
პროექტი 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №------- 

 ქ. ოზურგეთი                                                                                               -- თებერვალი  2021 წელი  

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების 

გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 

წლის 30 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

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

მუხლის 1-ლი  ნაწილის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის,  61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „ნორმატიული აქტების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა : 

 მუხლი 1 

 შევიდეს ცვლილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N20 დადგენილებაში 

(www.matsne.gov.ge, ვებგვერდი 31/12/2020; სახელმწიფო სარეგისტრაციო  კოდი 

190040000.35.113.016432)  და დადგენილებით დამტკიცებული წესის: 

 1. მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტი და  „ა“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მედიკამენტების  ან სამედიცინო დამხმარე საშუალებების ან 

სამედიცინო დანიშნულების საგნების შეძენაში დახმარებას, კერძოდ: 

 ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეებს, რომელთა 

ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 150001-მდეა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 

რეგისტრირებულ ვეტერანი ქალბატონებს უფლება აქვთ მიიღონ ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის 

ოდენობით, წლის განმავლობაში ერთხელ პირად ანგარიშზე ჩარიცხვით ან უნაღდო ანგარიშსწორებას 

მედიკამენტებზე ან სამედიცინო დამხმარე საშუალებებზე ან სამედიცინო დანიშნულების საგნებზე 

ფარმაცევტულ დაწესებულებაში ჩარიცხვით (მათი არჩევანით), უარის თქმის საფუძველი შეიძლება 

გახდეს ბენეფიციარის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

პროგრამაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.“ 

 2.  მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „5. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შშმ პირების ცხოვრების გაუმჯობესებისა 

და ხელშეწყობის მიზნით დახმარება (წლის განმავლობაში არაუმეტეს 111000 ლარი), კერძოდ: 

 ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 

პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაძლებლობის სტატუსი (I ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები და მხედველობით შშმ 

ბავშვები), უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფულადი დახმარებით 250 

ლარის ოდენობით; 

 ბ) მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირებს წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის 

ოდენობით (II ჯგუფი, მხოლოდ მხედველობით შშმ პირები, მხედველობით შშმ ბავშვები) . 

 გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 

პირებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მკვეთრად გამოხატული (I ჯგუფი) შეზღუდული 

http://www.matsne.gov.ge/


შესაძლებლობის სტატუსი (გარდა მხედველობით შშმ პირებისა და მხედველობით შშმ ბავშვებისა), 

ასევე შშმ ბავშვებს, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური 

დახმარებით, 100 ლარის ოდენობით. 

 დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ვეტერანებს, რომელთაც აქვთ 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული 

შესაზლებლობის) სტატუსი, უფლება აქვთ ისარგებლონ წლის განმავლობაში ერთჯერადად ფინანსური 

დახმარებით, 120 ლარის ოდენობით (კომუნალური სუბსიდირება), უნაღდო ანგარიშსწორებით თანხის 

პირად ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. 

 ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შშმ პირებისათვის სპეციალური 

ინვენტარის ან დამხმარე საშუალებების შეძენა ან სხვა წლის განმავლობაში 5000 ლარის ფარგლებში; 

 ვ) შშმ პირებს, რომელთა ასაკი 6-დან 18 წლამდეა და რომელთა ოჯახების სოციალური 

სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა, შესაძლებლობა ეძლევათ მიიღონ დახმარება (საჭიროების 

შემთხვევაში) ჰიგიენური საშუალებების (პამპერსი, თვეში არაუმეტეს 60 ლარისა) შესაძენად, უნაღდო 

ანგარიშსწორებით ფარმაცევტულ დაწესებულებაში, (შესაძლებელია მოთხოვნა შესაძლოა გააკეთოს 

ყოველთვიურად, კვარტლურად ან მთელი წლის ერთად). 

 ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ აუტიზმის სპექტრის აშლილობის (ან სხვა 

ფსიქოლოგიური აშლილობის) მქონე ბავშვებს (7-18 წლამდე, გამონაკლის შემთხვევაში 0-დან 7 

წლამდე), რომლებიც ჩართული არიან ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამაში, უფლება აქვთ 

მიიღონ ყოველთვიური დახმარება, (საჭიროების შემთხვევაში – ყოველთვიურად წლის განმავლობაში) 

მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში შემდეგი ოდენობით (შესაბამისი სამსახური უფლებამოსილია 

მოითხოვოს დაფინანსებული სეანსების შესაბამისი ვიზიტების და თანაგადახდის დამადასტრურებელი 

დოკუმენტი): 

 ზ.ა) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 70001-მდეა, მიიღებენ 

90%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 360 ლარისა; 

 ზ.ბ) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 70000-დან 150001-მდეა, 

მიიღებენ 70%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 280 ლარისა; 

 ზ.გ) ბავშვები, რომელთა ოჯახების სოციალური სარეიტინგო ქულა 150000-დან 250001-მდეა, 

მიიღებენ 50%-იან თანაგადახდას (თვეში 20 სეანსი) არაუმეტეს 200 ლარისა. 

 აღნიშნულ მომსახურებას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია დააფინანსებს წლის 

განმავლობაში 25000 ლარის ფარგლებში. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი იტოვებს უფლებას აღნიშნული 

მიმართულებით (ლიმიტის (25000 ლ.) ფარგლებში) მოახდინოს მიმწოდებლის ქირით უზრუნველყოფა, 

ქირის ანაზღაურება მოხდება წელიწადში არაუმეტეს 6000 (ექვსი ათასი) ლარისა.“ 

 3.  მე-12 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები 

ოჯახებისთვის ფინანსურ დახმარებას განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა: გადაუდებელი 

მდგომარეობების დროს (სამედიცინო თანადაფინანსება, რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების 

პროგრამაში), ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხის 50%, არაუმეტეს 500 ლარისა. ასევე, 

არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისით წამოდგენილი 

ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 500 ლარისა; გამონაკლის შემთხვევაში – ფინანსური დახმარება 

ტრანსპორტირებისათვის, მათ შორის, ქვეყნის გარეთ, მაქსიმალური ოდენობით 500 ლარი (გარდა 

იშვიათი გამონაკლისისა). დაფინანსების ქვედა ზღვარია 150 ლარი.“ 

 

 მუხლი 2 

 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე  . 

 

 



 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  

 საკრებულოს თავმჯდომარე       დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

განმარტებითი ბარათი 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების 

გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 

წლის 30 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე 

 

 1. პროექტის წარმდგენი: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი 

 2. პროექტის ავტორი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 

მომხსენებელი: მარინა ჯაფარიძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 

სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი. 

 3. პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი  ნიშნები: 

 პროექტით იცვლება დადგენილებით დამტკიცებული წესის: 

   მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტი და  „ა“ ქვეპუნქტი, კერძოდ პროგრამით სარგებლობისას ასევე 

შესაძლებელია დაფინანსდეს  „მედიკამენტების  ან სამედიცინო დამხმარე საშუალებების ან სამედიცინო 

დანიშნულების საგნების შეძენის“ ხარჯები; 

 მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის ბოლოს ჩანაწერი - „აღნიშნულ მომსახურებას ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერია დააფინანსებს წლის განმავლობაში 25000 ლარის ფარგლებში. ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი იტოვებს უფლებას აღნიშნული მიმართულებით (ლიმიტის (25000 ლ.) ფარგლებში) 

მოახდინოს მიმწოდებლის ქირით უზრუნველყოფა, ქირის ანაზღაურება მოხდება წელიწადში 

არაუმეტეს 6000 (ექვსი ათასი) ლარისა.“ 

 მე-12 მუხლის 1-ლი პუნქტის დასასრულს ემატება შემდეგი წინადადება - „დაფინანსების ქვედა 

ზღვარია 150 ლარი“. 

 4. პროექტი შეიცავს პრეამბულას და მასში გადმოცემულია ამ ნორმატიული აქტის მიღების 

სამართლებრივი საფუძვლები. 

 5. იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რომლებსაც გამოიწვევს წარმოდგენილი 

პროექტის მიღება (გამოცემა): 

 ა) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას. 

 ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას. 

 6. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2021 წლის ------. 

 


