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თვითმმართველი თემი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 48

2014 წლის 21 ოქტომბერი

„თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი
2014 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2014 წლის 3 სექტემბრის#29 განკარგულებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი
ნაწილის შესაბამისად,

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში
განსახორციელებელი 2014 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 სექტემბრის #29
განკარგულებაში და განკარგულების დანართი #1 და დანართი #8 ჩამოყალიბდეს
თანდართული ფორმით.

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში,

მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზირი#41).

საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი
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დანართი#1

ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა

1. პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი L 11 აგვისტო 2014 წ.
01 იანვარი 2015 წ.

2. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი: 12.5 ათ.ლარი
საანგარიო წლის ბიუჯეტი: 12.5 ათ.ლარი

3. პროგრამის დაფინანსების წყაროები
ძირითადი: თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი.

4. საკითხის მოკლე აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება რომლის
საფუძველზეც დგება პროგრამა:

ყველასათვის ცნობილია თუ რაოდენ მძიმე პერიოდი გაიარა საქართველომ ამ
ბოლო წლების განმავლობაში, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის მძიმე სოციალურ-
ეკონომიური მდგომარეობა, ეს კი თავისთავად აისახა ჩვენი ქვეყნის დემოგრაფიულ
მაჩვენებელზე. გარკვეულწილად ამ სერიოზული ეროვნული პრობლემის
მოსაგვარებლად საჭიროა სოციალურ სფეროში გატარდეს რიგი ღონისძიებები. სწორედ
ამიტომაა, რომ თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მუშაობს
„ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა“, რომლის თანახმადაც ყოველ ოჯახში,
სადაც პირველი ან მეორე ბავშვი დაიბადება გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური
დახმარება. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ დასახელებული პროგრამა ამუშავდეს 2014
წლის 11 აგვისტოდან და გაგრძელდეს 2015 წლის 1 იანვრამდე, რომლის საფუძველზეც
თითოეულ ასეთ ოჯახზე გაიცემა თანხა 50 ლარის ოდენობით.
5. პროგრამის მიზანი

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალშობილთა
ოჯახებზე, სადაც პირველი ან მეორე ბავშვი დაიბადება, ერთჯერადი ფულადი დახმარების
გაწევა, არსებული დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.
6. პროგრამის ამოცანები
ა. თვითმმართველი თემი - თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ოჯახის
ექიმების მიერ ყოველთვიურად მოწვდილ ახალშობილთა მონაცემების მიღება და მის
საფუძველზე ბენეფიციართა სიების დადგენა.
ბ. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.
7. პროგრამით მოსარგებლე პირთა (მომხმარებელთა) რაოდენობა და კატეგორია:

თელავის მუნიციპალიტეტში დაბადებულ ყველა ახალშობილის ოჯახს, სადაც
პირველი ან მეორე ბავშვი დაიბადება ერთჯერადი დახმარების სახით გამოეყოფა 50
ლარი. ასეთი ოჯახის რაოდენობა სავარაუდოდ წლის განმავლობაში 2014 წლის ბოლო
ხუთი თვის განმავლობაში იქნება 250.
8. პროგრამის სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით
ა. პროგრამის ბენეფიციართა დადგენა. რომელიც დგინდება თვითმმართველი თემი -
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამედიცინო დაწესებულებებიდან
ყოველთვიურად მოწვდილ ახალშობილთა სიის მიხედვით. სიას თანდართული უნდა
ჰქონდეს ახალშობილის დაბადების და მამის პირადობის მოწმობის ქსეროასლები (ბავშვის
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მამის რეგისტრაციის ადგილი აუცილებელია იყოს თვითმმართველი თემი თელავის
მუნიციპალიტეტი). იმ შემთხვევაში, თუ ახალშობილის მამა არ არის რეგისტრირებული
თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტში, მაგრამ ბოლო სამი წლის
განმავლობაში ოჯახით ცხოვრობს აღნიშნულ ტერიტორიაზე რასაც შუამდგომლობით
დაადასტურებს გამგებლის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში. ამ
დოკუმენტის წარმოდგენის საფუძველზე მოხდება `ახალშობილთა ერთჯერადი
დახმარების პროგრამაში ჩართვა თუ ბავშვის დედა არის მარტოხელა დედის სტატუსის
მატარებელი, ასეთ შემთხვევაში ბავშვის დაბადების მოწმობის ქსეროასლთან ერთად,
წარმოდგენილი უნდა იქნას დედის პირადობის მოწმობის ქსეროასლი (ასევე
აუცილებელია დედის რეგისტრაციის ადგილი იყოს თვითმმართელი თემი თელავის
მუნიციპალიტეტი).
ბ. ფულადი დახმარების გაცემა მოხდეს ბავშვის დაბადებიდან არაუმეტეს 6 თვის
მანძილზე.
გ. ერთჯერადი დახმარების მიღება მოხდება მას შემდეგ, რაც საფინანსო-საბიუჯეტო და
სოციალურ საკითხთა სამსახური თანხას გადარიცხავს ბანკში ერთ-ერთი მშობლის მიერ
გახნილ პირად ანგარიშზე.
დ. პროგრამის შესრულებაზე ზედამხედველობა დაევალოს თელავის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის კომისიას.
9. პროგრამის ბიუჯეტი:
ა) შემოსავლის წყარო საანგარიშო წელს: თვითმმართველი თემი - თელავის
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 12.5 ლარი.
ბ) პროგრამის ფარგლებში გასაწევი ხარჯები:

№ გათვალისწინებული
ღონისძიების დასახელება

ერთეულის
დასახელება
(ბენეფიციარი)

დასახმარებელი
თანხის
ოდენობა
(ლარი)

ღონისძიებისათვის
საჭირო ხარჯები
(ათ.ლარი)

1 ერთჯერადი ფულადი
დახმარება 250 50 12.5

სულ ხარჯი 12.5

წლის განმავლობაში პროგრამაში ცვლილებები შევა საჭიროების შემთხვევაში.
პროგრამის განხორციელების შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას

მიეწოდება ტელევიზიის, გაზეთის და საინფორმაციო დაფების საშუალებით.

საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი
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დანართი#8

ეკონომიურად გაჭირვებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარების

პროგრამა

1. პროგრამის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი 11 აგვისტო 2014 წ.
01 იანვარი 2015 წ.

2. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი :12,5 ათ.ლარი

საანგარიო წლის ბიუჯეტი: 12,5 ათ.ლარი
3. პროგრამის დაფინანსების წყაროები
ა. ძირითადი: თვითმმართველი თემი - თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი: 12,5
ათ.ლარი.
4. საკითხის მოკლე აღწერა, რომლის საფუძველზეც დგება პროგრამა:

მიუხედავად ქვეყანაში სიღარიბის აღმოსაფხვრელად განხორციელებული მრავალი
ღონისძიებისა ჯერ კიდევ არიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები, დევნილები
და სხვა. მათი მძიმე მატერიალური ყოფის შემსუბუქების მიზნით თვითმმართველი
თემი - მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გადაწყვიტა ეკონომიურად გაჭირვებულ
ადამიანებზე გასცეს ერთჯერადი ფულადი დახმარება ან საშეშე მერქანი. ზემოთ
აღნიშნული კატეგორიის თითოეულ მოქალაქეზე თანხის გაცემა მოხდეს არაუმეტეს 200
ლარის და საშეშე მერქანის არაუმეტეს 2 კუბური მეტრის ოდენობით.
5. პროგრამის მიზანი:
თვითმმართველი თემი - თელავის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ეკონომიურად
გაჭირვებული სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისათვის ფულადი დახმარების ან
საშეშე მერქნით დახმარების გაწევა.
6. პროგრამის ამოცანა:
განცხადებების გამგებლის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში
ან გამგეობის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა განყოფილების თანამშრომლების მიერ
ოჯახების გადამოწმებით, ბენეფიციართა საყოფაცხოვრებო და სოციალური
მდგომარეობის შესწავლა, შესაბამისი კომისიის მიერ შერჩეული ბენეფიციარებისათვის
ფულადი და სამერქნე შეშით დახმარების გაწევა.
7. პროგრამით მოსარგებლე პირთა (მომხმარებელთა) კატეგორია:
პროგრამით შეიძლება ისარგებლოს ეკონომიურად გაჭირვებული ყველა კატეგორიის
ადამიანმა.
8. პროგრამის სამოქმედო გეგმა დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიხედვით:
ა. პროგრამების ბენეფიციართა დადგენა, რისთვისაც საჭიროა თოთოეულმა
განმცხადებელმა განცხადებასთან ერთად წარმოადგინოს პირადობის მოწმობის
ქსეროასლი დედანთან ერთად, ინვალიდის ან სხვა რაიმე სტატუსის დამადასტურებელი
საბუთი. კომისიაზე განსახილველად საჭიროა განცხადებას დაერთოს ადმინისტრაციულ
ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლის ან გამგეობის ჯანდაცვის და სოციალური
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საკითხთა განყოფილების თანამშრომლის დასკვნა ოჯახის ეკონომიური მდგომარეობის
შესახებ.
ბ. ფულადი დახმარებების ან საშეშე მერქნით გაცემა ხდება სოციალურად დაუცველი
ფენებისათვის შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით;
გ. პროგრამის შესრულებაზე ზედამხედველობა;
9. პროგრამის ბიუჯეტი:
ა. შემოსავლის წყარო 12,5 ათ.ლარი, რომელიც ფინანსდება თვითმმართველი თემი
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

საჭიროების შემთხვევაში პროგრამაში ცვლილებები შევა წლის განმავლობაში.
პროგრამის განხორციელების შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას
მიეწოდება გამგეობის ოფიციალური ვებ.გვერდით, ტელევიზიის, გაზეთის ან
საინფორმაციო დაფების საშუალებით.

საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი


