„სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამსახურის 2022 წლის მიზნობრივი სოციალური პროგრამის დამტკიცების შესახებ“

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 63 -ე მუხლის შესაბამისად, განიხილა „სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2022წლის მიზნობრივი სოციალური
პროგრამისა და სოციალური დახმარების გაწევის წესის დამტკიცების საკითხი და
გადაწყვიტა
1. დამტკიცებული

იქნას

„სამტრედიის

მუნიციპალიტეტის

მერიის

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური დაცვის სამსახურის 2022 წლის მიზნობრივი სოციალური პროგრამა და სოციალური
დახმარების გაცემის წესი (დანართი 1) და 2022 წლის მიზნობრივი სოციალური პროგრამის
ღონისძიებათა ხარჯები (დანართი 2).
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

ნუგზარ ჯამბურია

დანართი N1

სოციალური პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესი
ეს წესი განსაზღვრავს სამტრედიის მუნიციპალიტეტში (შემდგომში - მუნიციპალიტეტი)
რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის (სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრებ),
აგრეთვე

სამტრედიის

მუნიციპალიტეტში

დროებით

რეგისტრირებულ

დევნილი

მოსახლეობისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს,
მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში
დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობას.

წარმოსადგენი

მუხლი 1. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება;
1.მოქალაქეთა

სამედიცინო

დაფინანსება

-

მოქალაქე,

რომელიც

დაავადებულია

გულსისხლძარღვთა დაავადებით, ონკოლოგიური დაავადებით, გინეკოლოგიური დაავადებით და
ასევე სხვა სიცოცხლისათვის საშიში დაავადებით და საჭიროებს გადაუდებელ ოპერაციას,
ქიმიოთერაპია, კოქსართროზი, გონართროზი, ანევრიზმა, თრომბოფლებიტი და ასევე სხვა
დაავადებებისქირულგიული და კონსერვატიული მკურნალობა , სამკურნალო სარეაბილიტაციო
პროცედურები;
ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს, შშმპ და ომის
ვეტერანები, 1.00 დან-500 ლარის ჩათვლით დაფინანსდება 100 %, 500-1000 ლარის ჩათვლით 500
ლარით, 1000 ლარის ზემოთ 600 ლარით;

ბ) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულაა 100000 დან 200000 ის ჩათვლით1.00 დან 1000
ლარის ჩათვლით დაფინანსდება 90 %, მაგრამ არაუმეტეს 500 ლარით, 1000 ლარის ზემოთ 600
ლარით;
გ) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულაა200000 ის ზევით ან არ არიან
რეგისტრირებული სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში 100 დან 1000 ლარის
ჩათვლით დაფინანსდება 80 %, არაუმეტეს 500 ლარის, 1000 ლარის ზემოთ 600 ლარით;
2. მოქალაქეთა სამედიცინო გამოკვლევის დაფინანსება - მოქალაქეები, რომლებიც საჭიროებენ
სხვადასხვა სამედიცინო გამოკვლევებს, დიაგნოსტიკას, კომპიუტერულ კვლევას, მაგნიტურრეზონანსულ კვლევას, PET (პოზიტრონულ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია) კვლევას.
ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს, შშმპ და ომის
ვეტერანები, 1.00 დან -800 ლარის ჩათვლით მაქსიმუმ 300 ლარით, 800 ლარის ზემოთ 400 ლარით’
ბ) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულაა 100000 დან 200000 ის ჩათვლით1.00 დან 800
ლარის ჩათვლით დაფინანსდება 90 %, მაქსიმუმ 300 ლარით, 800 ლარის ზემოთ 400 ლარით.
გ) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს
მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულაა200000-ის ზევით ან არ არიან
რეგისტრირებული სოციალურ მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში 100 დან 800 ლარის
ჩათვლით დაფინანსდება 80 %, მაქსიმუმ 300 ლარით 800 ლარის ზემოთ 400 ლარით.
დ) PET (პოზიტრონულ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია)-კვლევა დაფინანსდება 500
ლარით;
მერიაში წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე, (განმცხადებელი: მოსარგებლე ან მისი
შვილი,მშობელი, მეუღლე);
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) დახმარების მიმღების (პაციენტის) პირადობის მოწმობის
ასლი;
დ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფ N100);
ე) ანგარიშ ფაქტურა, კალკულაცია და ფორმა 100 სამედიცინო დაწესებულებიდან.
ვ) სოციალური მომსახურეობის სააგენტოდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი;
3.ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით სამედიცინო დაწესებულების
შესაბამის ანგარიშზე.
მუხლი 2 .მარტოხელა მშობლების დახმარება;
1. ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ მარტოხელა მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან
სამოქალაქო რეესტრში. ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში მიიღებენ 150 ლარიან დახმარებას, ორი
შვილის შემთხვევაში 200 ლარიან დახმარებას, სამი და მეტი შვილის შემთხვევაში 300 ლარიან
დახმარებას (შვილის ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 18 წელს)
2. მერიაში წარმოსადგენი დოკუმენტებია:

ა) მარტოხელა მშობლის განცხადება მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის ასლი.
გ) შვილების დაბადების მოწმობის ასლები;
დ) ცნობამარტოხელა მშობლის შესახებ;
3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.
მუხლი 3. სტუდენტების დახმარება
1. უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს 500 (ხუთასი) ლარით გაეწევათ დახმარება
ერთჯერადად;
ა) დედ-მამით ობოლი ოჯახებიდან.
ბ)მრავალშვილიანი (4 და მეტიშვილიანი) ოჯახებიდან;
გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65 000- ჩათ.
სარეიტინგო ქულა.
2.სტუდენტებმა მერიაში უნდა წარმოადგინონ:
ა) ცნობა უმაღლესისასწავლებლიდან
სწავლის შესახებ;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ და ,,ბ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში შესაბამისი სტატუსის
დამადასტურებელი დოკუმენტი;
დ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში სოციალური
მომსახურებისსააგენტოდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრაციის ამონაწერი;
3.ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე
მუხლი 4. უდედმამო ბავშვების დახმარება
მოსარგებლე 18 წლამდე ბავშვები, რომლებსაც გარდაეცვალა მშობლები, ან ბავშვები, რომელთა
მშობლების ადგილსამყოფელი უცნობია და ზრდის მეურვე ან მზრუნველი:
1. უდედმამო ბავშვებზე 0-დან 18 წლის ჩათვლით დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად, ყოველ
ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.
2. უდედმამო 0-დან 18 წლის ჩათვლით ბავშვის მეურვემ/მზრუნველმა სამტრედიის
მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს განყოფილებიდან ბავშვის მეურვის ვინაობის
შესახებ;
დ) ბავშვის ან/და ბავშვების პირადობის და დაბადების მოწმობების ასლები;
ე) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.
4. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე .
მუხლი 5. ახალშობილთა დახმარება;
1.

ერთჯერად (თითო ბავშვზე) 100 (ასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ პირველი და მეორე შვილი.
2. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-3 შვილი ერთჯერად
დაფინანსებას მიიღებენ 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

3. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-4 შვილი ერთჯერად
დაფინანსებას მიიღებენ 250 ლარის ოდენობით.
4. . მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-5 შვილი და მეტი
ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 400 ლარის ოდენობით.
5. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ ტყუპები დაფინანსებას
მიიღებენ თითოეულ შვილზე: პირველი და მეორე შვილისა და მეორე და მესამე შვილის შეძენის
შემთხვევაში 200 ლარს, მესამე და მეოთხე შვილის და მეტის შემთხვევაში 400 ლარს.
დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:
ა) განცხადება მერის სახელზე;
ბ) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;
გ)შვილების დაბადების მოწმობებისასლები;
დ) ქორწინების მოწმობის ასლი.
ე) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.
ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, განმცხადებლის მიერ ბანკში გახსნილ
პირად ანგარიშზე.
6. ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება გაიცემა, თუ ახალშობილი დაიბადა 2021 წლის 1
სექტემბრის შემდეგ და დახმარება არ აქვს აღებული;
მუხლი 6. ხანდაზმულთა დახმარება;
1. ერთჯერად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, დაფინანსებას მიიღებენ სამტრედიის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც
შეუსრულდათ 100 და მეტი წელი.
2. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ (ოჯახის წევრმა მეუღლემ, შვილმა, შვილიშვილმა) უნდა
წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:
ა) განცხადება მერის სახელზე;
ბ) ოჯახის წევრის (მეუღლე, შვილის, შვილიშვილის) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ბენეფიციარის პირადობის მოწმობის ასლი;
დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.
ე) სოციალურ მომსახურეობის სააგენტოდან, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი;
3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.
მუხლი 7. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ფინანსური დახმარება;
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 1000 ლარიან ფულად სოციალურ დახმარებას და
ასევე 200 ლარიან სასაქონლო ფორმით დახმარებას მიიღებენ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები
(9 მაისის დღესასწაულზე);
2. ომის მონაწილემ ან ოჯახის წევრმა (მეუღლე, შვილი, შვილიშვილი) მერიაში უნდა
წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა) განცხადება მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ომის მონაწილის პირადობის მოწმობის
ასლი.
დ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
ე) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.

3. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.
მუხლი 8. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა
(ვეტერანთა) სოციალური დახმარება;
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 300 ლარიან სოციალურ დახმარებას მიიღებენ
შემდეგი კატეგორიის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახები და ომის მონაწილეები.
ა) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ პირები;
ბ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შედეგად
გარდაცვლილთა ოჯახები;
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 200 ლარიან სოციალურ დახმარებას მიიღებენ
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, მარჩენალ დაკარგულები, მეორე
მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული, სხვა ომის მონაწილეები, რომლებიც
წარმოადგენენ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 200000-ის
ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.
3. მერიაში წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
ა) განცხადება მერის სახელზე;
ბ)პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ომის ვეტერანის და შშმპ სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
დ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „2 „ პუნქტის შემთხვევაში სოციალური მომსახურების
სააგენტოდან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის
ამონაწერი.
მუხლი 9. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება;
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება:
ა) უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.
ბ)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების
სარიტუალო მომსახურება;
გ), მრავალშვილიანი სოციალურად დაუვცელი უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახიდან
გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურება.
2. მერიაში წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
ა) დაკრძალვის ხარჯის მიმღები(მეუღლე, შვილი, მშობელი) პირის განცხადება მერის
სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) გარდაცვალების მოწმობის ასლი;
დ) იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობის ასლი;
ე) ინფორმაცია მერის წარმომადგენლისაგან გარდაცვლილის უპატრონობის შესახებ;
ვ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.
3. თანხა გაიცემა 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
4. ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.
მუხლი 10. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა
სარიტუალო

თანხა

მ.შ.

ტრანსფერით

მომსახურებისთვის- 5,0 ათ.ლარი)

0,8

(მათ

შორის

covid-19

გარდაცვლილთა

1.ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან
ანაზღაურდება
მუნიციპალიტეტში
რეგისტრირებულ
საქართველოს ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა, სხვა ომის მონაწილეთა და მე-2 მსოფლიო
ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი 250 ლარის ოდენობით.
2.მერიაში წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
ა) დაკრძალვის ხარჯის მიმღები პირისგან განცხადება მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) გარდაცვალების მოწმობის ასლი;
ვ) გარდაცვლილი ომის მონაწილის მოწმობის ასლი;
ზ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.
3.ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარისწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.
მუხლი 11. ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების
მონაწილეთა და გარდაცვლილ ოჯახის წევრთა ფინანსური დახმარება;
1.ითვალისწინებს ჩერნობილის მონაწილეთა და გარდაცვლილ ოჯახის წევრთა ერთჯერად
ფინანსურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით, 26 აპრილს.
2. მერიაში წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
ა) განცხადება მერის სახელზე;
ბ).პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ჩერნობილის მონაწილის დამადასტურებელი მოწმობის
ასლი;
დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.
3.ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.
მუხლი 12. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება;
ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო
პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარებას, თითოეულისათვის 200 ლარის
ოდენობით ყოველთვიურად ;
2. მერიაში წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე (განმცხადებელი: მოსარგებლე ან მისი შვილი,
მშობელი, მეუღლე).
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) დახმარების მიმღების (ბენეფიციარის) პირადობის მოწმობის ასლი;
დ) ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100;
ე) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.
3.ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე.
მუხლი 13. ლეიკემიით, ცერებრალური დამბლით , დიაბეტით დაავადებულდა
სინდრომის ბავშვთა ფინანსური დახმარება.
1.ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა ფინანსური დახმარება;

