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მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის 

შესრულების ანგარიში 
 

        ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიმდინარე წლის 01 ოქტომბრის 

მდგომარეობით მობილიზებულია შემოსავლები 15957,3 ათ ლარი, მათ შორის გადასახადები 

8133,2 ათ ლარი, გრანტები 6535,7 ათ ლარი, სხვა შემოსავლები 1288,4 ათ ლარი 

I თავი. 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება  

 

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით: 

დასახელება  

 2022 წლის  გეგმა III კვარტალი   2022 წლის  ფაქტი III კვარტალი  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 I. შემოსავლები        21,840.8          11,386.9          10,454.0          15,957.3            9,705.2           6,252.1    

 გადასახადები          8,885.5            8,885.5                    -              8,133.2            8,133.2                    -      

 გრანტები        10,750.1               296.1          10,454.0            6,535.7               283.6           6,252.1    

 სხვა  შემოსავლები          2,205.2            2,205.2                    -              1,288.4            1,288.4                    -      

 II. ხარჯები        13,022.5          11,559.4            1,463.1          11,377.8          10,074.4           1,303.4    

 შრომის ანაზღაურება          4,912.6            4,912.6                    -              4,542.9            4,542.9                    -      

 საქონელი და მომსახურება          5,357.8            4,814.6               543.2            4,652.2            4,109.3              542.8    

 პროცენტი               16.0                 16.0                    -                   15.2                 15.2                    -      

 სუბსიდიები             712.3               712.3                    -                 661.2               661.2                    -      

 გრანტები                  -                      -                      -                       -                       -                      -      

 სოციალური უზრუნველყოფა             668.7               668.7                    -                 590.2               590.2                    -      

 სხვა ხარჯები          1,355.1               435.2               920.0               916.0               155.5              760.6    

 III. საოპერაციო სალდო          8,818.3    -         172.5            8,990.8            4,579.5    -          369.2           4,948.7    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება        13,260.3            2,173.5          11,086.8            7,419.6            1,111.4           6,308.2    

 ზრდა        13,481.6            2,394.8          11,086.8            7,695.6            1,387.4           6,308.2    

 კლება             221.3               221.3                 276.1               276.1      

 V. მთლიანი სალდო  -      4,442.0    -      2,346.0    -      2,096.0    -       2,840.0    -       1,480.6    -      1,359.5    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება  -      4,471.1    -      2,375.1    -      2,096.0    -       2,869.1    -       1,509.6    -      1,359.5    

 კლება          4,471.1            2,375.1            2,096.0            2,869.1            1,509.6           1,359.5    

      ვალუტა და დეპოზიტები          4,471.1            2,375.1            2,096.0            2,869.1            1,509.6           1,359.5    

 VII. ვალდებულებების ცვლილება  -           29.1    -           29.1                    -      -            29.0    -            29.0                    -      

 კლება               29.1                 29.1                    -                   29.0                 29.0                    -      

     საშინაო               29.1                 29.1                    -                   29.0                 29.0                    -      

           სესხები               29.1                 29.1                   29.0                 29.0      

 VIII. ბალანსი  -             0.0    -             0.0                   0.0                   0.0                   0.0                  0.0    



 

 

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების 

შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან 

დასახელება  

 2022 წლის  III კვარტლის გეგმა   2022 წლის  III კვარტლის ფაქტი   შესრულების %  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლებ

ი  

 

სახელმწიფ

ო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 შემოსულობები  
      

22,062.1    
      

11,508.2    
      

10,554.0    
      

16,033.4    
        

9,881.3    
        

6,152.1    
         

72.7    
         

85.9    
         

58.3    

 შემოსავლები  
      

21,840.8    
      

11,286.9    
      

10,554.0    
      

15,757.3    
        

9,605.2    
        

6,152.1    
         

72.1    
         

85.1    
         

58.3    

 არაფინანსური აქტივების 

კლება  

           
221.3    

           
221.3    

                -      
           

276.1    
           

276.1    
                -      

       
124.8    

       
124.8    

 

 გადასახდელები  
      

26,533.2    

      

13,983.3    

      

12,550.0    

      

19,102.4    

      

11,490.8    

        

7,611.6    

         

72.0    

         

82.2    

         

60.7    

 ხარჯები  
      

13,022.5    

      

11,559.4    

        

1,463.1    

      

11,377.8    

      

10,074.4    

        

1,303.4    

         

87.4    

         

87.2    

         

89.1    

 არაფინანსური აქტივების 

ზრდა  

      
13,481.6    

        
2,394.8    

      
11,086.8    

        
7,695.6    

        
1,387.4    

        
6,308.2    

         
57.1    

         
57.9    

         
56.9    

 ვალდებულებების კლება  
             

29.1    
             

29.1    
                -      

             
29.0    

             
29.0    

                -      
         

99.7    
         

99.7    
  

 ნაშთის ცვლილება  
-      

4,471.1    

-      

2,475.1    

-      

1,996.0    

-      

3,069.1    

-      

1,609.6    

-      

1,459.5    

         

68.6    

         

65.0    

         

73.1    

 

ა) საგადასახადო შემოსავლები 

დასახელება  

 2022 წლის  III კვარტლის გეგმა   2022 წლის  III კვარტლის ფაქტი   შესრულების %  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 გადასახადები          8,885.5            8,885.5                    -              8,133.2            8,133.2                    -               91.5             91.5      

      დამატებითი 

ღირებულების გადასახადი  
        8,024.0            8,024.0              7,589.0            7,589.0               94.6             94.6      

      ქონების გადასახადი             861.5               861.5                    -                 544.2               544.2                    -               63.2             63.2      

      საქართველოს 

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა 

მიწისა)  

           485.0               485.0                 603.5               603.5             124.4           124.4      

      უცხოურ საწარმოთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)  
                -                      -        -         172.5    -         172.5          

      ფიზიკურ პირთა 

ქონებაზე (გარდა მიწისა)  
               4.5                   4.5                     2.7                   2.7               59.4             59.4      

      სასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულების  

მიწაზე  

             32.0                 32.0                   47.4                 47.4             148.2           148.2      

      არასასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე  
           340.0               340.0                   63.1                 63.1               18.6             18.6      

 



 

ბ) გრანტები 

დასახელება  
 2022 წლის III 

კვარტ გეგმა  

 2022 წლის III 

კვარტ ფაქტი  

 

შესრულების 

 %  

 გრანტები            10,750.1                6,335.7                58.9    

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან            10,750.1                6,335.7                58.9    

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად  
               196.1                   183.6                93.6    

 კაპიტალური ტრანსფერი              4,222.8                2,158.6                51.1    

 სპეციალური ტრანსფერი  

მათ შორის :  
            6,331.2                3,993.5                63.1    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების  

განხორციელების თაობაზე  
               600.0                   285.6                47.6    

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები                 748.0                   260.0                34.8    

      სხვა სახის ტრანსფერები              4,983.2                3,447.9                69.2    

 

      გ) სხვა შემოსავლები 

დასახელება  
 2022 წლის III 

კვარტ გეგმა  

 2022 წლის III 

კვარტ ფაქტი  

 

შესრულების 

 %  

 სხვა შემოსავლები              2,205.2                1,288.4                58.4    

 შემოსავლები საკუთრებიდან                   82.5                     37.0                44.8    

 რენტა                   82.5                     37.0                44.8    

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია                   54.0                     15.1                28.0    

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები                    17.0                        7.8                45.6    

      სანებართვო მოსაკრებელი                      7.5                        4.8                63.3    

