
დანართი №2

ბენეფიციარის შერჩევის ფორმა
სამუშაო ჯგუფი თითოეული ბენეფიციარის სოციალურ-სამართლებრივი მდგომარეობის 

შესწავლა-შეფასებისა და შერჩევისას ხელმძღვანელობს შემდეგი ფორმით:

1. ბენეფიციარის ოჯახის შემადგენლობა 

№ სახელი გვარი
ბენეფიციარის 
ფაქტობრივი 

საცხოვრებელი 
მისამართი

ბენეფიციარის მიმართ დამოკიდებულება 
(მეუღლე, შვილი, მშობელი, და/ძმა, 
შვილიშვილი, რძალი/სიძე და ა.შ.) 

პირადი 
ნომერი

№ 2. ბენეფიციარის შერჩევის კრიტერიუმები ქულა

ა
      სტიქიური მოვლენის შედეგად დაზარალებული პირი (ოჯახი), რომლის საცხოვრებელი 
სახლი დანგრეულია ან დაზიანებულია სტიქიის შედეგად და არ ექვემდებარება 
რეაბილიტაციას

10

ბ

    სტიქიური მოვლენის შედეგად დაზარალებული პირი (ოჯახი), რომლის საცხოვრებელის 
სახლი არ არის დანგრეული, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური 
მოვლენები საფრთხეს უქმნის იქ მცხოვრებ ადამიანთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და მათ 
საკუთრებაში არსებულ ქონებას

7

გ
   მუდმივი, განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილის არმქონე უსახლკარო პირი (ოჯახი), 
რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა 
სამსახურში რეგისტრირებულია, როგორც უსახლკარო

10

დ

     მუნიციპალიტეტში მრავალბინიან სახლში მცხოვრები პირი (ოჯახი), რომლის 
საცხოვრებელი ბინა ამორტიზირებულია, საცხოვრებლად გამოუსადეგარია და რის 
თაობაზეც არსებობს მუნიციპალიტეტის მერიის არქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, 
ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის შესაბამისი 
დასკვნა

7

ე           ოჯახის  წევრი  ან  წევრები  არიან  მკვეთრად  (1,5  ქულა), მნიშვნელოვნად  (1  ქულა)  
ან  ზომიერად  (0,5 ქულა) გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები  
(ჯანმრთელობის  მოშლით გამოწვეული ადამიანის საქმიანობის ნორმიდან გადახრა,  რაც 
ხასიათდება თვითმომსახურების, გადაადგილების,  ორიენტაციის, ურთიერთობის, 
თვითკონტროლის,  სწავლისა და შრომითი საქმიანობის უნარის შეზღუდვით), რაც უნდა 
დასტურდებოდეს შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო-

შესაბამი
სი ქულა 



შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ პირი ერთობლივად აკმაყოფილებს ამ დანართის „ე“ და „კ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ რამდენიმე კრიტერიუმს, მაშინ მას ქულა ენიჭება იმ კრიტერიუმით, 
რომელიც ითვალისწინებს უფრო მაღალ ქულას.

სოციალური ექსპერტიზის შემოწმების აქტის ამონაწერით

ვ
          საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 
დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების 
შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახს

1.0

ზ            ოჯახის  წევრი  ან  წევრები  პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული 
პირია

1.5

თ

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დადგენილი წესით 
რეგისტრირებული:

ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც 30001–ზე ნაკლებია – (1.5 ქულა)
ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 30001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 57001 ქულაზე 

(1.2) ქულა
ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 57001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 60001 ქულაზე 

(0.9 ქულა)
ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაა 60001 და მეტი, მაგრამ ნაკლებია 65001 ქულაზე  

(0.6 ქულა)
ოჯახი, რომლის სარეიტინგო ქულაც 100001–ზე ნაკლებია (0.3 ქულა)

შესაბამი
სი ქულა

ი      ოჯახს რომელსაც მარჩენალი ჰყავს გარდაცვლილი ან/და უგზო-უკვლოდ დაკარგული 1.0

კ

    მძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი/წევრები. მუდმივად მწოლიარე  (0,5 ქულა), 
ფსიქიკური ფუნქციის დარღვევა  (0,5 ქულა), ონკოლოგიური დაავადება (0.5 ქულა) (უნდა  
არსებობდეს ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ – სამედიცინო დოკუმენტაცია 
ფორმა №IV-100/ა.  ონკოლოგიური დაავადების  შემთხვევაში  ფორმა №50/2)

შესაბამი
სი ქულა

ლ        ოჯახს, რომელსაც ჰყავს ოთხი ან ოთხზე  მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი 1.0

ქულათა ჯამი


