრანსპორტირების	დაფინანსება	რათა	თავიდან	იქნეს
აცილებული	 პანდემიის	 გავრცელების	 შესაძლო	 რისკი.	 როგორც	 მოგეხსენებათ	 2021
წლის	 ბიუჯეტით	 გათვალისწინებულია	 „კოვიდ	 19-ით	 ინფირებულთა	 და	 მასთან
კონტაქტში	მყოფ	პირთა	ტრანსპორტირებით	დახმარების	პროგრამა“.	მართებულად	მიგვაჩნია
პროგრამულ	ბიუჯეტში	 „კოვიდ	19-ით	 ინფიცირებულთა	და	 მასთან	 კონტაქტში	 მყოფ	 პირთა
ტრანსპორტირებით	 დახმარების	 პროგრამა“-ში	 (პროგრამის	 კოდი	 02	 06	 24)	 შევიდეს
ცვლილება	 და	 პროგრამის	 ტექსტობრივ	 ნაწილში-პროგრამის	 აღწერა	 და	 მიზანი	 -
ჩამოყალიბდეს	 შემდეგი	 რედაქციით:	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიზე	 კოვიდ
19-ით	 ინფიცირებული	 ბენეფიციარები	 რომლებსაც	 დაუდასტურდებათ	 კოვიდ	 19-ი	 და
საჭიროებენ	 გადაყვანას	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში	 ან	 ბინაზე,	 ასევე	 კვლევების
ჩატარებას,	 ზემოაღნიშნული	 პროგრამის	 ფარგლებში	 განხორციელდება	 ინფიცირებულის
სამედიცინო	 დაწესებულებაში	 ან	 ბინაზე	 ტრანსპორტირება,	 ასევე	 კორონა	 ვირუსზე	 საეჭვო
პაციენტების	ტრანსპორტირება	კვლევების	ჩასატარებლად	და	სამედიცინო	დაწესებულებაში
გამოჯანმრთელებული	 ბენეფიციარის	 სახლში	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.	 ხოლო
კოვიდ	 19-ით	 ინფიცირებულთან	 კონტაქტში	 მყოფი	 პირების	 შემთხვევაში	 განხორციელდება
მათი	 სასტუმრომდე	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.	 პროგრამის	 ფარგლებში
განხოციელდება	 კოვიდ	 19-ით	 გარდაცვლილთა	 ბინაზე	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.“
ზემოაღნიშნული	 ცვლილების	 განხორციელება	 შეაძლებელია	 პროგრამისთვის	 გამოყოფილი
ბიუჯეტის	 ფარგლებში	 ვინაიდან	 დღეის	 მდგომარეობით	 პროგრამიდან	 გახარჯულია	 1422
ლარი.	 ზემოაღნიშნული	 ცვლილება	 არ	 გამოიწვევს	 ბიუჯეტის	 ხარჯვითი	 ნაწილის
ცვლილებას	 და	 მისი	 მიღება	 მიზანშეწონილად	 მიმაჩნია	 საკრებულოს	 უახლოეს
სხდომაზე.

ბიუჯეტში	 ცვლილების	 პარალელურად	 აუცილებელია	 ცვლილება	 შევიდეს
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების



გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გაცემისა	და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 იანვრის	№2	დადგენილებაში	 კერძოდ:	 დადგენილების
პირველი	 პუნქტით	 დამტკიცებული	 დანართის	 მე-4	 მუხლის	 „ყ“	 ქვეპუნქტი	 უნდა
ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