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის                       9.5                        3.0                31.7    

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება                    37.0                        7.3                19.9    

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)              1,970.7                1,137.7                57.7    

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები                   98.0                     98.6              100.6    

 

      დ) არაფინანსური აქტივების კლება 

დასახელება  
 2022 წლის III 

კვარტ გეგმა  

 2022 წლის III 

კვარტ ფაქტი  

 

შესრულების  

%  

 არაფინანსური აქტივების კლება               221.3                 276.1           124.8    

 ძირითადი აქტივები                 82.3                   79.8             97.0    

 არაწარმოებული აქტივები               139.0                 196.2           141.2    

        მიწა               139.0                 196.2           141.2    

 

     ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით 



დასახელება  

 2022 წლის  III კვარტლის გეგმა  
 2022 წლის  III კვარტლის 

ფაქტი  
 შესრულების %  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 სულ  

 მათ შორის  

 საკუთარი 

შემოსავლები  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლებ

ი  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 საკუთარი 

შემოსავლებ

ი  

 სახელმწიფო 

ბიუჯეტის 

ფონდები  

 ხარჯები  
      

13,022.5    

      

11,559.4    

        

1,463.1    

      

11,377.8    

      

10,074.4    

        

1,303.4    

         

87.4    

         

87.2    
89.1 

 შრომის ანაზღაურება  
        

4,912.6    

        

4,912.6    
                 -      

        

4,542.9    

        

4,542.9    

                 

-      

         

92.5    

         

92.5    
 

 საქონელი და 

მომსახურება  

        
5,357.8    

        
4,814.6    

           
543.2    

        
4,652.2    

        
4,109.3    

           
542.8    

         
86.8    

         
85.4    

99.9 

 პროცენტები  
             

16.0    
             

16.0    
                 -      

             
15.2    

             
15.2    

                 
-      

         
94.9    

         
94.9    

 

 სუბსიდიები  
           

712.3    
           

712.3    
                 -      

           
661.2    

           
661.2    

                 
-      

         
92.8    

         
92.8    

 

 სოციალური 

უზრუნველყოფა  

           
668.7    

           
668.7    

                 -      
           

590.2    
           

590.2    
                 
-      

         
88.3    

         
88.3    

 

 სხვა ხარჯები  
        

1,355.1    

           

435.2    

           

920.0    

           

916.0    

           

155.5    

           

760.6    

         

67.6    

         

35.7    
82.7 

 

    ვ)  არაფინანსური აქტივების ზრდა 

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით 

შემდეგია: 

პროგ. 

კოდი  
 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით  

 2022 წლის 

III კვარტ 

გეგმა  

 2022 წლის 

III კვარტ 

ფაქტი  

 

შესრულების  

%  

 01 00   მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები            4,612.2              2,118.1             45.9    

 01 01  
   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის 

უზრუნველყოფა  
          4,612.2              2,118.1             45.9    

 02 00   ინფრასტრუქტურის განვითარება            8,187.7              5,164.8             63.1    

 02 01     საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება            5,843.8              4,165.7             71.3    

 02 02     წყლის სისტემების განვითარება               268.6                     7.5               2.8    

 02 03      გარე განათება               199.9                 199.9           100.0    

 02 04     მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია               172.7                   14.5               8.4    

 02 06     კეთილმოწყობის ღონისძიებები                 36.9                   36.8             99.7    

 02 08     საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა               397.7                 215.7             54.2    

 02 09  
    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია  
             520.0                 273.1             52.5    

 02 10   სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა               748.0                 251.5             33.6    

 03 00   დასუფთავება და გარემოს დაცვა                 12.0                     4.5             37.5    

 03 01     დასუფთავება და ნარჩენების გატანა                 12.0                     4.5             37.5    

 04 00   განათლება               345.8                 129.9             37.6    

 04 01     სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება                 65.0                     8.1             12.4    

 04 02     სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა               280.8                 121.8             43.4    

 05 00   კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი               324.0                 278.4             85.9    

 05 01     სპორტის სფეროს განვითარება                 24.9                   24.6             98.9    

 05 02     კულტურის სფეროს განვითარება               299.1                 253.8             84.8    

   სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა          13,481.6              7,695.6             57.1    



 

     ზ) ფინანსური აქტივების  ცვლილება 

დასახელება  
 2022 წლის III კვარტ 

გეგმა  

 2022 წლის III კვარტ 

ფაქტი  

 ფინანსური აქტივების ცვლილება  -                 2,096.0    -                 2,869.1    

 კლება                    2,096.0                      2,869.1    

        ვალუტა და დეპოზიტი                    2,096.0                      2,869.1    

 

       თ ) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები 
 

           2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი შეადგენდა 5312,3ათას ლარს, მათ შორის 

განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ნაშთი შეადგენდა 2282,8 ათას ლარს , საიდანაც 2096,0 

ათასი ლარი მიიმართა 2022 წლის ბიუჯეტში სხვადასხვა პროექტების დასაფინანსებლად. ასევე 

მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად და ინფრასტრუქტურული ობიექტების ნაწილობრივ ან 

მთლიანად დაფინანსებისთვის გაწერილია 2022 წლის ბიუჯეტში 2950,5 ათასი ლარი . 

 

        ი)  შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის 

მიხედვით 

ფუნქციონალური 

კოდი  
 დასახელება  

 2022 წლის III 

კვარტ გეგმა  

 2022 წლის III 

კვარტ ფაქტი  

 

შესრულების  

%  

 7.1   საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება                7,957.0                  5,022.5             63.1    

 7.1.1  

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური 

საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები  

              7,941.0                  5,007.3             63.1    

 7.1.1.1  
 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის უზრუნველყოფა  
              7,938.1                  5,007.3             63.1    

 7.1.1.2   ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                       2.9                           -                   -      

 7.1.6   ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები                     16.0                       15.2             94.9    

 7.2   თავდაცვა                   158.6                     131.3             82.8    

 7.2.2   სამოქალაქო თავდაცვა                   158.6                     131.3             82.8    

 7.4   ეკონომიკური საქმიანობა                6,168.8                  4,377.4             71.0    

 7.4 5   ტრანსპორტი                6,168.8                  4,377.4             71.0    

 7.4 5 1   საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები                6,150.3                  4,361.6             70.9    

 7.4 5 5   მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები                     18.5                       15.9             85.7    

 7.5   გარემოს დაცვა                1,462.1                  1,320.8             90.3    

 7.5 1   ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება                1,462.1                  1,320.8             90.3    

 7.6   საბინაო კომუნალური მეურნეობა                3,967.9                  2,075.2             52.3    

 7.6 1   ბინათმშენებლობა                1,034.3                     497.3             48.1    

 7.6 3   წყალმომარაგება                   368.3                       81.6             22.2    

 7.6 4   გარე განათება                   726.0                     648.0             89.3    



ფუნქციონალური 

კოდი  
 დასახელება  

 2022 წლის III 

კვარტ გეგმა  

 2022 წლის III 

კვარტ ფაქტი  

 

შესრულების  

%  

 7.6 6  
 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ 

მეურნეობაში  
              1,839.3                     848.4             46.1    

 7.7   ჯანმრთელობის დაცვა                   135.9                     120.7             88.8    

 7.7 4   საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება                   135.9                     120.7             88.8    

 7.8   დასვენება, კულტურა და რელიგია                2,878.8                  2,720.2             94.5    

 7.8 1   მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში                1,214.4                  1,164.4             95.9    

 7.8 2   მომსახურება კულტურის სფეროში                1,302.6                  1,209.7             92.9    

 7.8 4   რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა                   361.7                     346.2             95.7    

 7.9   განათლება                3,070.4                  2,682.6             87.4    

 7.9 1   სკოლამდელი აღზრდა                2,214.2                  1,986.6             89.7    

 7.9 2   ზოგადი განათლება                   856.2                     696.0             81.3    

 7.9 2 2   საბაზო ზოგადი განათლება                   856.2                     696.0             81.3    

 7 10   სოციალური დაცვა                   704.9                     622.6             88.3    

 7 10 1  
 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

სოციალური დაცვა  
                 135.0                     119.0             88.1    

 7 10 2   ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა                       3.0                           -                   -      

 7 10 4   ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა                     89.4                       70.7             79.1    

 7 10 7  
 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ 

ექვემდებარება კლასიფიკაციას  
                   31.5                       31.5           100.0    

 7 10 9  
 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  

დაცვის სფეროში  
                 446.0                     401.5             90.0    

   სულ              26,504.1                19,073.4             72.0    

 

II. თავი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების შესრულება 

 

    მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ შეადგინა 19073,4 ათასი 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (26504,1 ათ ლარი) 72,0 %-ია. აღნიშნული მაჩვენებელი 2021 

წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 2891,2 ათასი ლარით ნაკლებია, ხოლო 2020 წლის მაჩვენებელზე 

2958,2 ათასი ლარით ნაკლები. 

 

   პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სტრუქტურა შემდეგია 

 

ხარჯების  სტრუქტურა პრიორიტეტის მიხედვით  

პროგ კოდი დასახელება 

2022 წლის III 

კვარტალი 

 გეგმა 

2022 წლის III 

კვარტალი 

 ფაქტი 

% 

01 00 
 მმართველობა და საერთო 

დანიშნულების ხარჯები  
8144.6 5182.8 63.6 

02 00  ინფრასტრუქტურის განვითარება  10121.7 6442.7 63.6 

03 00  დასუფთავება და გარემოს დაცვა  1477.1 1330.8 90 



04 00  განათლება  3070.4 2682.6 87.3 

05 00 
 კულტურა, ახალგაზრდობა და 

სპორტი  
2878.8 2720.2 94.5 

06 00 
 ჯანმრთელობის დაცვა და 

სოციალური უზრუნველყოფა  
840.7 743.3 88.4 

   სულ  26533.3 19102.4 72.5 

 

 

1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00) 

      

  2022 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მმართველობის და საერთო დანიშნულების 

ხარჯებმა 5182,8 ათ ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (8144,6 ათ ლარი) 

63,6 % პროცენტია. 

 აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები : 1. მმართველობითი 

ხარჯი:  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს საქმიანობა -901,5 ათასი ლარი, 

მუნიციპალიტეტის მერია 1987,3 ათ ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის 

სამსახური-131,2 ათ ლარი 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი : სარეზერვო ფონდიდან 

მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 61,4 ათ ლარი 

        სარეზერვო ფონდიდან 2022 წლის II კვარტალში გახარჯულია მერის ბრძანების საფუძველზე 61,4 

ათ ლარი 

 
N განკარგულების ნომერი და 

თარიღი 

ორგ. 

კოდი 

ორგ. დასახელება გადარიცხული 

1 ბ30.30220681_მერის_ბრძ._09/03/2022 01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 9,985.08 

2 ბ30.30220121_მერის_ბრძ._12/01/2022 06 02 12 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური 

შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამა 

4,000.00 

3 ბ30.302218518_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 12 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური 

შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამა 

2,500.00 

4 ბ30.302222918_მერის_ბრძ._17/08/2022 06 02 12 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური 

შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამა 

1,500.00 

5 ბ30.30222637_მერის_ბრძ._20/09/2022 06 02 12 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური 

შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამა 

1,000.00 

6 ბ30.30222638_მერის_ბრძ._20/09/2022 06 02 12 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური 

შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამა 

1,000.00 

7 ბ30.30220251_მერის_ბრძ._25/01/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

8 ბ30.30220324_მერის_ბრძ._01/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

9 ბ30.30220383_მერის_ბრძ._07/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

10 ბ30.30220384_მერის_ბრძ._07/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 



N განკარგულების ნომერი და 

თარიღი 

ორგ. 

კოდი 

ორგ. დასახელება გადარიცხული 

11 ბ30.30220394_მერის_ბრძ._08/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

12 ბ30.30220473_მერის_ბრძ._16/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

13 ბ30.30220544_მერის_ბრძ._23/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

14 ბ30.30220545_მერის_ბრძ._23/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

15 ბ30.30220551_მერის_ბრძ._24/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

16 ბ30.30220552_მერის_ბრძ._24/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

17 ბ30.30220554_მერის_ბრძ._24/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

18 ბ30.30220592_მერის_ბრძ._28/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

19 ბ30.30220593_მერის_ბრძ._28/02/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

20 ბ30.30220663_მერის_ბრძ._07/03/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

21 ბ30.30220687_მერის_ბრძ._09/03/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

22 ბ30.30220705_მერის_ბრძ._11/03/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

23 ბ30.30220734_მერის_ბრძ._14/03/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

24 ბ30.30220737_მერის_ბრძ._14/03/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

25 ბ30.30220741_მერის_ბრძ._15/03/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

26 ბ30.30220763_მერის_ბრძ._17/03/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 500.00 

27 ბ30.30220843_მერის_ბრძ._25/03/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

28 ბ30.30220872_მერის_ბრძ._28/03/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

29 ბ30.30220889_მერის_ბრძ._29/03/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

30 ბ30.30220913_მერის_ბრძ._01/04/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

31 ბ30.30220942_მერის_ბრძ._04/04/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

32 ბ30.30220947_მერის_ბრძ._04/04/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

33 ბ30.30220956_მერის_ბრძ._05/04/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 500.00 

34 ბ30.30220957_მერის_ბრძ._05/04/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

35 ბ30.30221033_მერის_ბრძ._13/04/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

36 ბ30.30221041_მერის_ბრძ._14/04/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

37 ბ30.30221093_მერის_ბრძ._19/04/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 500.00 

38 ბ30.30221114_მერის_ბრძ._21/04/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

39 ბ30.30221241_მერის_ბრძ._04/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

40 ბ30.30221242_მერის_ბრძ._04/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

41 ბ30.30221243_მერის_ბრძ._04/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

42 ბ30.30221301_მერის_ბრძ._10/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

43 ბ30.30221302_მერის_ბრძ._10/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 
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44 ბ30.30221361_მერის_ბრძ._16/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

45 ბ30.30221362_მერის_ბრძ._16/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

46 ბ30.302213710_მერის_ბრძ._17/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

47 ბ30.30221372_მერის_ბრძ._17/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

48 ბ30.30221373_მერის_ბრძ._17/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

49 ბ30.30221374_მერის_ბრძ._17/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

50 ბ30.30221377_მერის_ბრძ._17/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

51 ბ30.30221379_მერის_ბრძ._17/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

52 ბ30.30221401_მერის_ბრძ._20/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

53 ბ30.30221431_მერის_ბრძ._23/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

54 ბ30.30221442_მერის_ბრძ._24/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

55 ბ30.30221443_მერის_ბრძ._24/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

56 ბ30.30221501_მერის_ბრძ._30/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

57 ბ30.30221502_მერის_ბრძ._30/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

58 ბ30.302215110_მერის_ბრძ._31/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

59 ბ30.302215137_მერის_ბრძ._31/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