დაუნის

ითვალისწინებს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა (18 წლამდე) აღრიცხვას და ყოველთვიურ
დახმარებას 200 ლარის ოდენობით;
2. ცერებრალური დამბლით დაავადებულბავშვთა (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება;
ითვალისწინებსცერებრალურიდამბლითდაავადებულბავშვთა (18 წლამდე)
აღრიცხვასდაყოველთვიურდახმარებას 50 ლარისოდენობით;

3. დაუნისსინდრომის მქონებავშვების (18 წლამდე) ფინანსურიდახმარება;
ითვალისწინებსდაუნისსინდრომის მქონებავშვებისყოველთვიურდახმარებას 50
ლარისოდენობით.
4.
დიაბეტითდაავადებულთააუტისტური სპექტრის ბავშვების (18 წლამდე)
ფინანსურიდახმარება;
ითვალისწინებსდიაბეტითდაავადებულიბავშვებისყოველთვიურდახმარებას 50 ლარისოდენობით.
5.
ნივთიერებათაცვლისმოშლითმიმდინარედაავადებები,
ჰიპერალანინემიადასხვაიშვიათიდაავადებისმქონებავშვები (18 წლამდე) ფინანსურიდახმარება;
ითვალისწინებსაღნიშნულიდაავადებითდაავადებულიბავშვებისყოველთვიურდახმარებას 50
ლარისოდენობით.
6.

მერიაშიწარმოსადგენიდოკუმენტებია: ა) განცხადებამერისსახელზე;

ბ) განმცხადებლის (მშობლების, მეურვის ) პირადობისმოწმობისასლი;
გ) ბენეფიციარისდაბადებისმოწმობისასლიანპირადობისმოწმობისასლი;
დ) ექიმისმიერგაცემულიფორმა 100;
ე) განმცხადებლისსაბანკოანგარიში.
6.ანაზღაურებამოხდებაუნაღდოანგარიშსწორებისფორმითბანკშიგახსნილპირადანგარიშზე.
მუხლი 14. მრავალშვილიანიოჯახებისდახმარება;
1.
ითვალისწინებსმრავალშვილიანოჯახებისდახმარებასყოველთვიურადთითოეულბავშვზე
30ლარისოდენობით (18 წლამდეასაკის 4 დამეტიშვილისათვის).
2.
დახმარებისმისაღებადმოქალაქემუნდაწარმოადგინოსშემდეგისახისდოკუმენტაცია:
ა) განცხადებამერისსახელზე;
ბ)
მშობლებისპირადობისმოწმობისასლი;განსაკუთრებულშემთხვევაშიოჯახისწარმომადგენლისპირა
დობისმოწმობისასლი;
გ) შვილებისდაბადებისმოწმობებისანპირადობისმოწმობებისასლები; დ)
განმცხადებლისსაბანკოანგარიში.
3.

ანაზღაურებამოხდებაუნაღდოანგარიშსწორებისფორმითბანკშიგახსნილპირადანგარიშზე.

მუხლი 15. 2008 წლისაგვისტოსომშიგარდაცვლილმეომართაოჯახებისფინანსურიდახმარება;
1.ითვალისწინებს 2008 წელსგარდაცვლილმეომართაოჯახისწევრებისერთჯერადადდაფინანსებას
1000 ლარით;
2.

