
06 02

პროგრამის
მიზანი და
აღწერა

სულ 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

06 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა
დახმარება

18,0 3,0 4,0 5,0 6,0

ქვეპროგრამის დასახელება

2021-2024

პროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის  სოციალური
დახმარებებით უზრუნველყოფას და  მოიცავს ისეთ ქვეპროგრამებს როგორიცაა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების
მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის; მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების
ხარჯების ანაზღაურებას); მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი
დახმარება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების
თანადაფინანსება; სტიქიის, ხანძრის  შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში
უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

და  სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის დასახელება: სოციალური პროგრამები

პროგრამის განმახორციელებელი: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

06 02 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა
დახმარება

18,0 3,0 4,0 5,0 6,0

06 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური
წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესებისათვის

452,6 105,0 110,3 115,7 121,6

06 02 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო
ხარჯები

54,0 12,0 13,0 14,0 15,0

06 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი
ფულადი დახმარება

1756,2 451,2 425,0 432,0 448,0

06 02 07
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო
დახმარების თანადაფინანსება

1900,0 450,0 470,0 485,0 495,0

06 02 08
სტიქიის, ხანძრის  შედეგად დაზარალებულ
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება

180,0 42,0 44,0 46,0 48,0

4360,8 1063,2 1066,3 1097,7 1133,6

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სულ პროგრამა

მ.შ. კაპიტალური პროგრამები



დასახელება
2020 წელი
(საბაზისო)

2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

სოციალური
სერვისების მიმღებ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

2933 3462 3950 4100 4250 რაოდენობა 10%
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის

სამსახური

მონიტორინგ
ი

სერვისების
რაოდენობა
რომელზეც
ვრცელდება
სოციალური
შეღავათები

6 6 6 6 6 რაოდენობა 10%
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის

სამსახური

მონიტორინგ
ი

მოსახლეობისათვის
სხვადასხვა სოციალური

სერვისების
ხელმისაწვდომობის

გაუმჯობესება.

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი საბოლოო
შედეგი (OUTCOME)

შედეგის ინდიკატორები
გაზომვის
ერთეული

გეგმიური
გადახრა

პასუხისმგებელი
(საბიუჯეტო

ორგანიზაცია,
სამსახური)

მეთოდოლოგ
ია

რისკი

სერვისების
რაოდენობა
რომელზეც
ვრცელდება
სოციალური
შეღავათები

6 6 6 6 6 რაოდენობა 10%
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის

სამსახური

მონიტორინგ
ი

მოსახლეობისათვის
სხვადასხვა სოციალური

სერვისების
ხელმისაწვდომობის

გაუმჯობესება.



06 02 02

კი არა

2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

                               3,0                                4,0                                5,0                                6,0

                            3,0                             4,0                             5,0                             6,0

მიზანი და
აღწერა

2020 2021 2022 2023

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული ხანდაზმული
მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა,
რისთვისაც ქვეპროგრამით
გათვალისწინებულია მატერიალური
დახმარება თითოეულზე 1000 ლარის
ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ
ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის
განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი
აღემატება 100 წელს.

                               3,0                                4,0                                5,0                                   6,0

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

არის ქვეპროგრამა ახალი?

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ
დღეგრძელ პირთა დახმარება

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება
ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის დასახელება:

სხვა

სულ ქვეპროგრამა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ხანდაზმული მოქალაქეების
თანადგომა და მხარდაჭერა, რისთვისაც ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მატერიალური დახმარება
თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის
განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი აღემატება 100 წელს.

სახელმწიფო ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალური ბიუჯეტი

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020
წელი)

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

 X  X  X  X

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული ხანდაზმული
მოქალაქეების თანადგომა და მხარდაჭერა,
რისთვისაც ქვეპროგრამით
გათვალისწინებულია მატერიალური
დახმარება თითოეულზე 1000 ლარის
ოდენობით. თანხა გაიცემა ყველა იმ
ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის
განმავლობაში შეუსრულდა ან მისი ასაკი
აღემატება 100 წელს.