60 ბ30.30221514_მერის_ბრძ._31/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

61 ბ30.30221515_მერის_ბრძ._31/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

62 ბ30.30221519_მერის_ბრძ._31/05/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

63 ბ30.30221548_მერის_ბრძ._03/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

64 ბ30.302216617_მერის_ბრძ._15/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

65 ბ30.30221662_მერის_ბრძ._15/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

66 ბ30.30221671_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

67 ბ30.302216710_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

68 ბ30.302216711_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

69 ბ30.302216712_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

70 ბ30.30221672_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

71 ბ30.30221673_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

72 ბ30.30221674_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

73 ბ30.30221675_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

74 ბ30.30221676_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

75 ბ30.30221677_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

76 ბ30.30221678_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 
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77 ბ30.30221679_მერის_ბრძ._16/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

78 ბ30.30221721_მერის_ბრძ._21/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

79 ბ30.30221722_მერის_ბრძ._21/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

80 ბ30.30221725_მერის_ბრძ._21/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

81 ბ30.30221737_მერის_ბრძ._22/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

82 ბ30.30221741_მერის_ბრძ._23/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

83 ბ30.30221782_მერის_ბრძ._27/06/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

84 ბ30.30221851_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

85 ბ30.302218510_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

86 ბ30.302218511_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

87 ბ30.302218512_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

88 ბ30.302218513_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

89 ბ30.302218514_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

90 ბ30.302218515_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

91 ბ30.302218516_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

92 ბ30.302218517_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

93 ბ30.302218518_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 0.00 

94 ბ30.302218519_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

95 ბ30.30221852_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

96 ბ30.30221853_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

97 ბ30.30221855_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

98 ბ30.30221856_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

99 ბ30.30221857_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

100 ბ30.30221858_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

101 ბ30.30221859_მერის_ბრძ._04/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 1,000.00 

102 ბ30.302218710_მერის_ბრძ._06/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

103 ბ30.302218711_მერის_ბრძ._06/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

104 ბ30.302218712_მერის_ბრძ._06/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

105 ბ30.302219910_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

106 ბ30.302219911_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

107 ბ30.302219912_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

108 ბ30.302219913_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

109 ბ30.302219914_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 



N განკარგულების ნომერი და 

თარიღი 

ორგ. 
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110 ბ30.302219915_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

111 ბ30.302219916_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

112 ბ30.30221996_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

113 ბ30.30221997_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

114 ბ30.30221998_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

115 ბ30.30221999_მერის_ბრძ._18/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

116 ბ30.30222001_მერის_ბრძ._19/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

117 ბ30.30222008_მერის_ბრძ._19/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

118 ბ30.30222009_მერის_ბრძ._19/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

119 ბ30.302220214_მერის_ბრძ._21/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

120 ბ30.30222082_მერის_ბრძ._27/07/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

121 ბ30.302221510_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

122 ბ30.302221511_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

123 ბ30.302221512_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

124 ბ30.302221513_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

125 ბ30.302221514_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

126 ბ30.302221515_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

127 ბ30.302221516_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

128 ბ30.30222152_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

129 ბ30.302221526_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

130 ბ30.30222153_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

131 ბ30.30222154_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

132 ბ30.30222155_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

133 ბ30.30222156_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

134 ბ30.30222157_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

135 ბ30.30222158_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

136 ბ30.30222159_მერის_ბრძ._03/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

137 ბ30.30222171_მერის_ბრძ._05/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

138 ბ30.30222225_მერის_ბრძ._10/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

139 ბ30.30222242_მერის_ბრძ._12/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

140 ბ30.30222243_მერის_ბრძ._12/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

141 ბ30.30222281_მერის_ბრძ._16/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

142 ბ30.30222283_მერის_ბრძ._16/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 
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143 ბ30.30222301_მერის_ბრძ._18/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

144 ბ30.30222302_მერის_ბრძ._18/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

145 ბ30.30222303_მერის_ბრძ._18/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

146 ბ30.30222304_მერის_ბრძ._18/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

147 ბ30.30222305_მერის_ბრძ._18/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

148 ბ30.30222306_მერის_ბრძ._18/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

149 ბ30.302223437_მერის_ბრძ._22/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

150 ბ30.30222421_მერის_ბრძ._30/08/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

151 ბ30.302225110_მერის_ბრძ._08/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

152 ბ30.302225111_მერის_ბრძ._08/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

153 ბ30.302225114_მერის_ბრძ._08/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 250.00 

154 ბ30.302225115_მერის_ბრძ._08/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150.00 

155 ბ30.30222512_მერის_ბრძ._08/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

156 ბ30.30222513_მერის_ბრძ._08/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

157 ბ30.30222514_მერის_ბრძ._08/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

158 ბ30.30222516_მერის_ბრძ._08/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

159 ბ30.30222517_მერის_ბრძ._08/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

160 ბ30.302225811_მერის_ბრძ._15/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 400.00 

161 ბ30.302225812_მერის_ბრძ._15/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

162 ბ30.302226310_მერის_ბრძ._20/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 500.00 

163 ბ30.302226311_მერის_ბრძ._20/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 300.00 

164 ბ30.302226312_მერის_ბრძ._20/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

165 ბ30.30222639_მერის_ბრძ._20/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

166 ბ30.30222709_მერის_ბრძ._27/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 100.00 

167 ბ30.30222718_მერის_ბრძ._28/09/2022 06 02 14 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 200.00 

  61,435.08 

 

 

1) ინფრასტრუქტურის განვითარება  (ორგანიზაციული კოდი 02 00)   

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 6442,7 ათასი ლარით, რაც 

გეგმის 63,8 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით: 

 



პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

 2022 

წლის III 

კვარტლის 

გეგმა  

 2022 

წლის III 

კვარტლის  

ფაქტი  

 

შესრულების 

 %  

 02 00   ინფრასტრუქტურის განვითარება  
       

10,091.7    
    6,442.7               63.8    

 02 01   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  
         

6,150.3    
    4,361.6               70.9    

 02 01 01    გზების კაპიტალური შეკეთება  
         

5,693.8    
    4,160.7               73.1    

 02 01 02   გზების მიმდინარე შეკეთება  
            

278.3    
       167.6               60.2    

 02 01 03   საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება  
            

178.3    
         33.2               18.6    

 02 02   წყლის სისტემების განვითარება  
            

368.3    
         81.6               22.2    

 02 02 01     წყლის სისტემის რეაბილიტაცია  
            

265.6    
           5.0                 1.9    

 02 02 02   სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია  
            

102.7    
         76.6               74.6    

 02 03   გარე განათება  
            

726.0    
       648.0               89.3    

 02 03 01   გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია  
            

526.1    
       448.1               85.2    

 02 03 02   კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში  
            

199.9    
       199.9             100.0    

 02 04   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია  
         

1,034.3    
       497.3               48.1    

 02 04 01  
 მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობის ექსპლოატაცია და 

რეაბილიტაცია  

            
172.7    

         14.5                 8.4    

 02 04 02  
 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და 

რეაბილიტაცია  

            
861.6    

       482.7               56.0    

 02 06   კეთილმოწყობის ღონისძიებები  
              

85.6    
         85.4               99.8    

 02 06 01   საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია  
              

36.9    
         36.8               99.7    

 02 06 03   სადღესასწაულო ღონისძიებები  
                  

-      
             -      #DIV/0! 

