
 

s a q a r T v e l o  
ozurgeTis municipalitetis sakrebulo 

 
(q. ozurgeTi kostavas q. #1 tel. 27-45-25) 

q. ozurgeTi                                              25 dekemberi 2013 weli 
 

gankarguleba #102 
 

 
ozurgeTis municipalitetis biujetidan socialuri daxmarebis gacemisa da miRebis 
wesis damtkicebis Sesaxeb~ ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2012 wlis 27 

dekembris #42 dadgenilebaSi cvlilebis Setanis Sesaxeb~, ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulos dadgenilebis misaRebad sajaro administraciuli 

warmoebis dawyebis Taobaze 
 

 ,,adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb” saqarTvelos organuli kanonis 43_e 
muxlis me_3 punqtis ,,b” qvepunqtis da ,,saqarTvelos zogadi administraciuli 
kodeqsi”_s 103-e muxlis, 106_e muxlis pirveli da meore nawilebis Tanaxmad: 

 1. daiwyos sajaro administraciuli warmoeba `ozurgeTis municipalitetis 
biujetidan socialuri daxmarebis gacemisa da miRebis wesis damtkicebis Sesaxeb~ 
ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2012 wlis 27 dekembris #42 dadgenilebaSi 
cvlilebis Setanis Sesaxeb~, ozurgeTis municipalitetis sakrebulos dadgenilebis 
misaRebad. 

 2. `ozurgeTis municipalitetis biujetidan socialuri daxmarebis gacemisa da 
miRebis wesis damtkicebis Sesaxeb~ ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2012 wlis 
27 dekembris #42 dadgenilebaSi cvlilebis Setanis Sesaxeb~, ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulos dadgenilebis proeqti da cnoba sajaro 
administraciuli warmoebis dawyebis Sesaxeb (Tan erTvis) gamoqveyndes ,,saqarTvelos 
zogadi administraciuli kodeqsi”_s 55-57-e muxlebiT gaTvaliswinebuli wesis 
Sesabamisad. 

3. gankarguleba dainteresebuli piris mier SeiZleba gasaCivrdes ozurgeTis 
raionul sasamarTloSi (mis: q. ozurgeTi, i.sioriZis q.14) misi oficialuri 
gacnobidan erTi Tvis vadaSi. 

4.  gankarguleba ZalaSia gamoqveynebisTanave. 
 
  
 

sakrebulos Tavmjdomare:                      avTandil surgulaZe                             
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cnoba 

 
`ozurgeTis municipalitetis biujetidan socialuri daxmarebis gacemisa da 

miRebis wesis damtkicebis Sesaxeb~ ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2012 
wlis 27 dekembris #42 dadgenilebaSi cvlilebis Setanis Sesaxeb~, ozurgeTis 
municipalitetis sakrebulos dadgenilebis misaRebad sajaro administraciuli 

warmoebis dawyebis Taobaze 
  

 
 ozurgeTis municipalitetis sakrebulos aparati aRniSnavs, rom sakrebuloSi 

dawyebulia sajaro administraciuli warmoeba `ozurgeTis municipalitetis 
biujetidan socialuri daxmarebis gacemisa da miRebis wesis damtkicebis Sesaxeb~ 
ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2012 wlis 27 dekembris #42 dadgenilebaSi 
cvlilebis Setanis Sesaxeb~, ozurgeTis municipalitetis sakrebulos dadgenilebis 
misaRebad. 

 dadgenilebis miRebis vadaa 2014 wlis 22 ianvari. 
 dainteresebul fizikur da iuridiul pirebs `ozurgeTis municipalitetis 

biujetidan socialuri daxmarebis gacemisa da miRebis wesis damtkicebis Sesaxeb~ 
ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2012 wlis 27 dekembris #42 dadgenilebaSi 
cvlilebis Setanis Sesaxeb~, ozurgeTis municipalitetis sakrebulos dadgenilebis 
proeqtTan dakavSirebiT sakuTari mosazrebebi SeuZliaT warmoadginon 2014 wlis 20 
ianvramde, ozurgeTis municipalitetis sakrebulos aparatSi, misamarTze: q. ozurgeTi, 
m. kostavas q. #1. ozurgeTis municipalitetis sakrebulo, administraciuli Senobis 
me_2 sarTuli. (pasuxismgebeli piri paata burWulaZe, sakrebulos aparatis ufrosi. 
tel: 27_55_20.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

პროექტი 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

ქ. ოზურგეთი ............. დეკემბერი 

2013 წელი 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №42 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 
 
 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის შესაბამისად, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ: 
 

დ ა ა დ გ ი ნ ა 
 
 მუხლი 1. შევიდეს ცვლილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური 

დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2012 წლის 27 დეკემბრის №42 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 31/12/2012 სარეგისტრაციო კოდი 

280010000.35.113.016117,) და დადგენილებით დამტკიცებული  წესის: 

1. მე-7 მუხლის 2.4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2.4  დამხარების მსურველებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 57 001-დან 150 001-მდე შეუძლიათ 

სამედიცინო საჭიროებისათვის მოითხოვონ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით, ხოლო 

სამედიცინო შემთხვევის დროს სამედიცინო დაწესებულებაში თანხა გადაირიცხოს მხოლოდ იმ 

მოქალაქეებზე, რომელთა ნოზოლოგიების ანაზღაურება არ ხდება არცერთი პროგრამით (როგორც სრული 

დაფინანსება, ასევე თანაგადახდა), გარდა საყოველთაო ჯანდაცვით არანაზღაურებადი შემთხვევისა. 

ერთჯერადად გადარიცხული თანხა შეადგენს ინვოისით მოთხოვნილი თანხის ნახევარს, მაგრამ არაუმეტეს 

500 ლარისა.“ 

2. ამოღებული იქნეს მე-9 მუხლი. 

3. მე-10 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებთაც ჰყავთ ოთხი და 

მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, უფლება აქვთ მიიღონ ყოველთვიური ფულადი დახმარება, თუკი ისინი 

რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და თუ მათი 

სარეიტინგო ქულაა 57.001-დან 150.001 -მდე, თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით. 

 2. მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა აქვთ 0-დან 57.001-ის ჩათვლით, 

წელიწადში სამჯერ მიეცემათ 100-ლარიანი დახმარება.“ 

4. ამოღებული იქნეს მე-16-ე მუხლი. 

         მუხლი 2.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                   ავთანდილ სურგულაძე 
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