ყ)	კოვიდ	19-ით	ინფირებულთა	და	მასთან	კონტაქტში	მყოფ	პირთა	ტრანსპორტირებით
დახმარების	 პროგრამა	 -ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიზე	 კოვიდ	 19-ით
ინფირებული	 ბენეფიციარები	 რომლებსაც	 დაუდასტურდებათ	 კოვიდ	 19-ი	 და	 საჭიროებენ
გადაყვანას	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში	 ან	 ბინაზე,	 ასევე	 კვლევების	 ჩატარებას,
ზემოაღნიშნული	 პროგრამის	 ფარგლებში	 განხორციელდება	 ინფიცირებულის	 სამედიცინო
დაწესებულებაში	ან	ბინაზე	ტრანსპორტირება,	ასევე	კორონა	ვირუსზე	საეჭვო	პაციენტების
ტრანსპორტირება	 კვლევების	 ჩასატარებლად	 და	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში
გამოჯანმრთელებული	 ბენეფიციარის	 სახლში	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.	 ხოლო
კოვიდ	19-ით	ინფიცირებულთან	კონტაქტში	მყოფი	პირების	შემთხვევაში	განხორციელდება
მათი	 სასტუმრომდე	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.	 პროგრამის	 ფარგლებში
განხოციელდება	 კოვიდ	 19-ით	 გარდაცვლილთა	 ბინაზე	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.
გადაწყვეტილება	 მიიღება	 შესაბამის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მერის
წარმომადგენლისა	 და	 მაჟორიტარი	 დეპუტატის(საკრებულოს	 წევრის)
შუამდგომლობის	და	ააიპ	-	ლანჩხუთის	საზოგადოებრივი	ჯანდაცვის	ცენტრის	მიერ
მოწოდებული	ინფორმაციის	საფუძველზე.

ზემოაღნიშნული	 პროგრამიდან	 დახმარების	 გასაცემად	 აუცილებელია
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების
გაცემისა	და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 იანვრის	 №2	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 შეტანის
თაობაზე“	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 დადგენილების	 პროექტის
განხილვა	და	მიღება.

2.	პროექტის	ფინანსური	დასაბუთება

წარმოდგენილი	 ცვლილება	 არ	 გამოიწვევს	 ბიუჯეტის	 ხარჯვითი	 ნაწილის
ზრდას.	 პროგრამის	 ფინანსური	 უზრუნველყოფა	 ასახულია	 2021	 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

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი
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ადრესატი:	

ალექსანდრე	სარიშვილი	
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერს

ბატონ	ალექსანდრე	სარიშვილს

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის	სოციალური	და	ჯანდაცვის
სამსახურის	უფროსის

თამარ	ფირცხალაიშვილის

მოხსენებითი	ბარათი

როგორც	მოგეხსენებათ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	2021	წლის	ბიუჯეტით
გათვალისწინებულია	 „აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარებილიტაციო
კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამა“	 აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა
სარებილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების	 პროგრამაში	 ცვლილების	 მიზნით
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების
გაცემისა	და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 იანვრის	 №2	 დადგენილებაში	 ცვლილების	 პროექტის
განხილვისას	 საკრებულოს	 კომისიებისა	 და	 ფრაქციების	 მიერ	 დაისვა	 საკითხი
სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსებასთან	 დაკავშირებით:	 კერძოდ	 პროგრამული
ბიუჯეტით	 1	 სეანსის	 ღირებულება	 განსაზღვრულია	 20	 ლარი.	 პროგრამის
მოსარგებლისათვის	 განსაზღვრულია	 თვეში	 არაუმეტეს	 20	 სეანსის	 მიწოდება.
პროგრამის	 ხარჯი	 1	 თვე	 შეადგენს	 400	 ლარს.	 სერვისის	 მომწოდებელ
ორგანიზაციებში	 1	 სეანსის	ღირებულება	 განსაღზვრულია	 სხვადასხვა	 ფასით,
რაც	საერთო	ჯამში	პრობლემას	უქმნის	ბავშვებს.	ეთხოვა	მუნიციპალიტეტის	მერიას
საკითხის	 შესწავლა	და	 პრობლემის	 მოგვარება.	 საკითხი	 შესწავლილი	 იქნა	 მერიის
სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურის	 მიერ.	 მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის
სამსახურში	შემოსულია	ერთ-ერთი	ბენეფიციარის	მშობლის	განცხადება	რომელშიც
აღნიშნულია,	 რომ	 მის	 მიერ	 შერჩეულ	 სერვისის	 მომწოდებელ	 ორგანიზაციაში	 1
სეანსის	ღირებულება	შეადგენს	30	ლარს.	სამსახურის	მიერ	გადამოწმდა	აუტისტური
სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსის	 დაფინანსების	 სერვისის
მომწოდებელი	 ორგანიზაციებთან	 ინფორმაცია.	 სერვისის	 მომწოდებელ
ორგანიზაციებში	 1	 სეანსის	 ღირებულება	 განსაღზვრულია	 სხვადასხვა	 ფასით
და	იგი	რიგ	ორგანიზაციებში	შეადგენს	20;	25;	და	30	ლარს.

