
                    
 

 
(ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 27-45-25) 

 
ქ. ოზურგეთი          1 აპრილი,  2015 წელი 

 

 

 

განკარგულება N47 

                                                   

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და 

სოციალური დაცვის სამსახურის  გაწეული მუშაობის ანგარიშის შეფასების შესახებ 
 

 საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა.“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა.“ ქვეპუნქტისა 

და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  
 

 მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის 

საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ   შეფასდეს 

დამაკმაყოფილებლად. 

 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14). 

           

მუხლი 3. განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 
 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე:                 დავით დარჩია 

  

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და 

სოციალური დაცვის სამსახური 

2014 წლის  1 აგვისტოდან 31 დეკემბრის ჩათვლით გაწეული მუშაობის 

ანგარიში 
                                       

1) მოგახსენებთ, რომ სოციალური დაცვის განყოფილებას 2014 წლის 1 აგვისტოდან 31 

დეკემბრის ჩათვლით დაეწერა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 572 მოქალაქის 

განცხადება. აქედან, სოციალური დაცვის პროგრამის ფარგლებში დაკმაყოფილდა 386 მოქალაქის 

განცხადება შემდეგი მუხლების მიხედვით:  

 

ა. სამედიცინო მომსახურების პროგრამიდან, დახმარება დაეწია 170 მოქალაქეს, მათ შორის, 

სამედიცინო დაწესებულებებში მკურნალობა დაუფინანსდა 15 მოქალაქეს, ხოლო მკურნალობისა 

და მედიკამენტების შეძენისათვის ფინანსური დახმარება გაეწია 155 მოქალაქეს. 

ბ. დევნილი მოსახლეობის პროგრამიდან, ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 200 

ლარის ოდენობით (საშეშე მერქნის შესაძენად)  გაეწია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ 40 ოჯახს ( 120 წევრით). 

გ.  მრავალშვილიანი ოჯახთა დახმარების პროგრამიდან, დახმარება გაეწია 136 

მრავალშვილიან  (ოთხი და მეტი 18 წლამდე ) ოჯახს. აქედან  87 მრავალშვილიან ოჯახს 

რომელთა  სოციალური დახმარების ბაზაში სარეიტინგო  ქულა შეადგენს 57001 დან 150000-მდე, 

ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით, ხოლო 54 მრავალშვილიან ოჯახს, 

რომელთა  სოციალური დახმარების ბაზაში სარეიტინგო  ქულა შეადგენს 57001 - მდე წელიწადში 

3 -ჯერ 100 ლარის ოდენობით.  

სულ გახარჯულია 59 975 ლარი 

დ.  სტიქიური მოვლენების შედეგად და მძიმე საცხოვრებელ პირობებსჰი მყოფი ოჯახების 

დახმარების პროგრამიდან, დახმარება გაეწია 6 ოჯახს, აქედან 1 ოჯახისათვის (სოფელი შრომა) 

2000 ლარად შეძენილი იქნა საცხოვრებელი ხის შენობა ნაგებობა, 2 ოჯახს ხანძრის შედეგად 

დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი და გაეწიათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 

თითოეულისათვის 500 ლარის ოდენობით და  3 უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს ერიცხებათ 

ყოველთვიურად საცხოვრებელი ფართის ქირა. 

სულ გახარჯულია 6660 ლარი. 

ე.  ვეტერანთა დახმარების პროგრამიდან, დახმარება გაეწია 100 ლარის ოდენობით 

საქართველო ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ 19 ოჯახს. სულ 1900 ლარი, ხოლო 

სარიტუალო მომსახურეობისათვის კი  250 ლარის ოდენობით მატერიალური დახმარება გაეწია 4 

ოჯახს სულ 1000 ლარი.  



ვ. თირკმლის უკმარისობით დავადებულ პირთა დახმარების პროგრამიდან, დახმარება 

გაეწია 7 მოქალაქეს რომლებიც მკურნალობის კურსს გადიან სხვა ქალაქებში  მათი 

ტრანსპორტირების თვეში მიეცათ თანხა 120 ლარის ოდენობით.  სულ გახარჯულია -1440 ლარი. 

ზ. ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამიდან,  დახმარება გაეწია 200 ლარის ოდენობით 1 

მოქალაქეს. 

ხოლო იმ 137  შეჭირვებულ ოჯახებს,  რომლებმაც განცხადებით  მომართეს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობას სამედიცინო მომსახურების, ოპერაციული მკურნალობისა და 

ძვირადღირებული მედიკამენტების შესაძენად და ვერ აკმაყოფილებდნენ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ სოციალური პროგრამებიდან გაცემის 

პირობებს, დახმარება გაეწიათ გამგებლის სარეზერვო ფონდიდან  სულ 38 936 ლარი. 

 

2) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის განათლების განყოფილების საქმიანობა მოიცავს 

სასკოლო და სკოლისგარეშე, აგრეთვე სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებების 

მართვისათვის აქტუალური საკითხების განხილვას, მართვას და მონიტორინგს, აგრეთვე 

სხვადასხვა სააღმზრდელო და სასწავლო-შემეცნებითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და 

განხორციელებას არსებული რესურსების მაქსიმალური ჩართულობით. 

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  28 ადმინისტრაციულ ერთეულში ფუნქციონირებს 34 

სკოლამდელი დაწესებულება, მიმდინარე წელს   15 საბავშვო დაწესებულებას ჩაუტარდა 361 778 

ლარის სარემონტო სამუშაოები,  9 საბავშვო დაწესებულება განთავსებულია ტერიტორიული 

ერთეულის ადმინისტრაციულ შენობაში - რაც უარყოფით  გავლენას ახდენს ბავშვების აღზრდა-

განვითარებასა და უსაფრთხოებაზე და მიმდინარე 2015 წელს დაგეგმილია 3 საბავშვო ბაღის ( 

ჭანიეთი, ბახვის  და ბაღდადი) კაპიტალური მშენებლობა. 

2014 წლის 19 სექტემბერს მონაწილეობა მივიღეთ ოზურგეთის რაიონულ 

პროკურატურასთან  ერთად განხორციელებულ-დასუფთავების აქციაში. 

 საბავშვო ბაღების დაურიგდათ ანკეტა-კითხვარი რომელმაც დადო ნათელი სურათი იმისა თუ 

რა გაკეთდა, რაც უნდა გაკეთდეს და რა მოლოდინი აქვთ სამომავლოდ, რათა უკეტესად 

წარიმართოს კომპლექსური და კოორდინირებული მუშაობა.  

2014 წელს, ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით  შეკეთდა გურიანთის 

საჯარო სკოლის ერთი საკლასო ოთახი ღირებულებით 2 909 ლარის ოდენობით. 

  ნოემბრის თვეში გამოვაცხადეთ კონკურსი  შემოდგომის თემაზე სადაც გამოვლინდა აქტიური 

მონაწილეობისათვის 4 საბავშვო ბაღი და მათ გადაეცათ სიგელები და ფასიანი საჩუქრები - 83 

ლარის ოდენობით, ასევე ნოემბრის თვეში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში 



სკოლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი იუბილესათვის  დამზადდა სკოლის ბროშურები - 400 

ლარის ოდენობით.  

დეკემბრის თვეში სოციალურად შეჭირვებული ოჯახის ლამარა ბაბილოძის ობოლ 

შვილიშვილს მამუკა ბაბილოძეს მცხოვრები სოფელ ლიხაურში გადაერიცხა საწავლის საფასური 

თანადაფინანსებით 500 ლარის ოდენობით.  

3)  რაც შეეხება ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილებას იგი აქტიურად იყო ჩართული 

დასუფთავებისა და სპორტულ ღონიძიებებში. ასევე   ნოემბრის თვეში მუნიციპალიტეტის 

ახალგაზრდებთან,  ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრთან ერთად მოეწყო შეხვედრა 

საზოგადოებრივი პროექტ ,,ეტალონის“ წარმომადგენლებთან, ნოემბრის თვეში მოვაწყვეთ 

ექსკურსია  ჯუმათის მონასტერში, დეკემბრის თვეში ჩატარებული იქნა ინტელექტუალური 

თამაში ,,რა, სად, როდის“  ასევე განვახორციელეთ შეხვედრა შეზღუდული შესაზლებლობის 

მქონე ახალგაზრდებთან დღის ცენტრში და საახლაწლოდ გადავეცით   მცირედი საჩუქრები. 

 

 

 

სამსახურის უფროსი:                                  მაიზერ ცელაძე 

                 

 

 