მერიაშიწარმოსადგენიდოკუმენტებია:

ა) დაკრძალვისხარჯისმიმღები (მეუღლე, შვილი, მშობელი) პირისგანცხადებამერისსახელზე;
ბ) განმცხადებლისპირადობისმოწმობისასლი;
გ) გარდაცვალებისმოწმობისასლი;
დ) გარდაცვლილიომისვეტერანისმოწმობისასლი;
ე) განმცხადებლისსაბანკოანგარიში.

3.ანაზღაურებამოხდებაუნაღდოანგარიშსწორებისფორმითბანკშიგახსნილპირადანგარიშზე.
მუხლი 16. შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირებისდახმარება;
1.
ერთჯერადიფინანსურიდახმარებაგაეწევათმკვეთრადშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონ
ემხედველობა სმენადაქვეითებულმოქალაქეებს 200 ლარისოდენობით;
2.
ერთჯერადიფინანსურიდახმარებაგაეწევათ, შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებს,
რომლებიცვერახერხებენდამოუკიდებლადგადაადგილებას,
ასევეშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებს: ეპილეფსია, გონებრივიჩამორჩენილობა
(დაუზუსტებელი), მკვეთრადშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებს,
რომლებიცდაავადებულიაცეროზით-150 ლარისოდენობით.
3.
ერთჯერადიფინანსურიდახმარებაგაეწევათმკვეთრადშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპ
ირებსდაასევეფსიქონერვულიდაშიზოფრენიითდაავადებულშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპ
ირებს, 100 ლარისოდენობით;
4.ერთჯერადიფინანსურიდახმარებამიეცემათშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონებავშვებს 18
წლამდე 200 ლარისოდენობით;
5.ერთჯერადიფინანსურიდახმარებამიეცემათლეიკემიით,
ცერებრალურიდამბლითდადაუნისსინდრომითდაავადებულ 18 წლისზემოთმოქალაქეებს 200
ლარისოდენობით;
6.
ავთვისებიანისიმსივნური (IIIდა IV სტადია)
დაავადებისმქონემოაქლაქეებიერთჯერადადდაფინანსდება 150 ლარით.
7.
შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებისოჯახისწევრმაანშეზღუდულიშესაძლებლობის;
მქონე პირების
წარმომადგენელმა (მეურვემ/მზრუნველმა)
მუნიციპალიტეტშიუნდაწარმოადგინოს:
ა) განცხადებამუნიციპალიტეტისმერისსახელზე;
ბ) განმცხადებლის (ბენეფიციარი, მშობლის, მეურვის) პირადობისმოწმობისასლი;
გ) შეზღუდულიშესაძლებლობისდამადასტურებელიმოწმობისასლი;
დ) ბანკშიგახსნილიპირადიანგარიში;
ე) ცნობაჯანმრთელობისმდგომარეობისშესახებ (ფორმა №100);
ვ) შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირისპირადობის (დაბადებისმოწმობის) ქსეროასლი.
8.ანაზღაურებამოხდებაუნაღდოანგარიშსწორებისფორმითბანკშიგახსნილპირადსაბანკოანგარიშზე
.
9.თუბენეფიციარსდახმარებისმიღებისუფლებააქვსამმუხლის „1“, „2“, „3“, „4“, „5“
„6“პუნქტითგათვალისწინებულიერთდროულადერთზემეტისაფუძვლით,
დახმარებამიეცემამხოლოდერთისსაფუძვლით, მათშორისმაქსიმალურითანხისუპირატესობით.

მუხლი 17. ერთჯერადიდახმარებაგანსაკუთრებულშემთხვევაში;

1. მოქალაქეები, რომლებიცარიანმარტოხელები, ფსიქიურადდაავადებულები,
შეჭირვებულები, არასაპენსიოასაკის,
ჯანმრთელობისმდგომარეობისგამოარიანშრომისუუნარონიმერიაშიშექმნილიკომისიისგადა
წყვეტილებისსაფუძველზემიეცეთყოველთვიურიფინანსურიდახმარება 30
ლარისოდენობით.

2. სამტრედიისმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულსაზღვრებშიმცხოვრებოჯახებს,
რომელთაცდაეწვათსაცხოვრებელისახლი 2022 წელს, ან
2021წლისდეკემბრისთვეშიდაარაუღიათდახმარება,
ერთჯერადიფინანსურიდახმარებისოდენობაგანესაზღვროთმერიაშიშექმნილიკომისიისმიერ,
სიმძიმისმიხედვით 500- 3 000 ლარისოდენობით.
3. სამტრედიისადმინისტრაციულისაზღვრებშიმცხოვრები, ოჯახები,
რომლებიცწარმოადგენენრისკისქვეშ (ენგრევათსაცხოვრებელისახლი,
საჭიროებენგადაუდებელმინიმალურსარემონტოსამუშაოებისჩატარებას),
უკიდურესმდგომარეობაშიმყოფოჯახებსრომელთაცარანაირიშემოსავალიარგააჩნიათოჯახის
სარჩენად, ასევემოქალაქეებს,
რომლებიცარიანჯანმრთელობისმხრივუკიდურესადმძიმემდგომარეობაში,
დახმარებისოდენობაგანესაზღვროსმერიაშიშექმნილიკომისიისმიერ, სიმძიმისმიხედვით100დან 1000 ლარისჩათვლით
3.1.
სამტრედიისმუნიციპალიტეტისსოფელდიდიჯიხაიშისსასწავლოცენტრის
(პროფესიულიკოლეჯის)
საერთოსაცხოვრებელშიმოცხოვრებიაფხაზეთიდანიძულებითგადაადგილებულიოჯახებისწ
ყალმომარებისათვისწყლისელექტროტუმბოსდაძრავისდაცვისსისტემის
ძრავისდამცავიყუთისშესყიდვა.
4.აღნიშნულიდახმარებებისმისაღებად, ოჯახმა/მოქალაქემუნდაწარმოადგინოს:
ა) განცხადებამუნიციპალიტეტისმერისსახელზე;
ბ) პირადობისმოწმობისასლი;
გ) ბანკშიგახსნილიპირადიანგარიშისმონაცემები;
დ) ცნობაშესაბამისიტერიტორიულიორგანოდანსაჭიროებისშემთხვევაში;
ე) ამმუხლის „2“ პუნქტისშემთხვევაშიცნობასახანძრო-სამაშველოსამსახურიდან;
ვ) ცნობასამედიცინოდაწესებულებიდან
ზ). ანაზღაურებამოხდებაუნაღდოანგარიშსწორებისფორმით,
ბანკშიგახსნილპირადსაბანკოანგარიშზე.
მუხლი 18.
სოციალურადდაუცველიპოლიტიკურირეპრესიებისმსხვერპლთაფინანსურიდახმარება

1.ერთჯერადიმატერიალურიდახმარება 150 ლარისოდენობით,
გაეწევათსოციალურადდაუცველი,
პოლიტიკურირეპრესიებისმსხვერპლადაღიარებულპირებსდაოჯახისწევრებს,
რომელთასარეინტიგოქულაშეადგენს 0-200000 მდე
2.
.მერიაშიწარმოსადგენიდოკუმენტებია: ა) განცხადებამერისსახელზე;
ბ) პირადობისმოწმობისასლი;
გ)სოციალურიმომსახურეობისსააგენტოდან,
სოციალურადდაუცველიოჯახებისმონაცემთაერთიანბაზაშირეგისტრაციისამონაწერი,
რომელშიცმუდმივსაცხოვრებელადმითითებულიიქნებასამტრედიისმუნიციპალიტეტისტერ
იტორია;
დ) სოციალურმომსახურეობისსააგენტოსმიერგაცემულიცნობა,
რომპირიწარმოადგენსპოლიტიკურირეპრესიებისმსხვერპლსდაოჯახისწევრს.