ბავშვების	 საუკეთესო	 ინტერესებიდან	 გამომდინარე	 მართებულად	 მიგვაჩნია
პროგრამული	ბიუჯეტიდან	ამოღებული	იქნას	ჩანაწერი	„1	სეანსის	ღირებულება	20
ლარი“.	 და	 მის	 ნაცვლად	 გაკეთდეს	 ჩანაწერი	 „მუნიციპალიტეტი	 დააფინანსებს



აუტისტური	 სპექტრის	 მქონე	 ბავშვთა	 სარეაბილიტაციო	 კურსს	 სერვისის
მომწოდებელი	 ორგანიზაციის	 მიერ	 ფაქტობრივად	 გაწეული	 მომსახურეობის
მიხედვით	 მაგრამ	 არაუმეტეს	 თვეში	 400(ოთხასი)	 ლარისა“.	 ზემოაღნიშნული
ცვლილება	არ	გამოიწვევს	ბიუჯეტის	ხარჯვითი	ნაწილის	ცვლილებას	და	მისი	მიღება
მიმაჩნია	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

მერიის	 სოციალური	 და	 ჯანდაცვის	 სამსახურს	 მიმდინარე	 წლის	 29	 მარტს
დაგვეწერა	 ლანჩხუთის	 საზოგადოებრივი	 ჯანდაცვის	 ცენტრის	 N79	 წერილი
რომელშიც	 ჩათქვამია	 რომ	 მუნიციპალიტეტში	 მოიმატა	 კოვიდინფიცირებულთა	 და
გარდაცვლილთა	 რიცხვმა.	 დღეის	 მდგომარეობით	 დარეგისტრირებულია	 19
გარდაცვლილი.	 კოვიდით	 გარდაცვლილთა	 ტრანსპორტირება	 კლინიკიდან
საცხოვრებელ	 ტერიტორიაზე	 ხშირ	 შემთხვევაში	 მათი	 ოჯახებისთვის	 პრობლემას
წარმოადგენს.	და	გვთხოვს	აღნიშნული	პრობლემის	მოგვარებაში	დახმარებას.	ასევე
არსებულმა	პრაქტიკამ	დაგვანახა	რომ	საჭიროა	 კორონა	ვირუსზე	საეჭვო	პაციენტების
ტრანსპორტირების	დაფინანსება	რათა	თავიდან	იქნეს	აცილებული	პანდემიის	გავრცელების
შესაძლო	რისკი.	როგორც	მოგეხსენებათ	2021	წლის	ბიუჯეტით	გათვალისწინებულია
„კოვიდ	 19-ით	 ინფირებულთა	 და	 მასთან	 კონტაქტში	 მყოფ	 პირთა	 ტრანსპორტირებით
დახმარების	 პროგრამა“.	 მართებულად	 მიგვაჩნია	 პროგრამულ	 ბიუჯეტში	 „კოვიდ	 19-ით
ინფიცირებულთა	 და	 მასთან	 კონტაქტში	 მყოფ	 პირთა	 ტრანსპორტირებით	 დახმარების
პროგრამა“	 პროგრამის	 კოდი	 02	 06	 24	 შევიდეს	 ცვლილება	 ტექსტობრივ	 ნაწილში-კერძოდ
პროგრამის	 აღწერა	 და	 მიზანი	 „ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიზე	 კოვიდ	 19-ით
ინფიცირებული	 ბენეფიციარები	 რომლებსაც	 დაუდასტურდებათ	 კოვიდ	 19-ი	 და	 საჭიროებენ
გადაყვანას	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში	 ან	 ბინაზე,	 ასევე	 კვლევების	 ჩატარებას,
ზემოაღნიშნული	 პროგრამის	 ფარგლებში	 განხორციელდება	 ინფიცირებულის	 სამედიცინო
დაწესებულებაში	 ან	 ბინაზე	ტრანსპორტირება,	 ასევე	 კორონა	 ვირუსზე	 საეჭვო	 პაციენტების
ტრანსპორტირება	 კვლევების	 ჩასატარებლად	 და	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში
გამოჯანმრთელებული	 ბენეფიციარის	 სახლში	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.	 ხოლო
კოვიდ	 19-ით	 ინფიცირებულთან	 კონტაქტში	 მყოფი	 პირების	 შემთხვევაში	 განხორციელდება
მათი	 სასტუმრომდე	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.	 პროგრამის	 ფარგლებში
განხორციელდება	 კოვიდ	 19-ით	 გარდაცვლილთა	 ბინაზე	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.“
ზემოაღნიშნული	ცვლილების	განხორციელება	შესაძლებელია	პროგრამისთვის	გამოყოფილი
ბიუჯეტის	 ფარგლებში	 ვინაიდან	 დღეის	 მდგომარეობით	 პროგრამიდან	 გახარჯულია	 1422
ლარი.	 ზემოაღნიშნული	 ცვლილება	 არ	 გამოიწვევს	 ბიუჯეტის	 ხარჯვითი	 ნაწილის
ცვლილებას	და	მისი	მიღება	მიმაჩნია	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.