დასახელება
2020 წელი
(საბაზისო) 2021 წელი

ბენეფიციართათვის
პროგრამით

გათვალისწინებული
სერვისების მიწოდება

სოციალური
სერვისების მიმღებ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

3 4 რაოდენობა 2%

ჯანმრთელობი
სა და

სოციალური
დაცვის

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები ფორმა

მოსალოდნელი შუალედური
შედეგი (OUTPUT)

შედეგის ინდიკატორები
ზომის

ერთეული
გეგმიური
გადახრა

მონაცემთა
წყარო

მეთოდოლოგია რისკი



06 02 03

კი არა

2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი

                          105,0                           110,3                           115,7                           121,6

                        105,0                         110,3                         115,7                         121,6

მიზანი და
აღწერა

2020 2021 2022 2023

                          43,00                           45,00                           48,00                               55,00

                          28,00                           29,40                           33,20                               31,10

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

მესამე შვილის შეძენა
მეოთხე შვილის შეძენა
მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა

მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი
ოჯახების წახალისება და დახმარება. გამომდინარე აქედან ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ)
მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი
ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით  რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე
ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 200 ლარი.
ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული
დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.
ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2019-
2020წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.

არის ქვეპროგრამა ახალი?

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

დაფინანსების წყარო

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა

სულ ქვეპროგრამა
მ.შ. კაპიტალური პროექტები

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება
ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული

მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

                          28,00                           29,40                           33,20                               31,10

                            4,00                             5,00                             7,00                                 7,00

                            1,00                             1,50                             1,50                                 1,50

                          29,00                           29,40                           26,00                               27,00

                        105,00                         110,30                         115,70                         121,60

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020
წელი)

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური
ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით

მეოთხე შვილის შეძენა
მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა
ერთი და მეტი ტყუპის შეძენა
სოციალურად დაუცველ ოჯახზე
(სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი
ქულის ჩათვლით  რეგისტრირებულ),
რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი
შვილი ერთჯერადი დახმარება

მესამე შვილის შეძენა

მეოთხე შვილის შეძენა

მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა

ერთი და მეტი ტყუპის შეძენა

სოციალურად დაუცველ ოჯახზე
(სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი
ქულის ჩათვლით  რეგისტრირებულ),
რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი
შვილი ერთჯერადი დახმარება



დასახელება
2020 წელი
(საბაზისო) 2021 წელი

მუნიციპალიტეტში
დემოგრაფიული
მდგომარეობის გაუმჯობესება
ფინანსური
ხელმისაწვდომობის გაზრდის
გზით

სოციალური
სერვისების მიმღებ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

215 220 რაოდენობა 2%

ჯანმრთელობი
სა და

სოციალური
დაცვის

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შუალედური
შედეგი (OUTPUT)

შედეგის ინდიკატორები
ზომის

ერთეული
გეგმიური
გადახრა

მონაცემთა
წყარო

მეთოდოლოგია რისკი



06 02 04

კი არა

2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

                               7,0                                8,0                                8,0                                9,0

                               5,0                                5,0                                6,0                                6,0

                           12,0                            13,0                            14,0                            15,0

მიზანი და
აღწერა

2020 2021 2022 2023

                             5,90                              6,30                              6,60                                   6,90

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

იძულებით გადაადგილებულ პირთა
დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი
ანაზღაურება

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის
შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა
დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი
ანაზღაურება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა

სულ ქვეპროგრამა
მ.შ. კაპიტალური პროექტები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას
დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო  გარდაცვლილთა პატივგების
მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მათი დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი
ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

დაფინანსების წყარო

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება
ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ

მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯები

არის ქვეპროგრამა ახალი?

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

                             5,90                              6,30                              6,60                                   6,90

                             1,80                              2,50                              3,00                                   3,50

                             4,30                              4,20                              4,40                                   4,60

                           12,00                            13,00                            14,00                            15,00

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

X X X X

X X X X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021
წელი)

სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

იძულებით გადაადგილებულ პირთა
დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი
ანაზღაურება
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის
შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა
დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი
ანაზღაურებაუჭირისუფლო გარდაცვლილების
დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი
ანაზღაურება

იძულებით გადაადგილებულ პირთა
დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი
ანაზღაურება

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის
შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა
დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი
ანაზღაურება

უჭირისუფლო გარდაცვლილების
დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი
ანაზღაურება



დასახელება
202 წელი

(საბაზისო) 2021წელი

სარიტუალო მომსახურეობით
უზრუნველყოფილი
ბენეფიციარი

სოციალური
სერვისების მიმღებ
ბენეფიციართა
რაოდენობა

35 38 რაოდენობა 3%

ჯანმრთელობი
სა და

სოციალური
დაცვის

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შუალედური
შედეგი (OUTPUT)