 02 06  04   შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია  
                

7.6    
           7.6               99.6    

 02 06 05   სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა  
              

41.1    
         41.1             100.0    

 02 07   მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება  
              

18.5    
         15.9               85.7    

 02 08   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა  
            

440.7    
       228.4               51.8    

 02 09  
 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია 

და ექსპლოატაცია  

            
520.0    

       273.1               52.5    

 02 10   სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა  
            

748.0    
       251.5               33.6    

 

საანალიზო პერიოდში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან 

დასრულებულია , კერძოდ: 

1. ქ. ლანჩხუთში დუმბაძის, წმ. ნინოს, წულაძის, გოგიჩაისვილის, მარჯანიშვილის, 

გვარჯალაძის, კუპრეიშვილის შესახვევის და ჭავჭავაძის ქუჩების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები თანხით 2499994 ლარი. 



2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდა სასოფლო 

გზების რეაბილიტაცია თანხით 168473 ლარი. 

3. ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ჯიხეთის დედათა მონასტრის ტერიტორიის 

ელექტროფიცირების სამუშაოები თანხით 320190 ლარი. 

4. ქ. ლანჩხუთში მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია თანხით 130996 

ლარი. 

- ქალაქ ლანჩხუთში გორგასლის ქუჩაზე მრავალბინიანი სახლის საძირკველის 

გამაგრების სამუშაოები 654160 ლარის ფარგლებში მიმდინარეობს. 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. შუხუთიდან სოფ. 

გაგურის ცენტრამდე გზის რეაბილიტაციის, ნიგოითის, გვიმბალაურის, ნინოშვილის, მამათის, აცანის, 

შუხუთის, ჯურუყვეთის, ნიგვზიანის, ჩოჩხათის, ლესის და სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე საერთო ღირებულებით 2103878 (ორიმილიონ 

ასსამიათასრვაასსამოცდათვრამეტი) ლარი მიმდინარეობს შერჩევა შეფასების პროცესი. 

მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე გამოყოფილი 600000 

ლარი დაკონტრაქტებული არის 2 ხელშეკრულებად და სამუშაოები /გაბიონის მოწყობა/ მიმდინარეობს. 

ორ საჯარო სკოლაში ხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები 178799 ლარის ფარგლებში. 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2022 წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 748000 ლარი, 

სამუშაოები დაკონტრაქტებული არის 18 ხელშეკრულებად, საიდანაც 6 ხელშეკრულების ფარგლებში 

მიმდინარეობს სამუშაოები, 11 ხელშეკრულება დასრულებულია, ხოლო 1 ხელშეკრულება 

შეწყვეტილია შემსრულებლის მიერ გეგმა გრაფიკის დარღვევის გამო. 

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული  კოდი   03 00)   

 

       დასუფთავება და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 1330,8 ათასი 

ლარით, რაც გეგმის 90,1 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 1180,8 ათასი ლარი მოხმარდა 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, მწვანე ნარგავების მოვლა 

პატრონობა და განვითარება დაფინანსდა 140,0 ათასი ლარით, ხოლო უპატრონო ცხოველების 

მოვლითი ღონისძიებებში მოხმარდა 10,0 ათასი ლარი.  

 

 



პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

 2022 წლის 

III 

კვარტლის 

გეგმა  

 2022 

წლის III 

კვარტლის  

ფაქტი  

 

შესრულების 

 %  

 03 00   დასუფთავება და გარემოს დაცვა           1,477.1        1,330.8               90.1    

 03 01     დასუფთავება და ნარჩენების გატანა           1,305.3        1,180.8               90.5    

 03 02     მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება              156.8           140.0               89.3    

 03 04     უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები                15.0             10.0               66.7    

          

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)  

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2022  წლის განმავლობაში დაფინანსდა 2682,6 ათასი ლარის 

ოდენობით, რაც გეგმის - 87,4 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის 

დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 1986,6 ათასი ლარი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა 

ტრანსპორტირების დაფინანსებაზე დაიხარჯა 542,8 ათასი ლარი რაც გეგმის 99,9 %-ია 

პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

 2022 

წლის III 

კვარტლის 

გეგმა  

 2022 

წლის III 

კვარტლის  

ფაქტი  

 

შესრულების 

 %  

 04 00   განათლება  
         

3,070.4    
    2,682.6             87,4    

 04 01   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება  
         

2,214.2    
    1,986.6    

           89.7    

 04 03   განათლების ღონისძიებები  
              

32.2    
         31.4    

           97.3    

 04 04   განათლების ობიექტებისრეაბილიტაცია , მშენებლობა  
            

280.8    
       121.8    

           43.4    

 04 05   საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა  
            

543.2    
       542.8    

           99.9    

 

4  კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) 

სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე  გაწეული იქნა 2720,2 ათასი 

ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 2878,8 ათასი ლარისა, ანუ გეგმის 94,5 პროცენტი. 

აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 1164,4 ათასი ლარი, კულტურის 

განვითარებას - 1538,8 ათასი ლარი, ახალგაზრდობის მხარდაჭერაზე  - 17,0 ათასი ლარი. 

პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

 2022 

წლის III 

კვარტლის 

გეგმა  

 2022 

წლის III 

კვარტლის  

ფაქტი  

 

შესრულების 

 %  

 05 00   კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი  
         

2,878.8    
    2,720.2    

           94.5    

 05 01   სპორტის სფეროს განვითარება  
         

1,214.4    
    1,164.4    

           95.9    

 05 01 01   სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა  
         

1,184.9    
    1,146.3    

           96.7    

 05 01 01 01   სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა  
            

409.7    
       401.7    

           98.0    



 05 01 01 03   სტადიონის ფუნქციონირება  
            

155.1    
       152.0    

           98.0    

 05 01 01 04   ქალთა სპორტის განვითარება  
            

175.0    
       175.0    

         100.0    

 05 01 01 05   საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა  
            

245.1    
       217.6    

           88.8    

 05 01 01 06   საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა  
            

200.0    
       200.0    

         100.0    

 05 01 02    სპორტული ღონისძიებები  
              

29.5    
         18.1    

           61.3    

 05 02   კულტურის სფეროს განვითარება  
         

1,647.3    
    1,538.8    

           93.4    

 05 02 01   კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა  
            

974.7    
       931.9    

           95.6    

 05 02 01 01   კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა  
            

669.1    
       634.9    

           94.9    

 05 02 01 02   სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა  
            

305.6    
       297.0    

           97.2    

 05 02 02   კულტურის ღონისძიებები  
              

31.9    
         26.6    

           83.3    

 05 02 03   კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში  
            

279.1    
       234.2    

           83.9    

 05 02 04   რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა  
            

361.7    
       346.2    

           95.7    

 05 03   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა  
              

17.0    
         17.0    

         100.0    

 

6) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) 

        ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა  743,3 

ათასი ლარით 88,4 %-ით ,მათ შორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა 

120,7 ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას 622,6  ათასი ლარი. 