ბიუჯეტში	 ცვლილების	 პარალელურად	 აუცილებელია	 ცვლილება	 შევიდეს
„ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 2021	 წლის	 ბიუჯეტიდან	 სოციალური	 დახმარების
გაცემისა	და	 მიღების	 წესის	 დამტკიცების	 შესახებ”	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს	 2021	 წლის	 29	 იანვრის	№2	დადგენილებაში	 კერძოდ:	 დადგენილების
პირველი	 პუნქტით	 დამტკიცებული	 დანართის	 მე-4	 მუხლის	 „ყ“	 ქვეპუნქტი	 უნდა
ჩამოყალიბდეს	შემდეგი	რედაქციით:

ყ)	კოვიდ	19-ით	ინფირებულთა	და	მასთან	კონტაქტში	მყოფ	პირთა	ტრანსპორტირებით
დახმარების	 პროგრამა	 -ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიზე	 კოვიდ	 19-ით
ინფირებული	 ბენეფიციარები	 რომლებსაც	 დაუდასტურდებათ	 კოვიდ	 19-ი	 და	 საჭიროებენ
გადაყვანას	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში	 ან	 ბინაზე,	 ასევე	 კვლევების	 ჩატარებას,
ზემოაღნიშნული	 პროგრამის	 ფარგლებში	 განხორციელდება	 ინფიცირებულის	 სამედიცინო
დაწესებულებაში	ან	ბინაზე	ტრანსპორტირება,	ასევე	კორონა	ვირუსზე	საეჭვო	პაციენტების
ტრანსპორტირება	 კვლევების	 ჩასატარებლად	 და	 სამედიცინო	 დაწესებულებაში
გამოჯანმრთელებული	 ბენეფიციარის	 სახლში	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.	 ხოლო
კოვიდ	19-ით	ინფიცირებულთან	კონტაქტში	მყოფი	პირების	შემთხვევაში	განხორციელდება
მათი	 სასტუმრომდე	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.	 პროგრამის	 ფარგლებში
განხოციელდება	 კოვიდ	 19-ით	 გარდაცვლილთა	 ბინაზე	 ტრანსპორტირების	 დაფინანსება.
გადაწყვეტილება	 მიიღება	 შესაბამის	 ადმინისტრაციულ	 ერთეულში	 მერის
წარმომადგენლისა	 და	 მაჟორიტარი	 დეპუტატის(საკრებულოს	 წევრის)
შუამდგომლობის	და	ააიპ	-	ლანჩხუთის	საზოგადოებრივი	ჯანდაცვის	ცენტრის	მიერ
მოწოდებული	ინფორმაციის	საფუძველზე.