შედეგის ინდიკატორები
ზომის

ერთეული
გეგმიური
გადახრა

მონაცემთა
წყარო

მეთოდოლოგია რისკი



06 02 05

კი არა

2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

                             451,2                                   425,0                           432,0                                                                                                         448,0

                          451,2                               425,0                        432,0                                                                                                448,0

მიზანი და
აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება
შემდეგ კატეგორიებზე:
ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის
ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას  განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.
ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 500 ლარი;
გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი;
დ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი;
ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;
ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ  100 ლარი.
ზ) მხედველობით მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირის დახმარება – 250 ლარი;
თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე:  ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე  დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1800 ლარი;
ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის
მქონე ბავშვისა - 300  ლარი;
კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია)
მიმღების  დახმარება 350 -  ლარი;
ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს  - 350 ლარი.
მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული   პირის ოჯახის ( ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება  - 1800 ლარი;
ნ) მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა
და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფის მიზნით  ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს  150 ლარისა, წლის განმავლობაში  არაუმეტეს 1800 ლარისა.
ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის
(პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150  ლარი, წლის
განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.
პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი
სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი.
ჟ) 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური  მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან  ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი   ქულის
ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.
ს) სადღესასწაულოდ  (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65000-მდე ქულის ჩათვლით
რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი,  დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის,  მეორე მსოფლიო ომის
მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.
ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.
უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.
ფ) მარტოხელა მშობლის  სტატუსის მქონე პირის  დახმარება -300 ლარი.
ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -200 ლარი.
ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან
სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში-
ყოველთვიურად 150  ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი.
ყ)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწასებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის,
მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის, პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის
50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.

ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.
ჩ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან  (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან)  ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან/მზრუნველთან საცხოვრებლად    დაბრუნებულ
თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ  250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.
ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული
შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა

სულ ქვეპროგრამა
მ.შ. კაპიტალური პროექტები

დაფინანსების წყარო

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება
ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

მიზანი და
აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება
შემდეგ კატეგორიებზე:
ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის
ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას  განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.
ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 500 ლარი;
გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი;
დ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი;
ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;
ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ  100 ლარი.
ზ) მხედველობით მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირის დახმარება – 250 ლარი;
თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე:  ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე  დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1800 ლარი;
ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის
მქონე ბავშვისა - 300  ლარი;
კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია)
მიმღების  დახმარება 350 -  ლარი;
ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს  - 350 ლარი.
მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული   პირის ოჯახის ( ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება  - 1800 ლარი;
ნ) მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა
და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფის მიზნით  ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს  150 ლარისა, წლის განმავლობაში  არაუმეტეს 1800 ლარისა.
ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის
(პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150  ლარი, წლის
განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.
პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი
სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი.
ჟ) 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური  მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან  ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი   ქულის
ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.
ს) სადღესასწაულოდ  (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65000-მდე ქულის ჩათვლით
რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი,  დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის,  მეორე მსოფლიო ომის
მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.
ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.
უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.
ფ) მარტოხელა მშობლის  სტატუსის მქონე პირის  დახმარება -300 ლარი.
ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -200 ლარი.
ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან
სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში-
ყოველთვიურად 150  ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი.
ყ)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწასებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის,
მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის, პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის
50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.

ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.
ჩ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან  (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან)  ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან/მზრუნველთან საცხოვრებლად    დაბრუნებულ
თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ  250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.
ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული
შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.



2021 2022 2023 2024

                        39 250,0                              40 000,0                      42 250,0                                                                                                                44 500,0

                        2 500,00                              2 400,00                      2 400,00                                                                                                                1 800,00

                        6 300,00                              6 000,00                      6 000,00                                                                                                                6 400,00

                        2 000,00                              1 500,00                      1 500,00                                                                                                                2 000,00

                      68 000,00                            70 000,00                    70 000,00                                                                                                              74 000,00