მუხლი 19.
სოციალურადდაუცველიდასხვაგანსაკუთრებულშემთხვევაშიმოქალაქისბინისქირით
უზრუნველყოფა.
განსაკუთრებულშემთხვევაშიმოქალაქისბინისქირითუზრუნველყოფა 100 ლარისოდენობით.
მუხლი 20. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შეაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე მომუშავე
ორგანიზაციის ხელშეწყობა.
1. დღის ცენტრის კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსება და ასევე ტრანსპორტირების
დაფინანსება სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მოქმედი 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული
შეაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე მომუშავე ორგანიზაციის ხელშეწყობა. 2022 წლის
განმავლობაში თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები
(ელექტრო ენერგია, გაზი, წყალი) და ასევე ტრანსპორტირების დაფინანსება, ორგანიზაციის
მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე თანხა ჩაირიცხება მათ
ანგარიშზე. თანხა თვეში არაუმეტეს 1 050 ლარისა.
მუხლი 21. სამკერვალო საწარმო „გვირილა“-ში დასაქმებულ შშმ ქალების დახმარება
ტრანსპორტირების კუთხით.
მუხლი 22. სხვადასხვა სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების ხარჯები;
მუხლი 23. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების, მრავალშვილიანების,
შშმპ ღონისძიებების ტრანსპორტირების ხარჯები;
მუხლი 24. აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია
1.

აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს 2020 წლის 31 დეკემბერის ჩათვლით ქალაქ
სამტრედიაში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლის ჩათვლით
ბავშვების,რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD-10) კლასიფიკაციის მიხედვით
განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0-F84.9) ყოველთვიურ
დახმარებას 200 ლარის ოდენობით;

2.

მერიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
ა) მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების
მოწმობა,პასპორტი,იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი;
ბ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი
დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი, კანონიერი
წარმომადგენლის შემთხვევაში- აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
გ) ქალაქ სამტრედიაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი
(საინფორმაციო ბარათი);
დ) მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა
(ფორმა №IV-100/ა),რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის პროგრამის
განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს 2 თვით ადრე და მასში
მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისათვის
აუცილებელი,სულ მცირე ADOS-2 აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგი,
ADOS-2 ტესტირების შედეგი.
ე) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის

არსებობის შემთხვევაში);
ვ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის ბანკის ანგარიშის ამონაწერი.
მუხლი 25. სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის ორგანიზებაზე
პასუხისმგებლობა
1. მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების
გაცემის პროგრამით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის
ორგანიზებას
უზრუნველყოფს მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამსახური (შემდგომში –
სამსახური).
2. სამსახური პასუხისმგებელია დახმარების მიმღებთა (ბენეფიციართა) განცხადებებისა და
მათ მიერ წარმოდგენილი სრულყოფილი დოკუმენტაციის.
3. მე-17 მუხლის გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემის შემთხვევაში
სამსახური ამოწმებს მერიაში შემოსულ განცხადებებსთანდართულდოკუმენტაციასთან
ერთად. შემოწმების შემდგომ სრულყოფილი დოკუმენტაციისას, სამსახური მასალებს
გადასცემს შემდგომი განხილვისათვის მერის ბრძანების საფუძველზე შექმნილ კომისიას.
4. სამსახური უზრუნველყოფს ყოველთვიური დახმარების მიმღებთა ოჯახებში მომხდარი
ცვლილებების სისტემატიურ შემოწმებას, რის საფუძველზეც შეაქვს შესაბამისი შესწორებები
(დახმარების დანიშვნის გაუქმება, შეწყვეტა, აღდგენა) ბენეფიციართა საქმეში. ცვლილებებში
იგულისხმება ბენეფიციართა ახალი ოჯახების გამოვლენა ან გაუქმება, ოჯახის წევრთა
მატებაკლება, ბავშვების სრულწლოვანების დადგენა

და ა.შ.