მიზანშეწონილად	მიგვაჩნია	საკრებულოს	უახლოეს	სხდომაზე.	„ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	2021	წლის	ბიუჯეტიდან	სოციალური	დახმარების	გაცემისა	და
მიღების	წესის	დამტკიცების	შესახებ”	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს
2021	წლის	29	იანვრის	№2	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	მისაღებად
ადმინისტრაციული	წარმოების	დაწყება.

პატივისცემით,

თამარ	ფირცხალაიშვილი

სოციალური	და	ჯანდაცვის	სამსახური-სოციალური	და	ჯანდაცვის	სამსახურის	უფროსი



  

 

 პროექტი 
 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება N 

2021 წლის    აპრილი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების 

გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

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

კოდექსი–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 პუნქტის შესაბამისად: 

 

 მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2021 წლის 29 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

    მუხლი 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

გამოქვეყნდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 1062–ე მუხლით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად; 

    მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ 

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

ერთი თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 

თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად; 

    მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

  

                საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 ბესიკ  ტაბიძე 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

დანართი  

  

ცნობა 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა 

და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 

წლის 29 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების შესახებ 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული 

წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად. 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების 

წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 

იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით 

საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2021 წლის ---- აპრილამდე 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მისამართზე:  ქ. ლანჩხუთი, 

კოსტავას ქ. N37, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მე–2 

სართული (პასუხისმგებელი პირი ნინო ძიძიგური – საკრებულოს აპარატის უფროსი,    

ტელ: 0494 22-30-09). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 

2021 წლის   აპრილი 

 ქ. ლანჩხუთი  

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და 

მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 

იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის 

პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 

მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-

ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1.  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების 

გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 

წლის 29 იანვრის №2 დადგენილების ((ვებგვერდი 02/02/2021, სარეგისტრაციო კოდი: 

190020020.35.112.016440) პირველი მუხლით დამტკიცებულ   დანართში  შტანილ იქნას ცვლილება და 

და დგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლის „ყ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს 

თანდართული რედაქციით: 

ყ)  კოვიდ 19-ით ინფირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა  ტრანსპორტირებით  

დახმარების პროგრამა -ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე  კოვიდ 19-ით 

ინფირებული ბენეფიციარები რომლებსაც დაუდასტურდებათ  კოვიდ 19-ი და საჭიროებენ 

გადაყვანას სამედიცინო დაწესებულებაში ან ბინაზე, ასევე კვლევების ჩატარებას, ზემოაღნიშნული 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფიცირებულის  სამედიცინო დაწესებულებაში ან 

ბინაზე ტრანსპორტირება, ასევე კორონა ვირუსზე საეჭვო პაციენტების ტრანსპორტირება 

კვლევების ჩასატარებლად და სამედიცინო დაწესებულებაში გამოჯანმრთელებული 

ბენეფიციარის სახლში ტრანსპორტირების დაფინანსება.  ხოლო  კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთან 

კონტაქტში მყოფი პირების შემთხვევაში განხორციელდება მათი სასტუმრომდე 

ტრანსპორტირების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში განხოციელდება კოვიდ 19-ით  

გარდაცვლილთა  ბინაზე ტრანსპორტირების დაფინანსება. გადაწყვეტილება მიიღება შესაბამის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის(საკრებულოს 

წევრის) შუამდგომლობის და  ააიპ - ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ  

მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

მუხლი 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                         ბესიკ  ტაბიძე 
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