მიზანი და
აღწერა

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება
შემდეგ კატეგორიებზე:
ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის
ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას  განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.
ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 500 ლარი;
გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება – 350 ლარი;
დ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი;
ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;
ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ  100 ლარი.
ზ) მხედველობით მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირის დახმარება – 250 ლარი;
თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე:  ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე  დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1800 ლარი;
ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის
მქონე ბავშვისა - 300  ლარი;
კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია)
მიმღების  დახმარება 350 -  ლარი;
ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს  - 350 ლარი.
მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული   პირის ოჯახის ( ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება  - 1800 ლარი;
ნ) მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა
და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფის მიზნით  ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს  150 ლარისა, წლის განმავლობაში  არაუმეტეს 1800 ლარისა.
ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის
(პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150  ლარი, წლის
განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.
პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი
სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი.
ჟ) 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.
რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური  მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან  ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი   ქულის
ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.
ს) სადღესასწაულოდ  (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65000-მდე ქულის ჩათვლით
რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი,  დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის,  მეორე მსოფლიო ომის
მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.
ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.
უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.
ფ) მარტოხელა მშობლის  სტატუსის მქონე პირის  დახმარება -300 ლარი.
ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -200 ლარი.
ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან
სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში-
ყოველთვიურად 150  ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი.
ყ)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწასებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის,
მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის, პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის
50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.
ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.
ჩ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან  (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან)  ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან/მზრუნველთან საცხოვრებლად    დაბრუნებულ
თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ  250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.
ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული
შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის
სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის
დახმარება

დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც
სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ერთიან ბაზაში
დარეგისტრირებულია 65000-დან 100 001-ის
ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო
შემწეობას  განესაზღვროს დახმარება

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის
დახმარება



                      40 000,00                            40 000,00                    40 000,00                                                                                                              40 000,00

                      17 500,00                            27 500,00                    27 500,00                                                                                                              30 000,00

                      81 000,00                            86 600,00                    83 000,00                                                                                                              77 000,00

                      17 400,00                            18 300,00                    18 300,00                                                                                                              18 600,00

                      58 100,00                            60 000,00                    60 000,00                                                                                                              60 200,00

                        9 100,00                              8 600,00                      8 600,00                                                                                                                9 000,00

                        7 200,00                              6 000,00                      6 000,00                                                                                                    6 000,00

                      27 000,00                              2 250,00                      2 250,00                                                                                                                3 000,00

2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი
მოქმედებების დროს დაღუპული
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული   პირის ოჯახის ( ოჯახის
წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად)
ფულადი დახმარება

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე
უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი
სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად
უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა
სტიქიური უბედურების,უბედური
შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო)
დროებითი საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფის მიზნით  ბინის ქირის
ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა

ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის
დახმარება სააღგდომოდ და საახალწლოდ
მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული
შესაძლებლობის  მქონე პირის დახმარება,
რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე:
ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე
დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის
მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა
ცერემბრალური დამბლით დაავადებული
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის
მქონე ბავშვისა

საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის,
სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია,
საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია)
მიმღების  დახმარება

სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული
მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის
მონაწილის დახმარება



                        3 600,00                                 450,00                         450,00                                                                                                                   900,00

                           600,00                                 600,00                         600,00                                                                                                                1 200,00

                        2 800,00                              3 100,00                      3 200,00                                                                                                                3 200,00

                        1 200,00                              1 400,00                      1 400,00                                                                                                                2 000,00

                      15 000,00                            15 100,00                    15 750,00                                                                                                              16 000,00

                      20 000,00                              3 000,00                      5 000,00                                                                                                                6 500,00

                        2 500,00                              3 900,00                      6 000,00                                                                                                                7 500,00

                      10 500,00                            12 000,00                    13 500,00                                                                                                              15 000,00

                      10 000,00                            10 000,00                    10 000,00                                                                                                              11 000,00

                        3 600,00                                 300,00                         300,00                                                                                                                   600,00

მარტოხელა მშობლის  სტატუსის მქონე პირის
დახმარება

ფსორიოზით დაავადებულ პირის დახმარება

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის
სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით
აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან
სრულწლოვნობის მიღწევის გამო
ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი)
ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის
არარსებობის შემთხვევაში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
სტუდენტების სწავლის საფასურის
თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ
ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში და მათი სოციალური
მდგომარეობა მძიმეა მშობლების:
გარდაცვალების, უგზოუკვლოდ დაკარგვის,
მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში
მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო.
სტუდენტების თანადაფინანსება
გასისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50%-ით

სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც
სოციალური  მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ერთიან  ბაზაში
დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი
ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე
ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება
სადღესასწაულოდ  (აღდგომა) სოციალურად
დაუცველ ოჯახზე (სოციალური
მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან
ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით
რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18
წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი,  დედ-მამით
ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული
პირის,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე
ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით
დახმარება

ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე
ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი,
ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები)
დახმარება

ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ
დარჩენილი მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული ოჯახური ძალადობის
მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა)
დროებითი საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის
ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის
მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და
რეპროდუქტოლოგის დახმარება
კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო
კვლევები)

2019-2020 სასწავლო წლის დაწყებასთან
დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო
ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის
დახმარება

ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე
ბავშვის დახმარება

                        3 600,00                                 300,00                         300,00                                                                                                                   600,00

                        6 000,00                              6 000,00                      8 000,00                                                                                                              12 000,00

                    451 150,00                          425 000,00                  432 000,00                                                                                                448 400,00

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის
სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით
აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან
სრულწლოვნობის მიღწევის გამო
ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი)
ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის
არარსებობის შემთხვევაში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
სტუდენტების სწავლის საფასურის
თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ
ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში და მათი სოციალური
მდგომარეობა მძიმეა მშობლების:
გარდაცვალების, უგზოუკვლოდ დაკარგვის,
მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში
მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო.
სტუდენტების თანადაფინანსება
გასისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50%-ით



1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი
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X
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2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი
მოქმედებების დროს დაღუპული
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული   პირის ოჯახის ( ოჯახის
წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად)
ფულადი დახმარება

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე
უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი
სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად
უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა
სტიქიური უბედურების,უბედური
შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო)
დროებითი საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფის მიზნით  ბინის ქირის
ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა

ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ
დარჩენილი მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული ოჯახური ძალადობის
მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა)
დროებითი საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის
ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც
სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ერთიან ბაზაში
დარეგისტრირებულია 65000-დან 100 001-ის
ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო
შემწეობას  განესაზღვროს დახმარება

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის
სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის
დახმარება

დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის
დახმარება
ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის
დახმარება სააღგდომოდ და საახალწლოდ

მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული
შესაძლებლობის  მქონე პირის დახმარება,
რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის
დაავადების დიაგნოზით

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე:
ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე
დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება

სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული
მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის
მონაწილის დახმარება

დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის
მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა
ცერემბრალური დამბლით დაავადებული
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის
მქონე ბავშვისა
საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის,
სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია,
საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია)
მიმღების  დახმარება

X X X X

X X X X

X X X X

X

X X X X

X

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე
უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი
სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად
უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა
სტიქიური უბედურების,უბედური
შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო)
დროებითი საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფის მიზნით  ბინის ქირის
ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა

ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ
დარჩენილი მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებული ოჯახური ძალადობის
მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა)
დროებითი საცხოვრებელი ფართით
უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის
ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის
მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და
რეპროდუქტოლოგის დახმარება
კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო
კვლევები)

2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებასთან
დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო
ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის
დახმარება

სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც
სოციალური  მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ერთიან  ბაზაში
დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი
ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე
ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება

სადღესასწაულოდ  (აღდგომა) სოციალურად
დაუცველ ოჯახზე (სოციალური
მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან
ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით
რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18
წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი,  დედ-მამით
ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული
პირის,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე



X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021
წელი)

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე
ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი,
ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები)
დახმარება

ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე
ბავშვის დახმარება

მარტოხელა მშობლის  სტატუსის მქონე პირის
დახმარება

ფსორიოზით დაავადებულ პირის დახმარება

ჩ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან
(მათ შორის მინდობით აღზრდიდან)
ბიოლოგიურ ოჯახში,
მეურვესთან/მზრუნველთან საცხოვრებლად

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა
ოჯახების მატერიალური თანადგომა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის
სისტემიდან, კერძოდ კი მინდობით
აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან
სრულწლოვნობის მიღწევის გამო
ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი)
ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის
არარსებობის შემთხვევაში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
სტუდენტების სწავლის საფასურის
თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ
ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში და მათი სოციალური
მდგომარეობა მძიმეა მშობლების:
გარდაცვალების, უგზოუკვლოდ დაკარგვის,
მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში
მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო.
სტუდენტების თანადაფინანსება
გასისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50%-ით
ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში
დაფინანსდებიან წყალტუბოს