პროგრამული 

კოდი  
 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  

 2022 

წლის III 

კვარტლის 

გეგმა  

 2022 

წლის III 

კვარტლის  

ფაქტი  

 

შესრულების 

 %  

 06 00   ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  
            

840.7    
       743.3    

           88.4    

 06 01   ჯანმრთელობის დაცვა  
            

135.9    
       120.7    

           88.8    

 06 01 01  
 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს 

უზრუნველყოფა  

            
135.9    

       120.7    
           88.8    

 06 02   სოციალური დაცვა  
            

704.9    
       622.6    

           88.3    

 06 02 01  
  ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით 

დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი  

              
27.6    

         19.1    
           69.4    

 06 02 02   მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა  
              

30.0    
         28.9    

           96.3    

 06 02 03    სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა  
            

101.2    
       100.1    

           98.9    

 06 02 04   ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"  
              

11.3    
         11.3    

         100.0    

 06 02 05   მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა  
              

13.0    
         11.7    

           90.0    

 06 02 06   მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა  
              

97.5    
         86.6    

           88.8    

 06 02 07   იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა  
              

11.1    
           8.5    

           76.6    



 06 02 08   ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა  
              

47.8    
         43.8    

           91.6    

 06 02 09  
 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის პროგრამა  

              

60.0    
         59.1    

           98.5    

 06 02 10   ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"  
              

31.5    
         31.5    

         100.0    

 06 02 11   100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა  
                

3.0    
             -      

               -      

 06 02 12  

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი 

დახმარების პროგრამა  

              
35.0    

         34.4    

           98.3    

 06 02 13   უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა  
                

2.5    
           2.3    

           90.0    

 06 02 14   ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა  
              

81.5    
         74.0    

           90.8    

 06 02 15   მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა  
              

19.5    
         14.8    

           75.9    

 06 02 16  
 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის 

დაფინანსების პროგრამა  

              
14.4    

         14.4    
         100.0    

 06 02 17  

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა 

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და 

მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა  

              

37.5    
         32.4    

           86.4    

 06 02 18  
 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის 

აღმოფხვრის ხელშეწყობა  

                
2.5    

             -      
               -      

 06 02 19  
 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების 

პროგრამა  

                
6.0    

           6.0    
         100.0    

 06 02 20  

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-

ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 

დახმარების პროგრამა  

                

3.0    
             -      

               -      

 06 02 21  
 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც 

არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა  

                

2.0    
           1.8    

           90.0    

 06 02 22  
 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით 

უზრუნველყოფის პროგრამა  

                

2.7    
           2.7    

         100.0    

 06 02 23  
 აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის 

დაფინანსების პროგრამა  

              
40.4    

         26.1    
           64.5    

 06 02 24  
 კოვიდ 19 ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა 

ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა  

              
24.0    

         13.3    
           55.3    

 

1. მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის 

ბიუჯეტი განისაზღვრა 115 000 ლარით, პროგრამის მიზანს წარმოდაგენს ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღეში ერთჯერადი კვება, პროგრამით  დღეის 

მდგომარეობით სარგებლობს 105 ბენეფიციარი, პროგრამიდან გახარჯულია 97380 ლარი.  პროგრამა 

გათვლილია 115 ბენეფიციაზე. პროგრამით განხორციელდა ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. 

პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი კერძოდ: ხელი შეეწყო უკიდურესად 

შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების 

ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  

2. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 40000 

ლარით, პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა რაც აუმჯობესებს 

დემოგრაფიულ მდომარეობას. პროგრამით სარგებლობდა ის ოჯახები რომლესაც ყავთ 4 და მეტი 18 

წლამდე ასაკის შვილი და რომელთა ოჯახები არ არიან სოციალური შემწეობის მიმღები. პროგრამით 

სარგებლობს 22 ოჯახი. პროგრამიდან გახარჯულია 28880 ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ 

იქნა პროგრამის მიზანი კერძოდ: ხელი შეეწყო მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური 



მდგომარეობის გაუმჯობესებას პროგრამით განხორციელდა 22 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური 

დახმარება.  

3. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით 

უზრუნველყოფის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 80000 ლარით, პროგრამის მიზანია 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ხანძრისა და მეწყერისაგან 

დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დახმარება. ასევე 

ძალადობის მსვერპლ ქალთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებზე 

გათვალიწინებულია ბინის ქირის გადახდა. პროგრამით სარგებლობს 53 ოჯახი, მათ შორის ერთი 

ძალადობის მსხვერპლი ქალი. პროგრამიდან გახარჯულია 59250 ლარი. პროგრამის განხოციელებით 

მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი კერძოდ განხორციელდა ხანძარისა და მეწყერისაგან 

დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახებს, ძალადობის მსხვერპლი 1 

ქალბატონის დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. რითაც ხელი შეეწყო მათი საყოფაცხოვრებო 

პირობების გაუმჯობესებას.  

4. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის 

ბიუჯეტი განისაზღვრა 51450 ლარით. პროგრამის მიზანია ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი 

ოჯახების დახმარება. პროგრამით სარგებლობს 84 ბენეფიციარი. პროგრამიდან დაფინანსდა 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების 

ოჯახები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე, სხვა სახელმწიფოთა 

ტერიტორიაზე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახები სულ (72 ბენეფიციარი), რომელთა ოჯახების 

სოციალური სარეიტინგო ქულა არ აღემატებოდა 130 000-ს ყოველთვიურად გაეწია 50 ლარით 

დახმარება, მათ შორის პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად გაიცა 100 

ლარით დახმარება (ორი შშმ ვეტერანი). ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე გაიცა ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. მეორე 

მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება (2 ვეტერანი). ამავე 

პროგრამიდან განხორციელდა დედის დღესთან 3 მარტთან დაკავშირებით დაღუპული მეომრების 

დედების ერთჯერადად 200 ლარით დასაჩუქრება. (14 დედა); მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა 

ერთჯერადი დახმარება 9 მაისთან დაკავშირებით (1 ვეტერანი) ვეტერანზე ერთჯერადად გაიცა 

დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. 8 აგვისტოს და ოსეთის კონფლიქტების დროს დაღუპული 

მეომრების ოჯახებს საჩუქრად გადაეცა 300 ლარი. 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღესთან 

დაკავშირებით 11 ოჯახზე გაიცა დახმარება 300 ლარის ოდენობით.    ომის მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცა 

სარიტუალო თანხა 250 ლარის ოდენობით (1  ვეტერანის ოჯახზე).  პროგრამიდან გახარჯულია 435106 

ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი: ვეტერანებისა და მათი ოჯახების 

თანადგომა. ხელი შეეწყო ვეტერანებისა და მათი ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების 

გაუმჯობესებას. პროგრამით განხორციელდა 84 ოჯახის დახმარება.  

5. სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 

15000 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 (86 

მოსწავლე). პროგრამიდან გახარჯულია 13320  ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა 

პროგრამის მიზანი კერძოდ განხორციელდა მოსწავლეების ტრანსპორტირებით ხელშეწყობა. 

პროგრამამ ხელი შეუწყო ბავშვების ჯანმრთლობისა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას. 

პროგრამით განხორციელდა -44 მოსწავლის დახმარება.  

6. ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამა; პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 

15000ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ცენტრ იავნანაში 

დარეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსოქო–სოციალური რეაბილიტაციის 

ხელშეწყობა. პროგრამა ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ცენტრს დამატებით 

ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. წარმოდგენილი პროგრამის 

ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის და გადასახადები, ასევე 

დაფინანსდა ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველდღიური მოხმარების საგნების 



ღირებულება. პროგრამიდან გახარჯულია 12500 ლარი. ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ 

იქნა პროგრამის მიზანი კერძოდ ხელი შეეწყო სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალურ 

რეაბილიტაციას.  

7. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 

სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 36800 

ლარით. პროგრამის მიზანია თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა 

ტრანსპორტირების დაფინანსება ჰემოდიალიზის ჩასატარებლად. პროგრამით მიმდინარე წელს 

ისარგებლა 20 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 19148 ლარი. პროგრამის განხოციელებით 

მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი კერძოდ ხელი შეეწყო დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის 

მკურნალობის ჩატარებას და ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციას.  