მუხლი 26. კომისიის მიერ განცხადებების განხილვა

1. კომისია იქმნება სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, ამ წესის მე17მუხლით გათვალისწინებული დახმარების გაცემის განხილვის მიზნით, რომელიც
შეიმუშავებს შესაბამის დასკვნებს. კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის შემადგენლობა
განისაზღვრება მერის ბრძანებით.
2. კომისიის მუშაობა საჯაროა და მას შეიძლება დაესწროს ყველა დაინტერესებული პირი,
მათ შორის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების
წარმომადგენლები.
მუხლი 27. კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღება.
1. კომისიის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის განხილვისას ხელმძღვანელობს ამ
განკარგულებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა და საქართველოში
მოქმედი კანონმდებლობით.
მუხლი 28. სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება.
სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ხდება მერის
ბრძანების საფუძველზე. ამ წესის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული სოციალური
დახმარების გაცემის შემთხვევაში კომისიის დასკვნისა და მერის ბრძანების საფუძველზე.

დანართი

2

2022წლის მიზნობრივი სოციალური პროგრამის ღონისძიების ხარჯები
2022 წელი

(ათასი ლარი)

სოციალური პროგრამები

1087,8

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

230,0

ახალშობილთა დახმარება (მუხლი 5)

45,0

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება; (მუხლი 14)

185,0

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ
გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო თანხა მ.შ.
ტრანსფერით 0,8 (მუხლი 10) (მათ შორის covid-19
გარდაცვლილთა მომსახურებისთვის- 5,0 ათ.ლარი)

7,8

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ფინანსური
დახმარება; (მუხლი 7)

3,6

მთლიანი ერთჯერადი დახმარებები

846,4

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის
ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები

555,3

მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება; (მუხლი 1)

406,1

ასი წლის და მეტი ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა
დახმარება; (მუხლი 6)

2,0

შშმ პირების ფინანსური დახმარება; (მუხლი 16)

80,0

სოციალურად დაუცველი პოლიტიკური
რეპრესიების მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება
(მუხლი 18)
მიცვალებულთა სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება;
(მუხლი 9)

2,0

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის
მებრძოლთა (ვეტერანთა) სოციალური დახმარება
(მუხლი 8)
2008 წლის აგვისტოს ომში გარდაცვლილ მეომართა
ოჯახების ფინანსური დახმარება; (მუხლი 15)

20,0

ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის
აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების
მონაწილეთა ფინანსური დახმარება; (მუხლი 11)

9,2

სტუდენტების დახმარება; (მუხლი 3)

20

8,0

4,0

ერთჯერადი
დახმარება
განსაკუთრებულ
შემთხვევაში; (მუხლი 17 პუნქტი 2, 3)

20,0

მარტოხელა მშობელთა დახმარება (მუხლი 2)

4,0

ყოველთვიური დახმარებები

185,0

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას
დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება
(მუხლი 12)

110,0

დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ფინანსური დახმარება;
(მუხლი 4)

15,0

ლეიკემიით, ცერებრალური დამბლით , დიაბეტით
დაავადებულ და
დაუნის სინდრომის ბავშვთა
ფინანსური დახმარება.(მუხლი 13)
ერთჯერადი დახმარება განსაკუთრებულ
შემთხვევაში; (მუხლი 17. 1, პუნქ)

50,0

10,0

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ბინის ქირის
გადასახადი . მუხლი 20

6,0

18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბენეფიციარებზე მომუშავე ორგანიზაციის
ხელშეწყობა. (სუბსიდიის სახით) (მუხლი 20)

12,6

სამკერვალო საწარმო "გვირილა" -ში დასაქმებულ შშმ
ქალების დახმარება ტრანსპორტირების კუთხით.
(მუხლი 21)

3,0

სხვადასხვა სოციალურ კულტურულღონისძიებების ხარჯები (მუხლი 22)

0,5

სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის,
ხანდაზმულების,
მრავალშვილიანების,
შშმპ
ღონისძიებების
ტრანსპორტირების
ხარჯები
(მუხლი 23)
აუტისტური
სპექტრის
მქონე
ბავშვთა

4,0

რეაბილიტაცია (მუხლი 24.)

60