დასახელება
2020 წელი
(საბაზისო) 2021 წელი

პროგრამით მოსარგებლე
ბენეფიციარების რაოდენობა

ბენეფიციართა
რაოდენობა

1306 1540 რაოდენობა

ჯანმრთელობი
სა და

სოციალური
დაცვის

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შუალედური
შედეგი (OUTPUT)

შედეგის ინდიკატორები
ზომის

ერთეული
გეგმიური
გადახრა

მონაცემთა
წყარო

მეთოდოლოგია რისკი



06 02 07

კი არა

2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

                         450,0                          470,0                          485,0                                                                                                                                          495,0

                      450,0                       470,0                       485,0                                                                                                                               495,0

მიზანი და
აღწერა

2020 2021 2022 2023

ქვეპროგრამის მიზანია წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მოქალაქეების
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების
ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის
შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა.
ამისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში
გათვალისწინებულია წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მოქალაქეების
სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და
გადაუდებელი სტაციონალური
ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის
თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის
რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული
ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო
ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-
იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია,
ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური
თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-
ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის
ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში
ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და
მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და
სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ
ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ
არის გათვალისწინებული საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო
მომსახურების ღირებულება
თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება

                         450,0                          470,0                          485,0                                                                                                                                          495,0

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა

სულ ქვეპროგრამა
მ.შ. კაპიტალური პროექტები

ქვეპროგრამის მიზანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება
და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა. ამისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური
სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული
აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში
ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის
გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ,
რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ
გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.
მძიმე ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, რომლებიც გადიან ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიას  საგარანტიო წერილი გაიცემა  წელიწადში ორჯერ  ზემოთ
აღნიშნული  თანადაფინანსების  წესით.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და
გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები,
(სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა.
ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის
კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო
მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ,  რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით

დაფინანსების წყარო

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება
ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

არის ქვეპროგრამა ახალი?

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის მიზანია წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მოქალაქეების
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების
ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის
შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა.
ამისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში
გათვალისწინებულია წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მოქალაქეების
სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და
გადაუდებელი სტაციონალური
ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის
თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის
რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული
ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო
ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-
იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია,
ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური
თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-
ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის
ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში
ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და
მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და
სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ
ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ
არის გათვალისწინებული საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო
მომსახურების ღირებულება
თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება

                         450,0                          470,0                          485,0                                                                                                                                          495,0



1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების
გეგმიური და გადაუდებელი
სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები,
მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან
ცხვირის რინოპლასტიკის
რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები,
(სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო
მომსახურება-იოდოთერაპია,
რადიოსიხშირული აბლაცია,
ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური
თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-
ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის
ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში
ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და
მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და
სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ
ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ
არის გათვალისწინებული საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო
მომსახურების ღირებულება
თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება
წელიწადში ერთხელ,  რომელიც
განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის
პროგრამით ან სხვა გზით
გათვალისწინებული დაფინანსების
გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის
მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით
არაუმეტეს -1000 ლარი.

X

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2021
წელი)

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

X X X



დასახელება
2020 წელი
(საბაზისო) 2021წელი

პროგრამით მოსარგებლე
ბენეფიციარების თანადგომა
და გაუმჯობესებული
ჯანმრთელობა

ბენეფიციართა
რაოდენობა

1224 1500 რაოდენობა 20%

ჯანმრთელობი
სა და

სოციალური
დაცვის

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შუალედური
შედეგი (OUTPUT)

შედეგის ინდიკატორები
ზომის

ერთეული
გეგმიური
გადახრა

მონაცემთა
წყარო

მეთოდოლოგია რისკი



06 02 08

კი არა

2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი

                            42,0                             44,0                             46,0                             48,0

                          42,0                           44,0                           46,0                           48,0

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სხვა

სულ ქვეპროგრამა

მ.შ. კაპიტალური პროექტები
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2020  წელს მომხდარი  ხანძრის, სტიქიის -
მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის,
წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის,
ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების,
გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების
შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ
საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება
განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს -  2000 ლარი.
დახმარება ვრცელდება 2020  წლის 1 დეკემბრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის
შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“  2020 წლის ბიუჯეტით
გათვალისწინებული   ერთჯერადი დახმარება.