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 61 ოჯახი. დახმარება გაცემულია 35 ოჯახზე. პროგრამიდან 

გახარჯულია  8750 ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი კერძოდ: 

განხორციელდა დევნილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად.  

9. სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 

განისაზღვრა 102000 ლარით. პროგრამის მიზანია მოქალაქეთა სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით 

დახმარება. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება 

ოპერაციული ჩარევა ასევე ქიმიოთერაპიის კურსის დაფინანსება, სხივური თერაპიის თანადაფინანსება, 

კორონალური სტენტირება და სხვა. სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა 

უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი 

ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-

ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. მუნიციპალიტეტის მიერ ასევე განხორციელდება 

კვლევების დაფინანსება მაგნიტო- რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების 

და ანგიოგრაფიული კვლევის თანადაფინანსება- 50%. პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის ( 

PET/KT) კვლევის  თანადაფინანსება ღირებულების 20 %-ით.   კვლევებით ისარგებლებენ 0-დან 130 000-

ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები.შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, 

როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) 

ქიმიოთერაპიის და სხივური თერაპიის თანადაფინანსება, სასწრაფო -გადაუდებელი მაგნიტო- 

რეზონანსული ტომოგრაფიების, კომპიუტერული ტომოგრაფიების   ანგიოგრაფიული კვლევის და 

პოზიტრონულ-ემისიური ტომოგრაფიის ( PET/KT) კვლევის  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.“ 

პროგრამით ისარგებლა 502 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 100132 ლარი. 

მუნიციპალიტეტის მიერ ვალდებულება აღებულია 96 000 ლარზე. პროგრამის განხოციელებით 

მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი კერძოდ: განხორციელდა პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა. 

10. ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა - 

40000  ლარით,   პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა 

მშობლის სტატუსის მქონე სოციალურად დაუცველ პირებს რომელთაც ყავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის 

შვილი, სოციალურად დაუცველ მშობელს რომელიც მარტო ზრდის 0-დან 18 წლამდე ასაკის შვილს და  

სოციალურდ დაუცველ მარტოხელა(მარტო მცხოვრები) მოხუცები,   რომელთა ოჯახების სარეიტინგო 

ქულა არ აღემატება 0-დან 65 000 -ს მუნიციპალიტეტის მიერ წლის განმავლობაში საშეშე მერქნის 

შესაძენად გაეწევა  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 150 ლარის ოდენობით;     სადღესასწაულო  და 

ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია საკვები პროდუქტებისა და 



ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-2 მსოფლიო ომის 

ვეტერანისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის. პროგრამით ისარგებლა 163 

ბენეფიციარმა .სადღესასწაულო და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტები და 

ტკბილეული გადაეცა, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით სოციალურად 

დაუცველ უმწეო ოჯახებს - კერძოდ: უფასო სასადილოს ბენეფიციარებს 98 ბენეფიციარი; ასევე ამ 

დღესასწაულებთან დაკავშირებით მრავალშვილიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და შეჭირვებულ 

30 ოჯახს რომელთაც ყავთ შშმ ბავშვი გადაეცათ საკვები პიროდუქტები და ტკბილეული 

ბავშვებისათვის. მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებს 1 ვეტერანი 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 

დღესასწაულთან დაკავშირებით  და საახალწლო გადაეცათ ტკბილეული. 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის 

ხანდაზმულებს -1 ხანდაზმულს თავის დაბადების დღეზე გადაეცა ტკბილეული. საშეშე მერქნის 

შესაძენად ფულადი დახმარება გაიცა 58 ბენეფიციარზე. პროგრამიდან - გახარჯულია 32540 ლარი. 

პროგრამის განხოციელებით  მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი განხორციელდა მარტოხელა 

სოციალურად დაუცველი მოხუცების, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე სოციალურად 

დაუცველი ოჯახებისა  და სოციალურად შეწირვებულთა ოჯახების თანადგომა. 

11. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად 

დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 

25000ლარით. პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწია ავარიულ 

მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში. 

პროგრამით ისარგებლა 30 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 24400 ლარი. პროგრამის 

განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი- პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობას ხელი 

შეეწყო საცხოვრებელი პირობების  გაუმჯობესებაში. 

12. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 

განისაზღვრა 2500 ლარით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულთა 

სარიტუალო მომსახურება. პროგრამით განხოციელდა 9 უპატრონო მიცვალებულის  სარიტუალო 

მომსახურეობა. პროგრამიდან გახარჯულია 2250ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა 

პროგრამის მიზანი- უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. 

 13. ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ 

სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. პროგრამის 

ბიუჯეტი განისაზღვრა 40 200 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 

კულტურული ღონისძიებებში. სრული გამოკვლევებით ისარგებლა კლუბის წევრმა 8 ბენეფიციარმა. 

ხოლო საინფორმაციო საგამანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობა მიიღო 55 დან 60 

ბენეფიციარამდე. პროგრამიდან გახარჯულია 31500  ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა 

პროგრამის მიზანი. პროგრამით განხორციელებით ხელი შეეწყო  ძუძუს კიბოს დიაგნოზით 

ნაოპერაციები ქალების -8 ქალის რეაბილიტაცია და მხარდაჭერას,  ქალბატონების ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

 14.ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი 

განისაზღვრა 3000  ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 

და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება 1000 ლარის ოდენობით. 

პროგრამით ისარგებლა 1 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 1000 ლარი. პროგრამის 

განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი ხელი შეეწყო  ხანდაზმულთა სოციალურ-

ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

 15. მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 30000 

ლარით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები 

დახმარებას მიიღებენ წლის განმავლობაში ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად  კერძოდ:  

ონკოდაავადებულები  და ლეიკემიით დაავადებულები მედიკამენტების შესაძენად  დახმარება 



არაუმეტეს (300 ლარისა),   მძიმე კარდიოლოგიური(მიოკარდიუმის ინფაქტი), 

ნევროლოგიური(იშემიური და ჰემორაგიული ინსულტი ) და რევმატოლოგიური (რევმატოლოგიური 

ართრიტი, წითელი მგლურა ) დაავადების მქონე ბენეფიციარების  მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება 

არაუმეტეს 150 ლარისა,რომელთა ოჯახის სოციალური სარეიტინგო ქულა  65001-დან  არ აღემატება 150 

000-ს. (ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან).   

მუნიციპალიტეტის დიალიზის ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამით მოსარგებლე 

ბენეფიციარებს  მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება  გაეწევათ წლის განმავლობაში ერთჯერადად 

არაუმეტეს 150 ლარისა. (დიალიზით მოსარგებლე ბენეფიციარები თავისუფლდებიან სარეიტინგო 

ქულის წარმოდგენისაგან).  0-დან 18 წლამდე შშმ ბენეფიციარებს წლის განმავლობაში ერთჯერადად 

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა, რომელთა ოჯახის სოციალური 

სარეიტინგო ქულა  65001-დან  არ აღემატება 150 000-ს.  თანხა ჩაირიცხება შესაბამის 

სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის 

შესაბამისად პროგრამით ისარგებლა 88 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 16268 ლარი.  

პროგრამის განხოციელებით მიღწეულია პროგრამის მიზანი. ბენეფიციარების მედიკამენტებზე 

ხელმისაწვდომობის  გაზრდა.  

16. შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 

პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 16 000 ლარი,  ლარით. პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0- დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე 

ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსება ურეკში. პროგრამით ისარგებლა 20 

ბენეფიციარმა. ბენეფიციარები სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსებაზე  ძირითადად ივლისის 

ბოლოდან მოგვმართავენ.პროგრამიდან გახარჯულია 15200 ლარი. პროგრამის განხოციელებით 

მიიღწევა პროგრამის მიზანი მუნიციპალიტეტის მიერ ხელი შეეწყობა დაავადებულთა სასიცოცხლო 

მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებას, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ბენეფიციარების 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციას.  

17. ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის 

ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების 

დაფინანსების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 40 000 ლარი ლარით. პროგრამის მიზანია 

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. პროგრამით ისარგებლა 43 ბენეფიციარმა. საიდანაც 24 არის 

რეაბილიტაცია აბილიტაციის პროგრამით მოსარგებლე ხოლო 19 ბავშვი არის ადრეული განვითარების 

პროგრამის მოსარგებლე პროგრამიდან  დაფინანსდა ასევე სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯი.  

პროგრამიდან გახარჯულია 34710  ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის 

მიზანი შშმ ბავშვებს ხელი შეეწყო სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებაში. რაც ხელს 

უწყობს ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციას.  

18.. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში  ძალადობის აღმოფხვრის 

ხელშეწყობა. მიერ. პროგრამის ბიუჯეტია 3000 ლარი.  პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე 

ბენეფიციარს   გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. 

გადაწყვეტილება ასეთ ოჯახებზე ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონილობის შესახებ მიიღება  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიის თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის 



მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, თითოეულ  

ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით 

1000 (ათასი) ლარამდე.  პროგრამიდან გახარჯულია 0 ლარი, ბენეფიციარი - 0. 

19. სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.  

პროგრამის ბიუჯეტია  6000 ლარი,  პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიზე რეგისტრირებულ   სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული 18-დან 24 წლამდე  

ახალგაზრდების ფინანსური დახმარებას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტროს გურიის სამხარეო ცენტრის 

ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, 

ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალიწინებით, მოხდება ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური 

დახმარების გაცემა პროგრამიდან გახარჯულია 6000 ლარი. პროგრამით ისარგებლა  9  ბენეფიციარმა. 

პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი ხელი შეეწყო  ახალგაზრდების 

სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  

20. მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში 

დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია  

4000 ლარი,  პროგრამის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ  

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში 

დაბრუნება განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების 

გათვალისწინებით. პროგრამით ისარებლა 0 ბენეფიციარმა.  პროგრამიდან გახარჯულია 0 ლარი. 

პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა პროგრამის მიზანი ხელი შეეწყო  რეინტეგრირებული 

ბავშვის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  

21. 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი 

ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.  პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 2000 

ლარი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ 0-დან 18 წლამდე დედმამით 

ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევა 

ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 300 ლარის ოდენობით პროგრამით ისარგებლა 6 

ბენეფიციარმა პროგრამიდან გახარჯულია 1800 ლარი. პროგრამის განხოციელებით მიღწეულ იქნა 

პროგრამის მიზანი ხელი შეეწყო   ბავშვების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  

22. ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის 

პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია   3600 ლარი, ცელიაკია მძიმე დაავადებაა. ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური 

განვითარების შეფერხებას იწვევს.  მკურნალობის ერთდაერთი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც 

გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას მუდმივად,  რაც 

მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის მის 

ჩატარებას პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  

რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით  დაავადებულ პირთა  

დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული 

ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება გაეწევათ ყოველთვიურად თვეში არაუმეტეს 300 

(სამასი) ლარისა. პროგრამით სარგებლობს 1 ბენეფიციარი. პროგრამიდან გახარჯულია 2700 ლარი. 

პროგრამის განხორციელებით მიღწეულია პროგრამის მიზანი. პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვის 

განვითარების ხელშეწყობას.  

23. აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა. 

პროგრამის ბიუჯეტია  51600 ლარი, პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო 

კლასიფიკატორის  (ICD-10)  მიხედვით  განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84.0 დან F84.9-

ის) დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 წლია ასაკის ჩათვლით, ასევე პროგრამის მოსარგებლეები არიან(R62.0) 

წლამდე განვითარების ეტაპების დაყოვნება დიაგნოზის მქონე 0-დან 2 წლამდე საქართველოს 

მოქალაქეები, რომლებიც 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ამავდროულად ქვეპროგრამაში 

ჩართვის მომენტისათვის არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული. პროგრამა მოიცავს 

შემდეგ მომსახურებებს და ღონისძიებებს: ა) პროგრამის მოსარგებლის განვითარებისა და ადაპტური 

ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა, 



ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის კორექტირება. ბ) პროგრამის მოსარგებლისათვის 

თვეში არაუმეტეს 20 სეანსის მიწოდება, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად. 

თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ 1 საათს. წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 

20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის  თერაპიის 

სეანსებისმინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 13 სეანსი, ხოლო წლიური გეგმის 

შესაბამისად თვეში 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში,სეანსების ოდენობის არანაკლებ 

1/4. ამასთან მშობლის თანხმობის შემთხვევაში სეანსის ჩატარება შესაძლებელია განხორციელდეს 

განსხვავებულ გარემოში გ)ქვეპროგრამის მოსარგებლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის 

კონსულტირება; დ)6 თვეში ერთხელ მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების 

შეფასება/გადაფასება. მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა 

სარეაბილიტაციო კურსს სერვისის მომწოდებელი ორგანიზაციის მიერ  ფაქტობრივად გაწეული 

მომსახურეობის მიხედვით მაგრამ არაუმეტეს თვეში 400(ოთხასი) ლარისა. პროგრამის ხარჯი 1 თვე 400 

ლარი. პროგრამიდან გახარჯულია 29617 ლარი. პროგრამით სარგებლობს 12  ბენეფიციარი. პროგრამის 

განხორციელებით მიღწეული იქნა პროგრამის მიზანი შშმ ბავშვების სასიცოცხლო მნიშვნელობის 

მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა. 

24. კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა  ტრანსპორტირებით  

დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტია  25 000 ლარი , 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 -ოჯახის მოთხოვნის შემთხვევაში.     ასევე პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოვიდ 19-თ გარდაცვლილ 

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება. დახმარება გაიცემა ადმინისტრაციულ 

ერთეულში მერის  წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის  (საკრებულოს წევრის) 

შუამდგომლობის და სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტაციის 

წარმოდგენის ან  ააიპ - ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ  მოწოდებული 

ინფორმაციის შემდგომ დასკვნის მომზადებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე  

მუნიციპალიტეტის მიერ გაიცემა  კოვიდ ინფიცირებულის დაკრძალვისთვის საჭირო აღჭურვილობა 

(პირბადე, ფარი,  ქუდი , ბახილი,  ერთჯერადი ხალათი, სადეზინფექციო ხსნარი, სპეც. ჩანთა და 

ხელთათმანი) პროგრამით ისარგებლა 167 ბენეფიციარმა.  პროგრამიდან გაარჯულია 13270 ლარი. 

პროგრამის განხორციელებით მიღწეული იქნა პროგრამის მიზანი კოვიდ- 19-ით ინფირებული  

ოჯახების თანადგომა, დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების 

ხელშეწყობა. 

 

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულოი ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების 

შესრულება 

 
 


