დაფინანსების წყარო

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება
ქვეპროგრამა:

სოციალური პროგრამები

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

ქვეპროგრამის დასახელება:
სტიქიის, ხანძრის  შედეგად დაზარალებულ

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ
მოქალაქეთა დახმარება

არის ქვეპროგრამა ახალი?

თუ ქვეპროგრამა ახალია, ვინ წარმოადგინა?

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

2021 2022 2023 2024

                            42,0                             44,0                             46,0                             48,0

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში
გათვალისწინებულია 2020  წელს მომხდარი
ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის,
ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის,
კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის,
წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის)
წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის,
გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის,
დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი
სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი
წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის,
ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და
ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის
მოვლენების შედეგად დაზარალებული,
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ
საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული
ზარალის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის
დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად
არაუმეტეს -  2000 ლარი.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2020  წელს მომხდარი  ხანძრის, სტიქიის -
მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის,
წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის,
ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების,
გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების
შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ
საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება
განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს -  2000 ლარი.
დახმარება ვრცელდება 2020  წლის 1 დეკემბრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის
შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“  2020 წლის ბიუჯეტით
გათვალისწინებული   ერთჯერადი დახმარება.



1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

X X X X

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა  სტიქიის შედეგად
დაზიანებული ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი
(2021 წელი)

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

2020 წელს მომხდარი  ხანძრის, სტიქიის -
მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის,
ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის,
ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის)
წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის,
გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის,
დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი
სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი
წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის,
ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და
ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის
მოვლენების შედეგად დაზარალებული,
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ
საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული
ზარალის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის
ერთჯერადი დახმარება



დასახელება
2020 წელი
(საბაზისო)

2021 წელი

პროგრამით მოსარგებლე
ბენეფიციარების თანადგომა
სტიქიის შედეგად
დაზიანებული ქონების
მდგომარეობის

ბენეფიციართა
რაოდენობა

150 160 რაოდენობა 14%

ჯანმრთელობი
სა და

სოციალური
დაცვის

სამსახური

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

მოსალოდნელი შუალედური
შედეგი (OUTPUT)

შედეგის ინდიკატორები
ზომის

ერთეული
გეგმიური
გადახრა

მონაცემთა
წყარო

მეთოდოლოგია რისკი



# დასახელება რაოდენობა

ერთეულის
დაფინანსების

მოცულობა
ლარებში

სულ თანხა

სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური
მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში
დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით
და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება

157 0,25 39,25

დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება 5 0,5 2,5

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო
სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება 18 0,35 6,3

დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება 4 0,5 2

ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება 136 0,5 68

ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება
სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 400 0,1 40

მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება 70 0,25 17,5

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და
პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის
დახმარება

45 1,8 81

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარების
ქვეპროგრამის 2021 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

ათას ლარში

თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და
პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის
დახმარება

45 1,8 81

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის
დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა

58 0,3 17,4

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის
მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო
პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება

166 0,35 58,1

სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის
მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს 26 0,35 9,1

 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული
მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის
ოჯახის ( ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის
მიუხედავად) ფულადი დახმარება

4 1,8 7,2

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის,
პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან
საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური
უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების
გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის
მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში
არაუმეტეს  150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800
ლარისა.

15 1,8 27



ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი
საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის
ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150
ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.

2 1,8 3,6

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის
დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის
დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო
კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი

3 0,2 0,6

2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ
სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი
ბავშვის დახმარება

28 0,1 2,8

სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური
მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში
დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით,
პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება

4 0,3 1,2

სადღესასწაულოდ  (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ
ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა
ერთიან ბაზაში 65000-მდე ქულის ჩათვლით
რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და
მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს
გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე
ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის
კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს
არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.

30 0,5 15

ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის
(ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა
სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.

40 0,5 20
ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის

(ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა
სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.

40 0,5 20

ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის
დახმარება 5 0,5 2,5

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება 35 0,3 10,5

ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება 50 0,2 10

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით
აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან
სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული
ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა
საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში- ყოველთვიურად
150 ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი.

2 1,8 3,6

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება,
რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწასებულებებში და მათი სოციალური
მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების,
უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის,
პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება
განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000
ლარისა.

3 2 6

ჯამი: 1306 451,15


